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abstract

Janzon, Göran �008: »Den andra omvändelsen«: Från svensk mission 
till afrikanska samfund på Örebromissionens arbetsfält i Centralafrika 
1914–1962. Written in Swedish with an English summary: »The Second 
Conversion« From Swedish Mission to African Denominations in the 
Örebro Mission Field of Operation in Central Africa �9��–�96�.  
580 p. Studia Missionalia Svecana CVII. issn ��0�-950�.  
isbn 978-9�-7�95-990-�.

The Örebro Mission was founded by John Ongman in �89�. Missionary 
work in Central Africa began through Ongman’s local church in �9��, at first 
within other mission societies, but was later continued by the Örebro Mission. 
From �9�� the Örebro Mission developed its own work in Middle Congo and 
Oubangui-Chari within French Equatorial Africa. 

The aim of this thesis is to study how the process of change took place, star-
ting with pioneering work undertaken by Swedish missionaries and resulting 
in the founding of independent Baptist churches. The analysis is based on the 
classic three-self policy, aiming at self-governing, self-supporting and self-ex-
tending indigenous churches. Using the principal-agent perspective in history 
writing, the role and significance of a number of key persons are focused. The 
interaction between the internal process and the cultural, political and ecume-
nical contexts is taken into consideration. 

The thesis shows that the three-self formula was used from the beginning 
as a theoretical goal, but also that its realization was seen in a very long time 
perspective. Several steps were gradually taken in that direction, but the study 
shows that contextual factors became as important incitements for the change 
as the missionaries’ own theologically based motives. It rather took »a second 
conversion« from a colonial mental framework to speed up the process in its 
final phase towards the creation of African denominations and the integration 
into them in �96� of the Swedish mission structure and work. 

Keywords: mission history, mission and church, three-self policy,  
missionary methods, Örebro Mission, Swedish Baptist Mission,  
French Equatorial Africa, Republic of Congo, Central African Republic, 
John Ongman, John Magnusson, John Hilberth, Yngve Ydreborg,  
Daniel Bokangue, Jean Keller. 

göran janzon, Department of Theology, Mission Studies,  
Uppsala University Box 5��, SE-75� �0 Uppsala, Sweden.
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Till Irma, »ma compagne de vie«,  
och Linda, Daniel och Martin
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förord

Efter fyra år av teologiska studier i Frankrike kom jag till Centralafri-
kanska republiken (RCA) �970 för att arbeta som missionär vid en pas-
torsutbildning, utsänd av Örebromissionen (ÖM, numera Evangeliska 
frikyrkan). Under nästan fyrtio år har jag återkommit mer eller mindre 
regelbundet till RCA för perioder på allt mellan en vecka och tre och ett 
halvt år. Det har berikat mitt liv att få dela ett stycke historia med en 
afrikansk kyrka, bli en del av dess storfamilj och få relationer till män-
niskor som lever under helt andra omständigheter än vi gör i Sverige. 
På grund av mitt historiska intresse och min förbindelse med ÖM fick 
jag snart frågor om detta baptistsamfunds tidiga historia. Det hade ju 
växt fram ur den svenska missionens arbete. I efterhand kan jag se att 
mitt forskningsprojekt har sin upprinnelse i dessa personliga frågor. 
Det är därför min förhoppning att denna avhandling skall översättas 
till franska och tryckas för spridning i Centralafrika.

När jag så småningom fick klart för mig hur litet utforskad den här 
delen av svensk frikyrklig mission var i jämförelse med annan mis-
sionsverksamhet, blev jag inspirerad att bidra med ny kunskap även 
till det svenska forskarsamhället. Jag tog upp den utmaning som gavs 
redan �9�5 av pastor Linné Eriksson, senare missionsföreståndare 
inom ÖM, i skriften Och Herren verkade, utgiven till hundraårsminnet 
av John Ongmans födelse: »Det verk han [Ongman] byggt upp och den 
mission som därigenom vuxit fram förtjänar en doktorsavhandling« (s 
85). En sådan måste emellertid i sin analys inrikta sig på en begrän-
sad problemställning. Eriksson tänkte i första hand på den så kallade 
evangelistmissionen. Där kvarstår utmaningen. Men den Afrikamission 
som ÖM kom att bedriva har jag ägnat min forskarmöda.
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Det är ett tioårigt projekt som nu slutförts. De tio åren har inneburit 
en blandning av forskning och undervisning under några års dokto-
randtjänst vid Teologiska institutionen, Uppsala universitet, och där-
efter under mitt ordinarie arbete vid Örebro teologiska högskola och 
Missionsinstitutet, där viss forskning ingått i tjänsten. Under de senare 
åren har arbetet huvudsakligen skett under kortare tjänstledigheter.

Jag blev antagen som doktorand i missionsvetenskap under t f profes-
sor, senare biskop Jonas Jonson, som en tid vikarierade för professor Carl 
Fredrik Hallencreutz († �00�). Jag har även redovisat läskurser inom äm-
nesområdet för t f professorerna Axel-Ivar Berglund och Sigbert Axelson. 
Dessa har senare även gett värdefulla synpunkter under avhandlingsarbe-
tet. Detta påbörjades med professor Alf Tergel († �007) som handledare. 
Eftersom min avhandling huvudsakligen har missionshistorisk inrikt-
ning var Tergel som kyrkohistoriker en god guide i historieskrivningens 
principer och praktik. Efter dennes pensionering blev professor Sven-
Erik Brodd min handledare under ett par år. Han bidrog med viktiga 
kyrkovetenskapliga eller ecklesiologiska perspektiv och frågeställningar 
till min avhandling, som historiskt följer en kyrkobildningsprocess och 
därmed onekligen har ecklesiologiska aspekter. De senaste åren har min 
handledare varit professor Kajsa Ahlstrand. Hon har i avslutningsskedet 
med sin konstruktiva kritik och sin uppmuntran gett värdefull hjälp till 
nödvändiga begränsningar och preciseringar.

Under årens lopp har jag även haft stor nytta av diskussionerna inom 
det högre seminariet i missionsvetenskap och senare i kyrko- och mis-
sionsstudier. Ett antal av dess medlemmar har gett viktiga bidrag genom 
sina frågor och kommentarer. Det gäller särskilt Oloph Bexell, Sune 
Fahlgren, Ove Gustafsson, David Lagergren, Klas Lundström, Kjell 
Ström och Nils-Eije Stävare, som alla har haft uppgiften att granska 
ett eller flera avhandlingsavsnitt som under årens lopp lagts fram inför 
seminariet. Teol dr Lars Berge som var opponent vid slutseminariet gav 
mycket konkreta och konstruktiva synpunkter som blev till stor hjälp i 
den slutliga bearbetningen av materialet. Docent Torsten Bergsten har 
varit en outtröttlig läsare av mina manus och gett värdefulla synpunk-
ter på språk och formalia. Genom sina frågor har han bidragit till att 
göra texten klarare och mer konsekvent. Torstens och Helgas gästfria 
hem har ofta varit min tillflykt när jag haft behov av övernattning vid 
besöken i Uppsala. För vissa avsnitt har jag även haft god hjälp av andra 
lektörer såsom Sune Fahlgren och Per-Axel Sverker. 
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Till dessa akademiska kollegers bidrag kommer god hjälp från ansva-
riga vid olika arkiv och bibliotek. Det gäller alldeles särskilt personalen 
vid ArkivCentrum i Örebro där huvuddelen av mitt arkivmaterial finns. 
Avhandlingsprojektet har medfört flera resor till arkiv och forsknings-
center i Frankrike och USA, som möjliggjorts genom ekonomiska bidrag 
från ograduerade forskares fond och Leanderska fonden, båda vid Teo-
logiska institutionen, Uppsala universitet, samt Stiftelsen C E Wikströms 
minne/Frikyrkliga forskningsrådet. Leanderska fonden bidrog även till 
några månaders deltidsarbete efter doktorandtjänsten. Genom Evan-
geliska frikyrkans tillmötesgående har en del forskningsarbete kunnat 
ske i fält i Centralafrikanska republiken i anslutning till resor för teolo-
gisk undervisning där. Från Harald och Louise Ekmans forskningsstif-
telse fick jag ett stipendium för en vistelse vid Sigtunastiftelsen, när jag 
behövde tid för ostört arbete med att gå igenom hela avhandlingen och 
jämka samman texter som tillkommit under en längre tid.

Till alla dessa personer, institutioner och fonder vill jag rikta ett 
varmt tack, liksom till Monica Vaber som i slutskedet granskat och 
korrekturläst manuskriptet, Grant Michels som översatt sammanfatt-
ningen till engelska och min måg David Hambre som hjälpt mig att 
framställa de olika figurerna. Sist men inte minst vill jag tacka min 
hustru Irma (som också läst manus noggrant och gett många värdefulla 
synpunkter) och våra barn Linda, Daniel och Martin för osvikligt stöd 
under alla dessa år av arbete kring ett gemensamt intresse, grundat i 
vår erfarenhet som missionärsfamilj i Centralafrikanska republiken. 
Denna bok tillägnas er!

Stora Mellösa i augusti 2008
Göran Janzon

P S 
Avhandlingens huvudtitel, Den andra omvändelsen, kommer att för-
klaras närmare i texten. Uttrycket kommer från missionär John Hil-
berth, då han i min intervju med honom karaktäriserade den mentala 
förändring som drabbade honom och hans hustru under ett års tjänst i 
Douala, Kamerun. Utöver den religiösa omvändelsen i ungdomen kom 
då en »omvändelse« från en traditionell missionärsattityd i en kolonial 
kontext till ett bejakande av och aktivt arbete för den afrikanska kyr-
kans självständighet. 
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�
introduktion

�800-talet var ett århundrade med omvälvande förändringar i det 
svenska samhället. Tekniska landvinningar, nya idéströmningar och 
sociala rörelser, med rötter i tidigare sekel, ledde till att det gamla 
stånds- och enhetssamhället successivt förvandlades till det moderna 
industri- och klassamhället. De olika folkrörelsernas framväxt var ett 
led i denna förändring och fick betydelse för det demokratiska ge-
nombrottet. Allt starkare impulser från Europa och senare från USA 
påverkade den svenska utvecklingen. På religionens område medförde 
denna brytningstid större trosfrihet för individen och en växande mång-
fald av organisationsformer. Väckelserörelsen i dess olika förgreningar 
verkade för personlig tro och aktiv fromhet genom så kallad inre mis-
sion, det vill säga evangelisation i det egna landet. Men den gav också 
uttryck för den kristna trons inneboende gränsöverskridande tendens 
genom ett missionsarbete i andra länder.

Genom denna så kallade yttre mission vidgades det europeiska och 
nordatlantiska perspektivet till att omfatta även andra delar av värl-
den. Även i detta avseende var den svenska utvecklingen beroende av 
den internationella. Nya geografiska upptäckter, kommunikationer-
nas utveckling, den växande internationella handeln och koloniala 
intressen gav nya möjligheter att förverkliga det missionsengagemang 
som spirade i inomkyrkliga väckelserörelser under �700-talet. Kring 
sekelskiftet år �800 exploderade framväxten av så kallade missions-
sällskap i Europa och Nordamerika. Det blev inledningen till vad den 
amerikanske kyrko- och missionshistorikern Kenneth Scott Latourette 
har kallat the Great Century, missionens stora århundrade. Detta år-
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hundrade kom att utgöra tyngdpunkten i den process som professor 
Carl F Hallencreutz beskrivit som den kristna kyrkans utveckling »från 
västreligion till världsreligion« (�500–�9�5).�

Den tyske missionshistorikern Klaus Fiedler delar in den protestan-
tiska missionens historia utifrån en missionstypologi av förklassiska, 
klassiska, postklassiska och pentekostala missioner, var och en med 
grund i en evangelisk väckelse- eller förnyelsevåg. Missionsinitiativen 
fram till �79� med grund i tidig pietism, herrnhutism och puritanism 
kallar han förklassiska och ser dem som föregångare till de klassiska 
missionerna. De senare har sin grund i de evangeliska �700-talsväckel-
serna och utgörs av missionssällskap som tillkom från William Careys 
baptistmission �79� och genom hela �800-talet. De omfattar både 
kyrko- eller samfundsmissioner och sådana missionssällskap, som i hu-
vudsak betjänar en eller flera kyrkotraditioner utifrån den geografiska 
lokaliseringen av sitt centrum.� De postklassiska missionerna – med 
grund i den så kallade andra evangeliska väckelsen och helgelserörelsen 
under andra hälften av �800-talet – kom att få en modell i Hudson 
Taylors Kina inlandmission från �865. De är ofta resultat av ett indivi-
duellt initiativ, är konfessionsöverskridande eller är inte ansvariga inför 
enskilda kyrkor och har karaktär av så kallad trosmission. De satsade 
också på att nå bortom de kustområden där de klassiska missionerna 
blivit verksamma, till inlandsområdena och de onådda folkgrupperna 
där. De pentekostala missionerna med grund i pingstväckelsen i början 
av �900-talet utmärks av sin särskilda karismatiska inriktning.�

Trots olikheterna mellan dessa typer av mission och deras strate-
gier hade de i stort sett en gemensam målsättning. Det gällde att föra 
enskilda till kristen tro, bilda församlingar för dem i de områden där 
missionen var verksam och utbilda inhemska evangelister, pastorer och 
präster. Även om betoningarna var lite olika kom frågor om självstyre 
och kyrkobildning så småningom in i bilden. Många faktorer försvå-
rade och försenade dock processen från utländsk mission till inhemsk 
kyrka, inte minst när den skedde i en kolonial situation.

� I Latourettes monumentala verk A History of the Expansion of Christianity i sju 
volymer (�9�7–�9�5) ägnas tre volymer (IV–VI) åt perioden �800–�9�� under den 
övergripande rubriken »The Great Century«. Hallencreutz �98�, s ��ff.

� T ex Leipzigmissionen, Baselmissionen och Parismissionen.

� Fiedler �99�, s ��ff, ���ff, ��5ff. Innebörden av begreppet trosmission diskuteras i 
relation till ÖM i denna avhandlings kapitel �.�. 
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Från svenskt håll fanns enskilda missionärer tidigt med i kontinen-
tala och brittiska förklassiska och klassiska missioner under �700- och 
tidigt �800-tal. Senare tillkom svenska missionsorganisationer såsom 
Svenska missionssällskapet (�8�5) och Lunds missionssällskap (�8�5), 
som �87� samordnade sina insatser för yttre mission med den då ny-
bildade Svenska kyrkans missionsstyrelse. Därefter följde Evangeliska 
fosterlandsstiftelsen (�856) och Svenska missionsförbundet (�878). 
Baptismen vann terräng i Sverige från mitten av seklet. Tidigt sändes un-
derstöd till den amerikanska baptistmissionens insatser främst i Burma. 
Men det skulle dröja till �890-talet innan de första egna utomeuropeis-
ka missionsinitiativen kom. Under detta decennium började även en rad 
andra svenska organisationer att bedriva utländsk mission. De var både 
av klassisk typ, såsom Fribaptistsamfundet, och postklassisk typ, såsom 
Helgelseförbundet, Svenska missionen i Kina, Kvinnliga missionsarbe-
tare och det som skulle bli Svenska alliansmissionen. Kina, Sydafrika 
och Kongo stod i centrum för intresset. Så småningom tillkom andra 
länder, liksom ytterligare andra aktörer, främst Pingströrelsen.�

Under samma decennium, �890-talet, tillkom den organisation som 
står i centrum för denna undersökning, Örebro missionsförening (ÖM).5 
Den hade sin förankring inom baptismen och därmed förbindelse bakåt 
till den religiösa omvälvningen i det svenska �800-talssamhället. Dess 
grundare John Ongman var en svenskamerikan, som hade återkommit 
från USA med tydliga impulser från väckelse- och helgelserörelsen där. 
ÖM fick från första början ett dubbelt syfte, både inre och yttre mis-
sion. Steg för steg tillkom delar av den funktionella och organisatoriska 
basen för den missionsverksamhet som här skall undersökas och som 
hittills inte varit föremål för någon omfattande forskning.

Vilken typ av mission rörde det sig om enligt Fiedlers typologi? Som 
baptistisk mission med namn utifrån sitt geografiska centrum har ÖM 
drag av klassisk mission. Den har även drag av postklassisk mission, 

� För en översikt i ett svenskt perspektiv, se Sarja �00�. Hallencreutz delar ur struktur-
synpunkt in de svenska missionerna i (�) sällskapsmission inom en kyrkotradition, (�) 
kyrkomission i den etablerade nationella kyrkan, (�) kyrkomission i frikyrkor och (�) 
interdenominationella sällskap. Hallencreutz �98�, s 6�. ÖM hörde från början till den 
första kategorin.

5 Under lång tid var den officiella historieskrivningen inom rörelsen att ÖM grundades 
år �89�. Se t ex jubileumsskrifterna Magnusson, Ragné & Larson �9�� och Sundström 
�99�. Årtalet �89� ifrågasattes inför hundraårsjubileet av Ahlbäck �99�. Jag ansluter 
mig till Ahlbäcks slutsats att föreningen bildades i december �89� men fick sitt namn och 
en ny uppgift i april �89�. Se vidare diskussionen i denna avhandlings kapitel �.



�0

eftersom den är en missionsförening startad av en enskild person med 
tydlig inspiration från �800-talets evangeliska väckelse och helgelserörelse 
och med inslag av trosmission. Som en gemenskap vilken i stort bejakade 
den framväxande pingstväckelsen har den drag av pentekostal mission. 
Frågan om huruvida ÖM under de första decennierna var en trosmission 
och i så fall i vilka avseenden diskuteras i avhandlingens andra kapitel.

Efter några trevande och misslyckade försök till internationell mis-
sion kom ÖM att utveckla ett varaktigt missionsarbete i första hand i 
Indien (�908), Brasilien (�9��), Kongo (�9��) och Kina (�9�8). Denna 
studie koncentreras på ett av dessa missionsinitiativ, nämligen det som 
via Belgiska Kongo kom att leda till ett eget arbetsområde för ÖM i 
Franska Ekvatorialafrika.

Under de år, från �970 och framåt, då jag på ÖM:s och det cen-
tralafrikanska baptistsamfundets uppdrag arbetade med teologisk ut-
bildning i Carnot, Centralafrikanska republiken (RCA), förekom det 
många gånger att pastorskandidaterna och de yngre pastorerna frågade 
efter sitt samfunds tidiga historia.6 Frågorna hade ofta en underton av 
identitetssökande. Hur kom det sig att vi blev det vi är som församlingar 
och samfund ur organisatorisk, teologisk och spiritualitetssynpunkt? 
Varför är vi på flera sätt olika de samfund som växt fram ur andra 
missioner? Vad betyder bakgrunden i olika missioner för skillnaderna 
beträffande självstyret och dess former? Mina bidrag till dessa samtal 
var trevande och byggde på fragmentariska kunskaper och antaganden. 
Frågorna gav mitt allmänna intresse för den här specifika missionshis-
torien en ny dimension.

I början av �980-talet handledde jag René Zarnde, som vid den 
evangeliska teologiska fakulteten i Bangui, RCA, gjorde sin masterupp-
sats om utvecklingen inom det samfund som växt fram genom ÖM:s 
missionsinitiativ. Han fick koncentrera sig på perioden från och med 
�96�, eftersom källmaterialet för tiden dessförinnan var på svenska 
och fanns i Sverige. Men hans kommentar var att man inte fullt ut kan 
förstå en kyrkas grunddrag eller karaktär utan att känna den mission 
som lagt dess grund.7 All självförståelse har en historisk dimension. Det 

6 Ett mindre häfte av ett par missionärer var det enda som fanns tillgängligt i skrift 
om historien fram till �96�, då det självständiga centralafrikanska samfundet bildades. 
Lundström & Småårs �975. 

7 »On ne peut pas comprendre le caractère d’une Église sans connaître la Mission qui 
la fonde«. Zarnde �986, s 8.
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förstärkte min motivation att bidra till att ge ett fördjupat historiskt 
perspektiv utifrån de källor som var tillgängliga främst i Sverige.

I det svenska ÖM-sammanhanget mötte jag under samma tid fö-
reställningar om detta arbete som ofta var präglade av den tidigare 
missionärsstyrda verksamheten. De hade inte tagit in innebörden av de 
unga afrikanska samfundens självständighet i Kongo och RCA. Detta 
visade på ett behov av fördjupad kunskap och insikt, som kunde bidra 
till bättre förståelse av förändringen från beroende via självständig-
het till en tydligare jämlikhet och ömsesidighet i relationerna (jfr den 
franska triaden dépendence – indépendence – interdépendence). Efter 
samgåendet mellan ÖM och Helgelseförbundet/Fribaptistsamfundet i 
Evangeliska frikyrkan (EFK) sker en naturlig omprövning av relatio-
nerna med den omfattande internationella familj av samfund som har 
rötter i dessa tre tidigare svenska missioner. En studie som denna kan 
ge en historisk relief till dessa diskussioner.8

Den här bakgrunden antyder mitt personliga livssammanhang. Jag 
har varit och är en del av ÖM/EFK, och har arbetat som dess missio-
när i Centralafrikanska republiken och som teolog vid dess teologiska 
seminarium och högskola i Sverige. Det underlättar förståelsen men 
innebär också en risk för tendens. Det understryker betydelsen av att i 
forskningsprocessen inta en hållning av nödvändig kritisk distans och 
av att redovisa min personliga utgångspunkt, så att denna ambition 
kan prövas. Jag var dock inte aktiv i det studerade skeendet under den 
period denna undersökning omfattar, men har senare haft personlig 
kontakt med en del av aktörerna.

�.� Syfte, frågeställningar och avgränsningar

Filadelfiaförsamlingen i Örebro sände ut sina första missionärer till 
Kongoområdet år �9�� i andra sällskaps tjänst. ÖM upptog senare ett 
eget arbete i Franska Ekvatorialafrika9, år �9�� i Mellankongo (senare 
Republiken Kongo) och år �9�� i en region som kom att föras till 
Oubangui-Chari (senare RCA). I september och oktober �96�, ett par 
år efter att Republiken Kongo (Brazzaville) och RCA uppnått politisk 

8 Ett samgående mellan Helgelseförbundet (HF) och Fribaptistsamfundet (FB) skedde re-
dan vid årsskiftet �99�/�99�. I oktober �996 beslöt HF/FB och ÖM att från den � januari 
�997 gå samman i det nya trossamfundet Nybygget – kristen samverkan, som från �00� 
heter Evangeliska frikyrkan. Se Evangeliska Frikyrkans tro och självförståelse, �007.

9 För de geografiska begreppen i detta och följande stycke, se avsnittet 5 nedan.
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självständighet, fattades besluten att bilda självständiga baptistsam-
fund på ÖM:s arbetsfält i respektive land. Den svenska missionens 
verksamhet integrerades därefter i dem. Besluten trädde i kraft den � 
januari �96� (i RCA) respektive den � juli �96� (i Kongo).

Avhandlingens syfte och inriktning. Denna avhandling avser att re-
konstruera den nyss antydda historiska förändringsprocessen från en 
svensk missionsverksamhet till självständiga afrikanska baptistsam-
fund på ÖM:s arbetsfält i Centralafrika �9��–�96�. Syftet är att inom 
den vidare politiska och missionshistoriska kontextens ram och utifrån 
självstyrelsefrågan analysera förändringen från ett missionsarbete som 
under ÖM-styrelsens formella ledning i huvudsak var missionärsstyrt, 
till bildandet av självständiga afrikanska baptistsamfund. För att uppnå 
detta syfte behöver relevanta inslag i processen beskrivas och tolkas. 

Arbetet har en missionshistorisk inriktning. Hallencreutz har angett 
tre tänkbara tyngdpunkter för en missionshistorisk studie. Den första 
är den missiografiska, som fokuserar olika missionsinitiativ och mis-
sionsorganisationer och följer deras utveckling. Den andra är den eck-
lesiografiska med fokus på lokala faktorer, som betingat kristendomens 
genombrott i olika miljöer och variationerna i tro och praxis hos de 
framväxande kyrkorna. Den tredje är den ekumeniska. Hallencreutz 
använder termen i vid mening och låter den beteckna även den histo-
riska och politiska ramen för den direkta missionshistorien. I termen 
kan även innefattas religionsmötet som tolkningsram för en historisk 
utveckling.�0

Det går inte att renodla en av dessa tyngdpunkter i en vetenskaplig 
studie, eftersom de är intimt sammanvävda. Men val av huvudper-
spektiv ger olika fokus och får därför en avgränsande funktion. Denna 
studie har ett tydligt drag av missiografi. Det innebär att ett bestämt 
missionsinitiativs förutsättningar och utveckling i en historisk process 
analyseras, med en angiven avgränsning i tid och rum. Undersökning-
en följer en klassisk modell för monografier inom missionshistorien, 
nämligen »mission blir kyrka« eller »från mission till kyrka«. Dessa 
uttryck kan vara tveksamma rent teologiskt, som missionsbiskopen 
Helge Fosseus med rätta påpekar i sin studie över en luthersk kyrko-
bildning i södra Afrika, »eftersom kyrkan finns så snart det finns en 

�0 Hallencreutz �98�, s ��f.
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aldrig så liten församling döpta och bekännande kristna på en plats«.�� 
Men uttrycken har ofta använts för att i korthet beskriva den histo-
riska process som är ett resultat av att kristen mission principiellt är 
en »kyrkofödande« rörelse (un mouvement d’ecclésiogenèse��) och 
för vilken jag, i undertiteln till denna avhandling, har valt uttrycket 
»från svensk mission till afrikanska samfund«. Det används för att i 
koncentrat återge förändringsprocessen från utländsk pionjärmission 
med församlingsgrundande arbete – via en i huvudsak missionärsstyrd 
verksamhet – till självstyrande inhemska samfund. 

 En sådan process sker i samspel med lokala faktorer och påverkas 
av en vidare kontext. Det ecklesiografiska respektive det ekumeniska 
perspektivet i Hallencreutz missionshistoriska modell finns därför med 
i denna studie. Undersökningen genomförs dock med fokus på en 
preciserad frågeställning, nämligen självständighetsfrågan. Den ut-
vecklingen beskrivs i undertitelns »från« och »till«. Analysen görs mot 
bakgrund av den från mitten av �800-talet klassiska målsättningen 
för protestantisk mission, uttryckt i den så kallade tre-själv-formeln: 
missionsverksamheten syftar till att grunda och utveckla självstyrande, 
självfinansierande och självutbredande inhemska kyrkor. I denna un-
dersökning ses det första av formelns tre delmål, självstyre, som det 
mest centrala i processen till vilket de andra två delmålen relateras.��

Undersökningens frågeställningar. Den »kyrkofödande« processen 
kan ses ur olika perspektiv och följa olika modeller. Jag väljer att ställa 
självstyrelsefrågan i fokus. Problemställningen för denna avhandling 
kan därför koncentreras till följande huvudfråga: Hur skedde processen 
från en missionärsstyrd verksamhet till de inhemska baptistsamfundens 
självstyre på Örebromissionens arbetsfält i Centralafrika? 

Forskningsproblemet är uppställt som en hur-fråga, vilket kan leda 
till en så kallad beskrivande studie. Den har emellertid inslag av att 

�� Fosseus �97�, s 7. Hans studie har ändå just titeln Mission blir kyrka. Detsamma 
gäller Arvid Stenströms studie över processen mot en självstyrande kyrka på Svenska 
missionsförbundets arbetsfält i Kongo. Hugo Söderström har i sin studie av utvecklingen 
mot en inhemsk luthersk kyrka i Rhodesia/Zimbabwe undertiteln Från svensk mission 
till afrikansk kyrka. Stenström �977. Söderström �977. 

�� Det franska uttrycket kommer från Marc Spindler, citerad i Zorn �00�, s ���. Jfr det 
särskilt inom katolsk missiologi vanliga uttrycket plantatio ecclesiae. För en problema-
tisering, se Bosch �99�, s ���f.

�� För den s k tre-själv-formeln, se avsnitt � nedan. 
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också tolka orsaksförhållanden. Genom avsaknaden av tidigare forsk-
ning kring ÖM:s mission (se nedan) kan den i viss mån även ses som 
en explorativ undersökning.

Begreppet missionärsstyrd utgår från att det initiala arbetet i ett om-
råde leddes av de utländska missionärerna. Allteftersom församlingar 
växte fram inom den lokala befolkningen uppstod emellertid frågan 
hur medlemmarna kunde få större delaktighet och ansvar i det fortsatta 
arbetet. Det finns olika skäl till att den nämnda klassiska målsättningen 
inom protestantisk mission ofta blev ett teoretiskt mål på mycket lång 
sikt. Historikern Paul William Harris hävdar i detta sammanhang att 
»the real question is whether the missionaries were capable of relin-
quishing the control«.�� Vid sidan av att den teoretiska målsättningen 
ändå kunde motivera stegvisa förändringar, kunde också externa fak-
torer leda till att missionärerna med eller mot sin vilja började släppa 
på viljan till kontroll. Därmed kunde en förändringsprocess ske från 
missionärsstyrd verksamhet till alltmer av delaktighet och ansvar för 
de inhemska kristna och slutligen till självstyre för församlingar och 
samfund eller kyrkor.

Forskningsfrågan om denna process kan ytterligare preciseras ge-
nom ett antal delfrågor. Ordningsföljden är logisk och anger ingen 
betydelseordning. De flesta av delfrågorna kan ställas i relation till var 
och en av de undersökta perioderna i processen. 

 • Vilken institutionell och missiologisk bas hade detta missionsini-
tiativ i ÖM i Sverige och vilken var, utifrån ÖM:s grundare John 
Ongmans särskilda profil, dess teologi och spiritualitet, dess teori 
och praxis?

 • Hur såg de befolkningsmässiga, kolonialpolitiska och missionshis-
toriska kontexter ut som gav processen dess allmänna förutsätt-
ningar?

 • I vilka perioder eller etapper kan förändringsprocessens successiva 
förlopp indelas? Hur kan dessa beskrivas och tolkas?

 • Vilka betydelsefulla interna och externa orsaker och motiv ger skäl 
för den framförda tolkningen av processens olika etapper?

�� Harris �999, s ���. »Den verkliga frågan är huruvida missionärerna kunde släppa 
kontrollen.« (min övers).
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 • Vilken roll spelade olika aktörer i denna process under olika tider: 
missionärer, missionsledning i Sverige, afrikanska ledare i den fram-
växande församlingsrörelsen, de franska kolonialmyndigheternas 
företrädare? Hur såg interaktionen och maktförhållandena ut mel-
lan dessa aktörer?

 • Hur förhöll sig de tre missionsmålen i tre-själv-formeln till varandra 
i teori och praxis i den undersökta processen?

 • Vilka missiologiska och ecklesiologiska frågor aktualiserades under 
processen och hur löstes de? Vilka samband fanns med vad som 
skedde under den aktuella tiden inom ÖM i Sverige?

Med hjälp av dessa frågor till undersökningens material kan jag besvara 
problemställningen och både beskriva och tolka den studerade proces-
sens förlopp. De avgörande händelserna ordnas i tidsföljd och deras 
sannolika orsaker och avsedda eller faktiska verkan analyseras liksom 
deras relativa betydelse.

Bristen på tidigare forskning kring ÖM och särskilt dess internatio-
nella mission�5 gör en grundläggande studie, i ett historiskt längdsnitt, 
till en viktig missionsvetenskaplig uppgift. Den kan bli utgångspunkt 
för framtida mer preciserade djupstudier. Dess resultat ger för forsk-
ningen ny kunskap om den specifika process inom ÖM och dess Afri-
kamission som här ställs i fokus. Huvudfrågan och undersökningens 
resultat bidrar därmed till att fylla en lucka i hittillsvarande forskning.�6 
Förhoppningsvis kan viktiga bidrag till fortsatt forskning ges av en ny 
generation centralafrikanska forskare. 

Undersökningens avgränsningar. Utifrån en annan inriktning än den 
valda skulle andra intressanta frågor kunna ställas. I ett ecklesiogra-
fiskt perspektiv, såsom Hallencreutz förstod det, är till exempel frågan 
intressant hur de svenska missionärerna i en kolonial era hanterade 
mötet med »den andre« och hur en förändring skedde i övergången 
till en antikolonial era. Ett annat exempel är hur de lokala församling-
arnas liv, utveckling, kulturellt-religiösa ethos och teologi påverkades 
av interaktionen mellan europeiskt, afrikanskt och kristet, det vill säga 
hur kristendomen och kyrkan i djupare mening blev inhemsk. Det 

�5 Se avsnitt 7 nedan om tidigare forskning.

�6 Om s k kumulativ relevans, se Dahlgren & Florén �996, kap �.



�6

skriftliga källmaterialet är alltför sprött, med avseende på de afrikanska 
perspektiven, för att analysera och besvara dessa och liknande frågor 
för ett historiskt skede i den här aktuella regionen av Centralafrika. 
Men frågorna skulle kunna bearbetas med ett mer antropologiskt an-
greppssätt. Detta är en egen studie av någon annan forskare. I denna 
undersökning med dess missiografiska inriktning skymtar sådana frag-
ment i framställningen, men ingår inte bland forskningsfrågorna. Ordet 
afrikansk i undertiteln skall alltså inte här primärt förstås i ett kontex-
tualiseringsperspektiv.�7

Avhandlingen har en såväl geografisk och kronologisk som tematisk 
avgränsning. Geografiskt har den två poler, Sverige och Centralafrika, 
i huvudsak Mellankongo (Republiken Kongo) och Oubangui-Chari 
(RCA) i Franska Ekvatorialafrika, med Frankrike som förmedlande 
plats i kraft av sin roll som kolonialmakt. Kronologiskt täcker under-
sökningen i ett Afrikaperspektiv tiden från �9�� till �96�, det vill säga 
från tiden för de första ÖM-missionärernas ankomst till Afrika fram 
till tiden för de afrikanska samfundens självständighet. Bakgrunden till 
och framväxten av ÖM behandlas i det andra kapitlet i ett tidsperspek-
tiv som börjar något tidigare.

Tematiskt avgränsas undersökningen genom dess fokus på själv-
ständighetsfrågan. Det innebär att vissa händelser och skeenden lyfts 
fram som relevanta och väsentliga utifrån angiven fokus. En del andra 
händelser och förhållanden – såväl från den kolonialpolitiska och mis-
sionshistoriska kontexten som från den egna missionsmiljön – om-
nämns för att ge konturer åt det sammanhang i vilken den studerade 
processen sker. Därmed görs den mer begriplig. Andra händelser och 
förhållanden i det aktuella missionsinitiativets utveckling faller utanför 
undersökningen som oväsentliga för dess syfte och för sökandet efter 
svar på de angivna forskningsfrågorna.

�7 Den amerikanske missionsantropologen Paul Hiebert gör en övergripande analys av 
västerlänningars och särskilt missionärers möte med »de andra« utifrån en indelning i 
den koloniala eran, den antikoloniala eran och den globala eran. Hiebert �99�, kap �. 
Tidsmässigt ligger nästan hela det förlopp jag analyserar inom ramen för den koloniala 
eran och själva övergången till den antikoloniala eran. Angående kontextualiseringen av 
kristendomen i de afrikanska kyrkorna har en del afrikanska forskare och teologer mer 
betonat vikten av vad som hände i afrikaners mottagande av evangeliet än i missionä-
rernas förmedling av evangeliet. Se t ex Bediako �995. Ett exempel på en studie av detta 
slag inom närområdet (grannlandet Kamerun) för ÖM:s mission, gjord av en europeisk 
forskare, är Sundnes Drönens Communication, Conversion and Conservation. The Dii 
Meet the Norwegian Missionaries. Northern Cameroon 1934–1960 (�007).



�7

�.� Teoretiska utgångspunkter

Som redan framgått är denna undersökning inte en synkron studie av 
ett historiskt tillstånd utan snarare en studie av en historisk process. 
Huvudordet i problemställningen är process (se avsnitt 5). Det hand-
lar om ett förlopp som innebär en förändring över tid. I ett historiskt 
förlopp är människor handlande subjekt.�8

Aktörsperspektiv. I min undersökning utgår jag från ett aktörsperspek-
tiv på historisk förändring.�9 Det innebär att den förändringsskapande 
processen följs genom att studera människorna som processens aktörer. 
Det är människor som agerar och reagerar, upplever och reflekterar, 
beslutar och handlar. De gör det som individer – i en given process är 
det alltid några enskilda som framträder som drivande eller som åter-
hållande – men också som kollektiv utifrån gemensamma intressen. 
Individerna blir då företrädare för sin grupp.

Inom varje grupp finns dessutom en dynamik som utgår från spän-
ningen och samspelet mellan individers delvis skilda erfarenheter, 
övertygelser och tolkningar av omvärlden. Både enskilda och grupper 
handlar i ett socialt sammanhang. Därför måste deras handlande sättas 
i relation till de vidare sociala och politiska kontexter som de ingår i och 
påverkas av. Det är därför rimligt att i en undersökning med aktörsper-
spektiv också inkludera de strukturer inom vilka aktörerna interagerar. 
Det motiverar att i denna undersökning relatera såväl till den svenska 
horisonten som till den franska kolonialpolitiken.

�8 Människors roll har bedömts olika i olika historieteorier, alltifrån en idealistisk 
historiesyn där de har en helt avgörande betydelse till en historiematerialistisk syn där 
deras handlande bestäms av deras roller i samhällets produktionsförhållanden. Om olika 
historieteorier, se Arnold �000 och Bebbington �979. Jag följer en mellanform som 
skulle kunna kallas en modifierad personalistisk historiesyn och som väl kan förenas 
med aktörsperspektivet. Vid sidan av angivna historieteorier finns även olika varianter 
av teologisk historiefilosofi. I ett inifrånperspektiv är det naturligt att troende räknar med 
Gud som aktör bakom de mänskliga aktörerna, när det kristna evangeliet förkunnas 
och en kyrka byggs. En så erkänd kyrko- och missionshistoriker som Latourette hade 
en tydlig om än sofistikerad teologisk historiesyn och såg sitt historiska arbete som en 
kristen kallelse. I denna studie använder jag mig emellertid inte av ett sådant perspektiv 
utan förhåller mig enbart till de mänskliga aktörerna. För att beskriva och tolka det 
historiska skeendet bygger jag enbart på källmaterial och på metoder som är åtkomliga 
för andra forskare. Om teologisk historiesyn, se McIntire (red) �977. Jfr även Söderström 
�977, s 9. För »Kenneth Scott Latourette’s Vocation as Christian historian«, se Speck 
�975 och Lindgren �990.

�9 Om aktörsperspektivet i historieskrivningen, se Dahlgren-Florén �996, kap 8 som 
jag i stort följer nedan.



�8

Utifrån ett sådant aktörsperspektiv bör en historisk analys ta hänsyn 
till aktörernas angivna motiv och intentioner. Dessa kan ofta visa var-
för och i vilket syfte ett beslut fattas och en handling utförs. En strikt 
intentionsbaserad »förklaring« till ett händelseförlopp har dock flera 
begränsningar. Det kan till exempel finnas dolda motiv och intentioner 
bakom ett beslut eller en handling, som aktörerna av olika skäl inte 
uttrycker offentligt. Sådant kan ibland skymta i interna handlingar, 
brev och dagböcker. Kolonialmyndigheternas företrädare angav till 
exempel inte alltid offentligt eller till missionsorganisationerna de reella 
motiven och intentionerna bakom vissa beslut och handlingsstrategier. 
Det gällde bland annat beslut som favoriserade katolsk mission framför 
protestantisk eller europeisk mission framför amerikansk. Den typen av 
slutsatser uppmärksammas när det finns grund för det i det tillgängliga 
materialet. 

I rekonstruktionen av ett historiskt förlopp är det viktigt att undvika 
efterhandskonstruktion eller anakronism. Det gäller att vara uppmärk-
sam på, som den engelske historikern John H Arnold påpekar, att i 
det förflutna som »ett främmande land« finns både skillnader och 
likheter med hur människor tänker och handlar i vår egen samtid. Hur 
såg aktörernas perspektiv och omvärldsbild ut? Vilka var deras hand-
lingsalternativ?�0 En sådan förståelse utesluter inte att forskaren i ett 
hermeneutiskt-kritiskt perspektiv påvisar till exempel en ibland omed-
veten ideologisk barlast eller utslag av vid den tiden rådande tidsanda. 
Sådant påverkar nämligen både attityder och handlingar, inte minst i 
olika typer av maktrelationer.��

Maktförhållanden. Den sociala interaktionen och de maktförhållan-
den som råder kan begränsa eller påverka de rationella besluts- och 
handlingsalternativen i en given situation.�� I denna undersökning 
framträder flera grupper mellan vilka det uppstod olika maktrelationer. 
Exempel på sådana är relationen mellan missionärer och afrikaner, 
mellan kolonialföreträdare och missionärer, mellan ÖM-ledningen och 

�0 Arnold �000, s 6f, �06ff, ���. För antropologiska och lingvistiska perspektiv på in-
terkulturell kommunikation och förståelse, där likheter gör dem möjliga och skillnader 
gör dem komplicerade, se t ex Alwood �985 och Hanson �975, särskilt kap �. 

�� Om aktörsperspektivet i relation till ett hermeneutiskt-kritiskt förståelseperspektiv, 
se Dahlgren & Florén �996, s �7�–�8�.

�� Dahlgren & Florén �996, s �6�. Se även Arnold �000, s 8�f.
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missionärerna, mellan män och kvinnor. Dessa relationer fick ofta ka-
raktären av överordning respektive underordning.

Maktförhållanden kan också uppställas i form av de makthierarkier 
som ur olika synpunkter blev tydliga under processens gång. Det gäller 
till exempel mellan franska kolonialföreträdare, svenska missionärer, 
afrikanska lärare, evangelister/pastorer och afrikanska församlings-
medlemmar i nämnd ordning eller mellan ÖM-ledning, svenska mis-
sionärer, afrikanska ledare och afrikanska församlingsmedlemmar. Då 
framträder att afrikaner i bägge fallen kom nederst i hierarkin. Dess-
utom var afrikanska kvinnor underordnade afrikanska män. I bägge 
de nämnda exemplen hade missionärerna en slags mellanställning. När 
dessa hierarkier började förändras mot den undersökta periodens slut 
uppstod nya spänningar. Dessa maktrelationer, inklusive genusfrågan, 
uppmärksammas, men blir inte föremål för särskilt studium annat än i 
direkt relation till problemställningen och dess delfrågor.

Även inom de nämnda grupperna framträder hierarkier. Bland mis-
sionärerna hade till exempel de som valdes till fältstyrelsen en mer 
central roll i den studerade processen, även om andra aktörer också 
framträdde. Detsamma gällde bland afrikanerna. Några fick företräda 
lärare, pastorer och övriga församlingsmedlemmar i församlingskom-
mittén, skolkommittén och andra sådana organ. Utifrån det aktörs-
centrerade perspektivet fokuseras särskilt den roll några för processen 
betydelsefulla missionärer kom att spela, liksom den roll afrikanska 
aktörer spelade, tidvis pådrivande, tidvis återhållande. Det kan ses som 
fallstudier över tid, invävda i den historiska framställningen.

Skriftliga källor och brist på sådana. Aktörernas handlande, motiv och 
intentioner kan beskrivas och tolkas i den mån det finns underlag i 
tillgängliga skriftliga källor. Det blir en hypotetisk fråga hur framställ-
ningen skulle påverkas om det skulle komma fram fler samtida källor 
i form av dagböcker, brev eller andra dokument från de afrikanska 
aktörerna eller från de missionärer som inte så ofta uttryckte sina tan-
kar i skrift och som inte blev valda till ledande förtroendeuppdrag. De 
flesta av dem hade sannolikt åsikter och ambitioner, agerade bakom 
kulisserna eller muntligt i de större mötenas diskussioner och utnytt-
jade sin rösträtt i församlingar och konferenser. Deras inställning kan 
ibland skönjas indirekt i materialet genom frågor som ställs eller genom 
resultatet av omröstningar. Men protokollen var beslutsprotokoll och 
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inte samtalsprotokoll, även om brev ibland kan kasta ljus över hur 
man såg på frågorna. Den historiska framställningen bygger ändå sist 
och slutligen på det tillgängliga källmaterialet och den rimliga tolkning 
som kan göras av detta.

Eftersom det skriftliga källmaterialet är omfattande nog för att kun-
na undersöka och söka svar på de uppställda forskningsfrågorna har 
jag valt att huvudsakligen bygga framställningen på detta material. 
Jag har bara i begränsad omfattning hänvisat till intervjuer med olika 
aktörer. I det samtida materialet för perioden fram till �96� finns för-
hållandevis få bidrag från afrikanska aktörer, där de själva formulerar 
sig kring det som är den här undersökningens frågeställningar. Det har 
gjort mig uppmärksam på det som ändå framkommer från denna ak-
törsgrupp. Men det afrikanska perspektivet på dessa och andra frågor 
är ännu inte utforskat. Först då så skett, i en annan typ av forskning, 
kan en fullständigare bild ges av hela sammanhanget. Till dess är det 
en angelägen uppgift att göra det svenska källmaterialet tillgängligt för 
forskningssamhället i allmänhet och för den framväxande historiska 
forskningen i Centralafrika i synnerhet. Av de anförda skälen finns 
alltså i denna undersökning en tyngdpunkt på missionärerna som ak-
törsgrupp.��

�.� »Tre-själv-formeln« som analysmodell

För att besvara huvudfrågan och dess delfrågor med angivna teoretiska 
utgångspunkter behövs en analysmodell. Jag har valt att använda den 
inom tidigare protestantisk mission dominerande missionsteorin. Den 
sammanfattades i den redan nämnda tre-själv-formeln, som innebär att 
evangelisk mission syftade till att bilda självstyrande, självfinansierande 
och självutbredande inhemska kyrkor. Vad innebar denna program-
matiska formel?��

�� Söderström för i inledningen till sin studie från Rhodesia/Zimbabwe samma typ av 
resonemang och ger följande skäl till varför de afrikanska kyrkoarbetarna inte figurerar 
mer än de gör i framställningen: missionärerna var länge de självklara ledarna i det kyrk-
liga arbetet, besluten fattades i missionens organ och missionärerna skrev de tillgängliga 
årsberättelserna. Han konstaterar emellertid att »om de afrikanska kyrkoarbetarna 
gäller samma sak som om de missionärer som inte blivit omnämnda: utan deras insatser 
skulle ingen afrikansk luthersk kyrka finnas i Rhodesia«. Söderström �977, s 8. Se även 
Sundkler & Steed �000, s � och Sundnes Drönen �007, s �57.

�� Jag väljer att följa Sundklers skrivsätt när han återgav det engelska uttrycket på 
svenska med tre-själv-formeln. Sundkler �96�, s ��. Även de nämnda svenska studierna 
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Tre-själv-formeln enligt Rufus Anderson. Teorins förgrundsgestalter 
var två missionssekreterare, amerikanen Rufus Anderson (�796–�880) 
och engelsmannen Henry Venn (�796–�87�), som var för sig utveck-
lade den på �850-talet. Formeln kom senare under en viss tid att i 
praktiken få mindre betydelse men återkom på agendan en bit in på 
�900-talet. Ännu senare blev den föremål för en annan sorts diskus-
sion och allvarlig kritik. En historisk översikt över hur denna formel 
växte fram och tillämpades liksom över den kritiska diskussion den 
föranlett skulle ge relief och substans till denna analysmodell. Det skulle 
emellertid föra för långt i detta sammanhang. Frågan gäller här inte en 
diskussion och bedömning av denna missionsteori i sig, utan hur den 
kan fungera som analysredskap.�5

I min analys följer jag huvudsakligen Rufus Andersons framställning 
av tre-själv-formeln, av två skäl. Det första är ecklesiologiskt. Anderson 
var kongregationalist, medan Venn var anglikan. Även om skillnaderna 
dem emellan inte var stora i frågan om tre-själv-formeln, är Andersons 
synsätt på församlingsgrundande mission mer kongenialt med och lätta-
re användbart som norm för en frikyrklig och baptistisk mission som 
ÖM.�6 Det andra är historiskt-geografiskt. ÖM:s Afrikaarbete började 
i Belgiska Kongo innan det via Svenska missionsförbundet (SMF) i 
Mellankongo nådde det område där det sedan etablerades. De tidiga 
ÖM-missionärerna, liksom SMF-missionärerna, hade relationer med 

anknyter till denna formel. Se t ex Fosseus �97�, s ��ff, ��8ff och Stenström �977, s 
60ff, ���. I motsats till Sundkler (�96�) m fl men i likhet med Sarja (�00�) väljer jag 
att på svenska återge den engelska termen self-supporting med självfinansierande (utom 
i direkta eller indirekta citat). Detta ord anger innebörden klarare idag än ett ord som 
bygger på begreppet »underhåll«.

�5 Den första volymen i Studia Missionalia Upsaliensia, nämligen professor Peter Bey-
erhaus doktorsavhandling Die Selbständigkeit der jungen Kirchen als missionarisches 
Problem från �956 diskuterar bland annat tre-själv-formeln. Marc Spindler sätter in 
denna missionsteori i ett bredare perspektiv av katolsk och protestantisk ecklesiocentrisk 
missionsförståelse i Spindler �967, kap �. För en ingående kritisk studie av Andersons 
person och ställningstaganden liksom av hans missions policydiskussioner i ett bredare 
kulturellt och politiskt perspektiv, se Harris �999. För en analys av Venns missions-
strategi i teori och praktik, se Yates �978 och Williams �990. För förhållandet mellan 
Anderson och Venn, se Shenk �98�. För tre-själv-formeln i kinesisk kristenhet, se t ex 
Smedjebacka �006.

�6 Beyerhaus diskuterar Venns och Andersons olika ecklesiologiska utgångspunkter och 
hur dessa påverkade deras missionsteori (t ex ordningsföljden mellan de tre elementen 
i formeln och själva kyrkobegreppet). Han menar att skillnaderna minskade med de 
modifieringar som de med tiden gjorde utifrån erfarenheterna i missionsarbetet. Se 
Beyerhaus �956, s �07. 
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flera amerikanska missioner i området, som snarare var influerade av 
Anderson än av Venn.�7 För ÖM:s del fanns även på hemmaplan tidigt 
kanaler till den amerikanska scenen snarare än till den brittiska.

Anderson reagerade tidigt på de mål och metoder i tidigare mis-
sioner till nordamerikanska indianfolk som under första delen av 
�800-talet även kommit att prägla missionen till andra länder. Mot 
»civilisering« som ett missionsmål,�8 och inte bara en möjlig biprodukt, 
satte han den så kallade apostoliska eller paulinska modellen. Missio-
närens uppgift var enligt Anderson att likt Paulus predika evangeliet 
och samla de nykristna till lokala församlingar, som tidigt skulle ställas 
under inhemsk pastoral ledning. De församlingar som bildades genom 
mission skulle från första stund vara kyrkor i sin egen rätt och inte 
blåkopior av eller koloniala utposter till västerländska kyrkor. Det är 
i detta sammanhang som Anderson kom att successivt precisera sin 
modell med hjälp av de tre begreppen självstyrande, självfinansierande 
och självutbredande. Den innebörd Anderson gav dessa begrepp sam-
manfattas här efter Beavers framställning i introduktionen till det urval 
av Andersons skrifter som han gav ut �967.�9

Med självstyre menade Anderson att församlingarna så snart som 
någonsin möjligt skall få inhemskt pastoralt ledarskap och bli reellt 
självstyrande. Pastoralt ledarskap förutsatte för Anderson inte gedigen 
utbildning och ordination, men däremot församlingens erkännande av 
personens pastorala ansvar och dennes rätt att administrera dop och 
nattvard. Församlingslivet skall inte jämföras med missionärernas egna 
hemförsamlingar, utan med de på en gång bristfälliga och dynamiska 
församlingarna i apostolisk tid. Om missionären i en pionjärsituation 
måste gå in i pastoralt ledarskap skall det vara högst temporärt. Mis-

�7 Den amerikanske missionshistorikern Pierce Beaver påpekar till exempel att det 
amerikanska baptistmissionssällskapet, tidigt verksamt i Kongo, hade sitt högkvarter i 
Boston liksom den mission Anderson var knuten till (American Board of Commissioners 
for Foreign Mission). Deras respektive missionssekreterare hade kontinuerlig kontakt. 
Beaver �99�, s 55�. The General Convention of the Baptist Denomination in the US for 
Foreign Missions grundades �8�� med högkvarter i Philadelphia. Det blev �8�5 Ameri-
can Baptist Missionary Union (ABMU) med högkvarter i Boston. Vid en omorganisation 
�9�0 ändrades namnet till American Baptist Foreign Mission Society. Vedder �907, s 
���, ��7ff. Beach & Fahs �9�5, s �9.

�8 För civilisering som missionsmål i amerikanskt missionstänkande, se Hutchison �987, 
kap �. Han för en kritisk diskussion om Andersons program i kap � och hävdar att där 
fanns indirekta inslag av civiliseringstanken.

�9 Beaver �967, s �0ff, ��–�6. 
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sionären kan förse församlingen med en provisorisk kyrkoordning, som 
han finner vara i enlighet med Nya testamentet. Men så fort försam-
lingen får en inhemsk pastor är den fri att ändra och utveckla en egen 
kyrkoordning. Samma princip gäller när en gemenskap av församlingar 
bildar samfund och får inhemskt ledarskap.

 Med självfinansierande församlingar menade Anderson att de ti-
digt skall stå för sina kostnader för gudstjänstlokal, evangelister och 
pastorer. Kapell och kyrkor skall byggas av dem själva i lokal stil och 
inte med västerländska förebilder. Församlingsledare anställs först i 
takt med de ekonomiska möjligheterna. Den eventuella ekonomiska 
hjälp som missionen ger i början skall vara kortsiktig och kan gälla till 
exempel skolverksamhet och tryckeriverksamhet.

Med självutbredande församlingar avsåg Anderson inte bara för-
samlingar som evangeliserar i sin lokala omgivning. Utan engagemang 
i ett arbetsfält utanför sitt eget närområde kan inte församlingarna nå 
upp till sin sanna kallelse som kristna församlingar. Därför var denna 
egenskap, om än ofta nämnd som den tredje i raden, grundläggande. 
För att underlätta både självfinansiering och självutbredning ville An-
derson bryta upp det centraliserande missionsstationsmönstret och 
istället satsa på rörlig missionärsverksamhet i relation till lokala kyrkor 
inte minst på landsbygden, dit utländska missionärer ofta inte kom.

Diskussion om tre-själv-formeln. Under �900-talet kom frågor upp 
som inte tydligt var på Andersons agenda i mitten av �800-talet. Ett 
exempel är relationen mellan den utländska missionen och den inhem-
ska kyrkan eller de äldre och de yngre kyrkorna, som blev central i 
den ekumeniska missionsdebatten under �900-talet. Den kan dock 
knytas till självstyrelsefrågan. I min undersökning uppmärksammas 
om och i så fall hur impulser från de ekumeniska konferenserna når 
fram till ÖM och dess Afrikamission. Ett annat exempel är att de tre 
kriterierna för en inhemsk kyrka har ansetts vara alltför formella och 
behövde underställas mer teologiska eller missiologiska perspektiv. En 
kyrkas autonomi skall förstås dels i ljuset av sin kristonomi, det vill 
säga att hon är bestämd av sin relation till Kristus, dels i ljuset av sina 
relationer inom den världsvida kyrkan.�0 En kyrkas kontextualisering 
i sin kulturmiljö är inte heller bara en fråga om självstyre. Kulturan-

�0 Sundkler �96�, s ��.
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tropologen Paul Hiebert uttryckte en viktig dimension av detta när 
han hävdade att det behövdes »ett fjärde själv« till formeln, nämligen 
själv-teologiserande (self-theologizing). Till en kontextualiserad kyrka 
hör alltså även den självständiga teologiska reflektionen. Materialet 
till ett studium av denna aspekt av självständigheten är för den här 
undersökningens kontext och tidsperiod mycket begränsat och den är 
inte en av dess forskningsfrågor.��

Kan då denna tre-själv-modell – med alla sina begränsningar och med 
hänsyn till ovan nämnda invändningar – ge intressanta analysmöjlig-
heter av den process från missionärsstyrd verksamhet till de inhemska 
baptistsamfundens självstyre i ÖM:s arbete i Centralafrika som denna 
undersökning gäller? Jag menar att den ger möjlighet att exponera viktiga 
komponenter i den förändringsprocess som här undersöks. Utifrån hypo-
tesen att aktörerna i den här undersökta processen inte var okunniga om 
den anförda målsättningen kan den även bidra till att besvara relevanta 
frågor. Var den ett medvetet och uttryckligt missionsmål även inom  
ÖM:s arbete i Centralafrika? Vilket tidsperspektiv fanns i så fall för dess 
förverkligande? Vilken förståelse hade de olika aktörerna av dess inne-
börd? Fanns där en tydlig intern strategi eller påverkades processen mest 
av externa faktorer? Hur uppfattade man de tre delmålens förhållande till 
varandra? Hur tolkades innebörden av självstyre ecklesiologiskt? Svaren 
på dessa och liknande frågor bidrar till att belysa flera av mina uppställda 
forskningsfrågor. Den av forskningsfrågorna som detta analysredskap 
mest direkt ger möjlighet att besvara är om praxis följde teorin och i så 
fall på vilket sätt. Om så inte var fallet, helt eller delvis under olika tider, 
vilka orsaker till detta kan anges?

Analysmodell. Delmålen i tre-själv-formeln aktualiserar tre områden: 
styre, finansiering och utbredande. Inom dessa områden kan ett antal 
frågor, som framkommit i framställningen hittills eller som hämtats 
från den anförda litteraturen, ställas till materialet i den här under-
sökningen. För var och ett av de tre områdena ordnar jag dessa frågor 
utifrån delmålets motiv/mål, innebörd, metod och problem. Denna 

�� Hiebert �985, kap 8. Redan �9�0 förde Gudmar Hogner från svenskt håll fram att en 
kyrka kan kallas inhemsk bara om tre-själv-formeln kompletteras med ett fjärde villkor, 
nämligen att den »växer upp på den inhemska marken, drager därur näring efter den 
jordens särskilda art, fylles av landets och folkets ande och blir en bestående del av sin 
nations liv«. Hogner �9�0, s ��9. 
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analysmodell blir därmed till hjälp att strukturera materialet i relation 
till den historiska process som undersökningen följer, nämligen från 
svenska missionärers pionjärarbete till självstyrande afrikanska sam-
fund. Schemat i figur � ger detaljer för denna analys.

Andersons missionssällskap antog �856 dokumentet Outline of Mis-
sionary Policy, som baserades på hans principer. Missionens mål sam-
manfattades där i fyra punkter:

(�) the conversion of lost men, (�) organizing them into churches, 
(�) giving those churches a competent native ministry, and (�) con-
ducting them to the stage of independence and (in the most cases) 
of self-propagation.��

Dessa målformuleringar, som delades av de flesta tidiga missioner,�� 
kan också ses som faser i en process för att uppnå målet enligt tre-själv-
formeln. Ordet självständighet i den fjärde punkten kan, mot bakgrund 
av Andersons synsätt, förstås som att det inkluderar både självstyre och 
självfinansiering. Det innebar självständighet både från modermissionens 
styrande funktion och från det ekonomiska beroendet av den. Dokumentet 
uttrycker en kongregationalistisk ecklesiologi. Kyrkan är närvarande i 
den lokala församlingen och någon samfundsstruktur som förbinder 
församlingarna (churches) verkade inte finnas med i målbilden. I min un-
dersökning prövar jag också mot materialet hypotesen att den studerade 
processen inom ÖM:s mission i Centralafrika följer dessa faser.

�.� Metodiska överväganden

Den angivna problemställningen besvaras genom att forskningsfrå-
gorna ställs till det tillgängliga källmaterialet och beskrivs och tolkas 

�� Beaver (red) �967, s ��f. Citatet från Outline… efter Beaver, s ��.

�� Jfr de lite bredare principer för de första protestantiska missionsinitiativen i sydöstra 
Indien i början av �700-talet som missionshistorikern Stephen Neill anger: (�) Kyrka 
och skola måste gå tillsammans, eftersom kristna måste kunna läsa Guds ord. (�) Om 
kristna skall kunna läsa Guds ord måste det göras tillgängligt på deras språk. (�) Evang-
elieförkunnelsen måste grundas på tillräcklig kunskap om folkens tänkesätt. (�) Målet 
är människors personliga omvändelse. (5) Så tidigt som möjligt skall en inhemsk kyrka 
upprättas med inhemskt ledarskap. Det rör sig dock här om en historikers systematisering 
och inte en sammanfattande formel i samtiden, som kunde uppfattas som en genomar-
betad missionsteori. Neill �96�, s ��9f.
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Motiv/mål
Församlingars/kyrkors lokala  

förankring
Kongregationalistisk kyrka i sin egen  

rätt, ej »blåkopia«
Självtillit

Innebörd
Inhemskt pastoralt ledarskap
Formell bestämmanderätt i egen  

organisation
Ny relation till mission/moderkyrka

Metod
Bibelöversättning
Ledarutbildning
Involvering och överlämnandeprocess
Samfunds/kyrkobildning
Församlings- och kyrkoordning 
Samarbetsavtal med mission/moder-

kyrka

Problem
Medvetet mål? Tydlig strategi?
Tyngdpunkt på evangelisation eller 

kyrkobildning?
Förhållande till övriga delmål?
Mission inom kolonialparadigm?
Känsla av kulturell överlägsenhet?
Tidsperspektiv: kort eller långt?
Missionärer som församlingsledare?
Missionsstationsmodellen?
Missionärers kontrollbehov?
Relation mission-kyrka: integration eller 

samarbete?

Motiv/mål
Självtillit
Ansvarstagande – integritet
Dygd av nödvändighet?

Innebörd
Ekonomiskt ansvar för kyrklig  

verksamhet – lokal, överlokal
Ekonomiskt ansvar för skolverksamhet
Ekonomiskt ansvar för social  

verksamhet

Metod
Kapell/kyrkor i lokal stil
Anställning i takt med lokala  

ekonomiska möjligheter
Undervisning
Utmaning till ansvarstagande

Problem
Vilken undervisning ges och vilken  

praxis följs från början?
Förhållande till övriga delmål?
Skolverksamhet bara för interna behov?
Självfinansiering även för institutioner 

och projekt?
Missionsstationsmodellen?
Beroende av utländsk mission

Motiv/mål
Kyrkans missionsuppdrag gäller alla 

församlingar/kyrkor
Behov i närmiljön
Test på församlingens/kyrkans andliga 

status

Innebörd
Evangelisation i närmiljön (inom den 

egna folkgruppen)
Församlingsgrundande
Interkulturell evangelisation/mission

Metod
Undervisning och inspiration
Evangelister
Information om onådda folkgrupper  

i närmiljön
Strukturer för tvärkulturell  

evangelisation

Problem
Förhållande till övriga delmål?
Alla kristna som vittnesbärare kontra 

avlönade evangelister?
Motivation för stöd till tvärkulturell 

evangelisation?
Ekonomiska möjligheter till stöd till 

tvärkulturell evangelisation?
Samverkansformer för tvärkulturell 

mission?

Styre – Från missionärs- 
styre till självstyre

Finansiering – Från svensk  
finansiering till självfinansiering

Utbredande – Från pionjärarbete  
av svenskar till de inhemska försam-
lingarnas självutbredning

FIG �. Relevanta aspekter av undersökningen utifrån analysmodellen.
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med hjälp av analysmodellen. Inga problem har uppstått beträffande 
materialets äkthet med undantag för några felaktiga dateringar. Käll-
materialet är nästan uteslutande samtida. En del av detta, inte minst 
korrespondensen, är personligt färgad och det finns därför risk för 
tendens. Den påverkar framför allt värderingar och blir ibland med 
tanke på undersökningens syfte och inriktning ett led i den process som 
skildras. I en skildring med idéhistoriska inslag kan det bli en del av ma-
terialet. På grund av luckor i källmaterialet har jag vid några tillfällen 
använt mig av en sannolikhetsbedömning, vilket då tydligt anges.��

Banden med utdrag från de avgörande konferenserna �96� och �96� 
utgör ett samtida källmaterial. Intervjuerna med missionärer och afri-
kaner genomfördes däremot omkring �0–50 år efter det analyserade 
skeendet och i de flesta fall innan den aktiva forskningsfasen. De gav 
mig uppslag till många frågor, som jag sedan ställt till materialet. I de 
flesta fall har det skriftliga källmaterialet gett besked och därför har 
intervjuerna inte behövt användas som källa. När intervjumaterial ändå 
sparsamt använts har det skett för att bekräfta eller problematisera upp-
gifter i de skriftliga källorna och även ge kompletterande uppgifter. I ett 
par fall där intervjuerna inte bandades har informanterna i efterhand 
läst och godkänt de utskrivna svaren på frågorna. Intervjupersonerna, 
både svenska missionärer och afrikanska pastorer och skollärare, valdes 
utifrån kriteriet att de var centrala aktörer i det undersökta skeendet. 

�.5 Terminologiska kommentarer

Fyra begrepp är centrala för den angivna forskningsuppgiften: mission, 
samfund/kyrka, process och självständighet. I det följande preciseras 
med vilken innebörd de används i denna avhandling. Dessutom kom-
menteras begreppet arbetsfält i avhandlingens undertitel och en del 
geografiska begrepp.

Mission. Begreppet mission kommer från latinets missio, som betyder 
sändning. Det har en grundläggande språklig innebörd av officiellt 
uppdrag och inkluderar att någon blir sänd av en uppdragsgivare med 
ett specifikt uppdrag att utföra. Ofta sker sändningen från en plats till 
en annan. I sändningens karaktär ligger att den utsände representerar 
den sändande. Det är innebörden när ordet används inom diplomatin, 

�� Arnold ser »the art of good guessing« som en dygd hos historiker. Arnold �000, s �5.
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men också när det används om verksamhet för utbredning av religion. I 
det senare fallet och inom kristendomen finns en teologisk innebörd där 
mission förstås, med Berentsen, Engelsviken & Jörgensens formulering, 
som »kyrkans sändning till världen, en sändning som har sitt upphov 
i den treenige Guden och som innebär ett uppdrag att förmedla evang-
eliet om Guds rike – i ord och gärning – så att människor kan komma 
till tro och inlemmas i den kristna kyrkan genom dop«.�5

Detta uppdrag är gränsöverskridande och inkluderar alltså försam-
lings- och kyrkobildning i skilda miljöer. Tron på evangeliets universa-
litet har gjort den kristna kyrkan till en missionerande religion. Teolo-
giskt uttryckt finns en relation mellan missio dei (Guds mission), missio 
ecclesiae (kyrkans mission) och missiones ecclesiae (kyrkans missioner). 
Det sistnämnda uttrycket relaterar till olika initiativ och organisationer 
som förverkligar kyrkans mission. »I kristen tradition används vanligt-
vis ordet mission för att ange själva missionsuppdraget lika väl som de 
olika initiativ och organisationer som förverkligar det uppdraget«, som 
Hallencreutz uttrycker saken.�6 I en historisk undersökning som denna 
används ordet främst i betydelsen missiones ecclesiae, som beteckning 
för initiativ, organisationer och verksamhet, men kan även referera till 
uppdraget, såsom kyrkan uppfattar det.

Termen missionär används för att beteckna personer som är sända 
av kyrkor eller kyrkliga organisationer över olika gränser för att för-
verkliga kyrkans uppdrag i andra miljöer än den egna. Adjektivet mis-
siologisk används i betydelsen att något ställs i relation till kyrkans 
missionsuppdrag.

Samfund/kyrka. Ett begreppspar som utgör viktiga termer i denna 
undersökning är samfund och/eller kyrka. Ordet samfund figurerar i 
denna boks titel. Den process som beskrivs och analyseras kan kallas 
samfundsbildning såväl som kyrkobildning. Med grund i de grekiska 
begreppen ekklesia (de utkallade, de församlade) och kyriako’n (tillhö-
rig Herren) har man inom kyrkovetenskapen skilt ut en rad innebörder 
i orden församling och kyrka. De som är aktuella här är dels betydelsen 
församling som både kan beteckna »en lokal grupp av kristna som 
firar gemensam gudstjänst« och den kristna kyrkan som sådan, dels 

�5 Nationalencyklopedins ordbok �00�, s �0�0. Berentsen, Engelsviken & Jörgensen 
�00�, s �6.

�6 Hallencreutz �98�, s 9f, 6�. Se Bosch �99�, s 9f.
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betydelsen kyrka som betecknar ett samfund/en konfession eller »den 
institutionella sidan av ett samfund« såväl som hela kristenheten. Inom 
kyrkohistorien har ordet samfund vanligen använts om en kristen sam-
manslutning av församlingar, särskilt av kongregationalistisk typ som 
till exempel ÖM, vid sidan av i samhället mer officiella kyrkor. Men 
det finns också mellanformer (kyrkosamfund, frikyrkosamfund) och i 
ett samhälle med religionsfrihet blir orden kyrka och samfund (tros-
samfund) alltmer utbytbara.�7

Inom religionssociologin används ibland typologin kyrka, deno-
mination, institutionaliserad sekt, sekt och även kult dels utifrån hur 
inklusiv eller exklusiv medlemskapsprincipen är, dels utifrån hur unik 
eller pluralistisk legitimering man gör av den egna gruppen. Enligt 
denna typologi skulle ÖM i Sverige under den för denna undersökning 
aktuella tiden – liksom de framväxande samfunden i Centralafrika 
– snarast tillhöra typen institutionaliserad sekt. Det ställdes både tyd-
liga krav på att medlemmarna skulle följa bestämda normer (exklusiv 
medlemskapsprincip) och erkändes att andra traditioner än den egna 
kan ha berättigande och ge individen lika goda möjligheter att uppnå 
frälsning (pluralistisk legitimitet). Men samtidigt började olika drag av 
denomination framträda.�8

I en historisk undersökning som denna, som faller inom ämnes-
området kyrko- och missionsstudier, är det naturligt att följa kyrko-
historisk och kyrkovetenskaplig praxis i användningen av begreppet 
kyrka (enligt ovan). Begreppet samfund, särskilt i sammansättningen 
trossamfund, har dock alltmer fått en liknande innebörd. Ordet tros-
samfund betecknar allmänt en avgränsad kyrkoorganisation och kyr-
kogemenskap inom den kristna kyrkan eller kristenheten. Olika kyrkor 
och samfund kan sedan låta sina olika ecklesiologiska självförståelser 
påverka hur man använder termerna. Den interna diskussionen i detta 
avseende i ÖM och dess framväxande församlingsrörelse i Centralafri-
ka behandlas längre fram.�9

�7 Borgehammar �99�, s �6f.

�8 Gustafsson �997, s �9ff.

�9 Det kan dock noteras här att det franska ordet église (kyrka) har en bredare använd-
ning än ordet kyrka på svenska, även om det finns alternativ. I radikalt kongregationa-
listiska sammanhang används ofta assemblée eller congrégation om lokalförsamling. 
Även där église används om lokalförsamlingen kan den större gemenskapen i samfund 
betecknas union des églises (församlingsunion) snarare än Eglise (kyrka). På grund av 
en historisk motsatsställning till den katolska kyrkan, som i Frankrike gett ordet en 
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Process. Det tredje nyckelordet är process. Med detta ord förstås ett 
historiskt förlopp, som innebär en förändring över tid. En studie av 
förändring kan innefatta historiska tillstånd, till exempel vid den stu-
derade processens början och slut, men det är förändringsrörelsen som 
står i fokus. Ett sådant förlopp i det förflutna utgörs av enskilda element 
som bildar en kedja av orsak och verkan. För varje enskilt element kan 
man söka bestämma dess orsak, innebörd och effekt och därmed tolka 
dess betydelse i den större processen. Detta är inte alltid möjligt utan 
en viss grad av osäkerhet, men även en tolkning som enbart är sannolik 
bidrar till en helhetsförståelse av processen. En sådan tolkning måste 
givetvis vara öppen för prövning i den fortsatta forskningen.

Självständighet. Ett fjärde nyckelord är självständighet. Det används 
ofta tillsammans med termen process i det sammansatta ordet själv-
ständighetsprocess. I politisk kontext syftar denna term på en nationell 
frigörelse från kolonialstyre eller främmande makts dominans. Den nya 
nationen eller staten med inhemskt ledarskap får full bestämmanderätt 
över sina egna angelägenheter. Självstyre eller autonomi kan ibland 
vara synonymt med självständighet. Ibland används termen om en mel-
lanform, där rätt ges till organ med inhemska ledare att i viss utsträck-
ning självständigt fatta beslut om territoriets inre angelägenheter. I det 
senare fallet kan det gälla ett begränsat självstyre för en region inom 
en större geografisk enhet, men det kan också gälla en övergångsform 
under en viss tid. Därmed blir det ett led i självständighetsprocessen.

I kyrklig kontext betecknar självstyre eller självständighet att en 
kyrklig enhet – vanligtvis församling, samfund eller kyrka – har ett in-
hemskt eller eget utsett pastoralt ledarskap och formell bestämmande-
rätt över de egna angelägenheterna. Det står i motsats till ett ensidigt el-
ler relativt ensidigt beroende i ledarskap och beslutsprocess av en annan 
organisation. En sådan skulle till exempel kunna vara en mission, med 
säte i ett annat land, genom vars missionsverksamhet församlingarna 
som ingår i samfunds- eller kyrkobildningen uppstått. I reell mening 
kan en sådan självständighet problematiseras av ett fortsatt ekonomiskt 
beroende för mer eller mindre centrala funktioner och institutioner. 
Hallencreutz gör i det avseendet en intressant distinktion mellan tre 

särskild innebörd, har protestanter där ofta använt andra ord för sina kyrkobyggnader 
(t ex temple, tempel).
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kategorier: kyrkans primära funktioner (det som är sine qua non för 
församling och kyrka/samfund), kyrkans institutioner för exempelvis 
allmän utbildning och hälso- och sjukvård (som är beroende av behov 
och möjligheter i det omgivande samhället) och vissa kyrkors inkomstge-
nererande program (som syftar till att förstärka självfinansieringen av de 
andra funktionerna).�0 Diskussionen om förhållandet mellan begreppen 
självstyrande och självfinansierande gäller i första hand Hallencreutz för-
sta kategori, men har ibland även gällt den andra kategorin. Teologiskt 
sett motsäger emellertid inte självständighet ett mer ömsesidigt beroende 
utifrån bilden av den världsvida kyrkan som Kristi kropp. 

I denna missionshistoriska undersökning används termen självstän-
dighet och dess motsvarighet självstyre i ovan angivna formella inne-
börd av inhemskt eller eget tillsatt pastoralt och administrativt ledar-
skap och formell bestämmanderätt över de egna angelägenheterna. När 
detta etableras, till exempel i en samfunds- eller kyrkobildning, anses ett 
självstyrande eller självständigt trossamfund vara för handen. Att ter-
merna används i denna formella mening står inte i motsats till strävan 
att också uppnå de förutsättningar som gör ett reellt självstyre möjligt 
och därmed ge substans åt ömsesidighet i fortsatta relationer.

Arbetsfält. Begreppet arbetsfält ingår i avhandlingens titel. Det används 
här i den allmänna betydelsen av »avgränsat område för verksamhet«.�� 
Avgränsningen är här geografisk. Därför används begreppet omväxlan-
de med arbetsområde, verksamhetsområde och andra uttryck. Inom den 
kristna missionens historia har begreppet fält, ofta i sammansättningen 
missionsfält, använts med hänsyftning till det bibliska bildspråket om 
lärjungarna som arbetare till Herrens skörd (Matt 9:�5–�8) och om 
fälten som vitnat till skörd (Joh �0:�5). Men under historien har ordet 
också i den kristna missionen fått en konnotation av stridsfält, slagfält, 
ett fält där en kamp pågår mot »fiender« och där det gäller att segra. 
Även detta militära bildspråk kring kamp och strid och att »behålla 
fältet« förekommer i de bibliska skrifterna (Ps ��0:�–�, Ef 6:�� m fl). 
I den anda av mobilisering – själva ordet användes också – som rådde 
i missionskretsar kring förra sekelskiftet färgades språkbruket starkt av 
detta perspektiv. Det framkommer också av vanliga uttryck som »inta 

�0 Hallencreutz �99�, s �58f.

�� Nationalencyklopedins ordbok �0o�, s 5�. Se även uppslagsordet »arbetsområde«.
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ett fält«, »ett icke ockuperat fält« och »operationsbas«. Begreppet 
arbetsfält är valt som ett neutralt begrepp för det geografiska område 
inom vilket en missionsorganisation arbetar. 

Geografiska benämningar. Det finns anledning att här klargöra inne-
börden i en del geografiska benämningar, som ofta återkommer i denna 
avhandling. I dess titel återfinns ordet Centralafrika. Jag har valt detta 
mer allmänna geografiska begrepp för att inkludera både dåvarande Bel-
giska Kongo, Franska Ekvatorialafrika och Kamerun, alla områden som 
figurerar i denna avhandling.�� Det används alltså inte i den åtminstone 
tidigare vanliga engelska meningen med referens till länderna inom den 
så kallade Centralafrikanska federationen (Syd- och Nordrhodesia samt 
Nyasaland; efter självständigheten Zimbabwe, Zambia och Malawi).

Franska Ekvatorialafrika (Afrique équatoriale française, AEF) sam-
manförde �9�0 de fyra kolonierna/territorierna Mellankongo (Moyen-
Congo), Gabon, Oubangui-Chari och Tchad. Mellankongo kallades fram 
till �9�0 för Franska Kongo och därefter Mellersta Kongo fram till den 
politiska autonomin �958, då landet fick namnet Republiken Kongo. Jag 
följer här den senare svenska översättningen Mellankongo, kodifierad i 
nutida svensk kontext genom Nationalencyklopedin (NE).�� Ordet syftar 
på territoriets belägenhet i Kongobäckenet mellan Nedre Kongo och Övre 
Kongo, båda områden i Belgiska Kongo. Oubangui-Chari är landet mellan 
de bägge floderna med dessa namn. Oubangui är gränsfloden i söder mot 
Kongo Kinshasa (nuvarande Demokratiska republiken Kongo, RDC, 
tidigare Zaïre och Belgiska Kongo), medan Chari är gränsfloden i norr 
mot Tchad. Oubangui-Chari fick sitt nuvarande namn, Centralafrikan-
ska republiken, vid den politiska autonomin �958.

Principer för stavning av namn. Hur namn skrivs kan variera över tid 
och beroende på språk. När det gäller geografiska och andra namn 
som har bredare användning har jag följt den stavning som används 
i svensk kontext idag, till exempel i NE och på moderna kartor.�� 

�� Se www.ne.se, uppslagsordet »Centralafrika« �008-08-��.

�� NE �99�, elfte bandet, artikel »Kongo«.

�� Jag skriver därför till exempel Oubangui och inte Oubangi eller Ubangi; gbaya och 
inte baya (NE anger dock bägge stavningarna) eller gbeya och jag skriver Berbérati med 
accent.
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När det gäller namn som bara finns i undersökningens material har 
jag försökt följa den praxis som allmänt följdes i material från slutet 
av tidsperioden.�5 I citat med tidigare stavning behålls denna. Ibland 
kommenteras stavningsfrågan i en not för att ange varianter som finns 
i materialet.

Även benämningen på en del organ har skiftat över tid. Jag väljer 
den som används i senare eller nutida praxis, om inte särskild anled-
ning finns att notera tidigare benämning med förklaring i not.�6 Några 
centrala aktörer ändrade efternamn i olika skeden av den undersökta 
processen. Jag använder då det namn som gällde vid den tid jag be-
handlar för att undvika anakronism och inkongruens med materialet, 
tillsammans med en förklaring första gången namnet används i ett 
kapitel. Detta blir mest märkbart angående Yngve och Elsa Johansson 
som �957 bytte namn till Ydreborg.

�.6 Material

Undersökningen bygger huvudsakligen på ett stort material av otryckta 
källor från flera olika arkiv. Materialet är tillräckligt omfattande och 
relevant för att kunna besvara de centrala forskningsfrågorna.

ArkivCentrum, Örebro. Huvuddelen av materialet som gäller ÖM 
och dess Afrikamission finns i ÖM:s arkiv som är deponerat i Arkiv-
Centrum, Örebro. Protokoll från olika organ är det absolut viktigaste 
källmaterialet för min undersökning. Där kan processen följas genom 
besluten, deras bakgrund och kortfattade motiveringar, liksom deras 
uppföljning och förverkligande. Däremot fördes nästan aldrig diskus-
sionsprotokoll, möjligen noterades ibland att samtalet varit livligt. De 
olika aktörernas ståndpunkter och motiveringar kan istället ibland 
återfinnas i olika rapporter och i den rikliga korrespondensen, som 
dock ofta avhandlade praktiska och ekonomiska frågor utan direkt 
relevans för undersökningens frågeställningar.

�5 Det kan för en del afrikanska namn innebära att det blir en fransk stavning, snarare än 
en som skulle vara naturlig utifrån den egna folkgruppens språk när det blev skriftspråk. 
Jag skriver därför Bokangue, inte Bokange.

�6 Jag skriver t ex genomgående missionärskonferensen och inte ibland Kongokonfe-
rensen eller Kongomissionärernas årsmöte; ÖM-styrelsens AU (arbetsutskott) och inte 
ibland beredningskommitté. Förändringarna av innebörden i den svenska missionens 
namn på franska har viss ecklesiologisk laddning och noteras därför särskilt.
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Breven är sorterade under olika kategorier från olika tider och hand-
läggare. En del finns i några separata personarkiv. Fram till mitten av 
�950-talet finns dagböcker för de olika missionsstationerna förda av 
deras föreståndare under olika tider. Dessa dagböcker innehåller oftast 
bara korta, stolpiga noteringar om alldagliga händelser. John Hilberths 
privata dagböcker har mer av kommentarer och personliga reflektioner 
över det som hände. I ÖM-arkivet finns även en del övrigt material, 
såsom myndighetshandlingar och kartor, liksom en serie intervjuer på 
kassettband med ett antal av de tidiga missionärerna. De är oftast rätt 
allmänt hållna. Av större intresse är de rullband som innehåller viktiga 
delar av konferenserna i Berbérati och Ouesso under �96� och �96�. 
De finns nu överförda till CD-skivor.

Vid ArkivCentrum i Örebro finns även andra arkiv med intres-
sant material. Det gäller främst arkiven för Örebro baptistförsamling 
(Betel), Närkes distriktsförening inom Baptistsamfundet och Baptist-
församlingen Filadelfia. Material från dessa andra arkiv, i huvudsak 
protokoll och årsredogörelser, har framför allt använts för den tidiga 
svenska bakgrunden som behandlas i kapitel två.

Andra svenska arkiv. Den närmaste relationen till en annan mission i 
Centralafrika gällde SMF och dess arbete i Mellankongo. Det finns där-
för en del material av intresse i deras arkiv på Tegnérgatan i Stockholm, 
främst i form av protokoll, både från SMF och från den ekumeniska 
Skandinaviska Kongokommittén. Det har använts sparsamt, huvud-
sakligen för kapitel tre. Det ekumeniska perspektivet spelar en viss roll 
i olika skeden av den process som undersökningen studerar, främst 
under �9�0-talet och efter det andra världskriget. Därför är material i 
Svenska missionsrådets (SMR) arkiv vid Ekumeniska centret i Sundby-
berg av intresse. Det speglar ÖM:s relationer till SMR och därigenom 
till Internationella missionsrådet under den aktuella tiden.

Det franska kolonialarkivet. I Aix-en-Provence ligger det stora franska 
arkivet för handlingar från kolonierna (Centre des Archives d’Outre-Mer, 
CAOM). Där finns mycket material från bland annat AEF. Trots utförliga 
register är det dock inte ordentligt systematiserat. I en arkivkartong kan 
finnas material från olika tidsperioder utan kronologisk ordning och från 
olika geografiska territorier inom AEF. Det finns tre typer av material 
av direkt eller indirekt intresse för denna undersökning. De har främst 
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använts för att teckna den kolonialpolitiska kontexten och relationen 
mellan ÖM-missionen och de koloniala myndigheterna.

Den första typen av material gäller den vidare kolonialpolitiska 
kontexten, sådant som dokumenterar och förklarar de franska myn-
digheternas agerande. Det kan till exempel gälla deras förhållningssätt 
i olika tidsskeden till katolsk respektive protestantisk mission. En del 
framkommer i olika fördrag och dekret men ännu mer i interna rap-
porter och brev. Några av de sistnämnda dokumenten har varit hemlig-
stämplade under lång tid och har därför inte tidigare kunnat användas 
av forskare. Annat material av intresse är regelverken för och rapporter 
om offentligt och privat skolväsende inom AEF. En del så kallat grått 
material dokumenterar den förändrade hållningen i den franska kolo-
nialpolitiken i AEF från början av �9�0-talet och framåt. 

 Den andra typen av material gäller fortfarande den kolonialpolitiska 
kontexten, men med direkt koppling till den för denna undersökning 
mest intressanta regionen. Där finns en arkivkartong med dokument 
kring en revolt i slutet av �9�0-talet bland gbayafolket mot den franska 
kolonialiseringen. Det var i den region där ÖM:s mission etablerade 
sig under samma tid. Annat material kastar ljus över förändringar i 
gränsdragningen mellan de olika territorierna inom AEF med relevans 
för den svenska missionen.

Den tredje typen av material gäller mer direkt missionernas arbete 
och särskilt den svenska baptistmissionen (Mission Baptiste Suédoise, 
MBS), som ÖM-missionen kallades inom AEF. En del rapporter visar 
hur missionskartan beskrevs och tolkades av de franska myndigheter-
na. Där finns också dokument som direkt gäller den svenska missionens 
relationer till myndigheterna och särskilt vissa enskilda händelser.

Andra franska arkiv och forskningsinstitutioner. I Parismissionens klas-
siska byggnad på Boulevard Arago i Paris finns ett förnämligt bibliotek 
(Bibliotheque du service protestant de mission) och arkivet för denna 
mission (som egentligen hette Société des missions évangéliques de Pa-
ris, SMEP) från dess �50-åriga verksamhet innan den omorganiserades. 
I anslutning till detta finns den franske pastorn Jean Kellers privata ar-
kiv deponerat. Under de för denna studie avgörande åren �95�-6� var 
Keller generalsekreterare för den protestantiska missionsfederationen 
i Kamerun och Ekvatorialafrika. Hans privata arkiv visade sig också 
innehålla arkivet för denna missionsfederation med protokoll, rappor-
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ter och brev samt en opublicerad omfattande masteruppsats i historia 
av Katia Grattelli om federationen. Detta material har använts framför 
allt för tiden från �950.

Vid Centret för Afrikastudier (Centre d’études africaines) i Paris finns 
ett specialbibliotek, som har en särskild inriktning på afrikansk socio-
logi och antropologi men med hänsyn till både historisk och religiös 
kontext. Där finns bland annat några för denna undersökning intres-
santa stencilavhandlingar, som inte kan fjärrlånas. Centret för Afrika-
forskning (Centre de Recherches Africaines) är relaterat till historiska 
institutionen vid Parisuniversitetet. Bland de �00 avhandlingarna om 
afrikansk historia, ofta opublicerade, finns några som direkt berör de 
för min undersökning aktuella områdena.

Kongo inlandmissionens arkiv. I Blufton, Ohio, finns arkivet för Kongo 
inlandmissionen (CIM), som ÖM samverkade med under de första 
åren av sin Afrikamission. Där finns CIM:s styrelseprotokoll och annat 
material av intresse när det gäller Alma Doering, som var en nyckel-
person i inledningen av ÖM:s Kongomission. Detta material användes 
i huvudsak för ett specialstudium om Doering, publicerat �00�, men i 
någon mån också i denna avhandling.

Biblioteket Läsaren/Örebro Missionsskola. Fotografiskt material illus-
trerar och belyser det som skildras i undersökningens text. Många av 
de i denna bok använda bilderna finns numera i Biblioteket Läsarens 
bildarkiv vid Örebro Missionsskola.

�.7 Tidigare forskning

Den kyrkohistoriska bakgrunden till ÖM:s framväxt i Sverige, liksom 
de kolonialpolitiska, kulturantropologiska och missionshistoriska kon-
texterna för dess missionsarbete i Franska Ekvatorialafrika har belysts 
i tidigare forskning. Det har relevans för denna studie. Däremot finns 
nästan ingen forskning som utförligt behandlar ÖM:s missionsarbete 
och denna avhandlings fokus.

Den kyrkohistoriska bakgrunden till ÖM som del av den svenska bap-
tismen. Ur ett kyrkohistoriskt perspektiv tecknas den svenska bap-
tismens första tid i professor Gunnar Westins I den svenska frikyrk-
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lighetens genombrottstid. Svensk baptism till 1880-talets slut (�96�) 
och Svenska Baptistsamfundet 1887–1914. Den baptistiska organisa-
tionsdualismens uppkomst (�965). Särskilt det senare verket belyser 
de brytningar inom Svenska baptistsamfundet (SB) där framväxten av 
ÖM var ett viktigt inslag. Begreppet organisationsdualism, som Westin 
använder om dessa brytningar, är dock diffust till sin innebörd och 
därför diskutabelt.�7 

Westins baptisthistorik förs vidare av David Lagergren i Framgångs-
tid med dubbla förtecken. Svenska Baptistsamfundet åren 1914–1932 
(�989). Redan bokens titel antyder den fortsatta spänningen mellan 
vad som kom att kallas Stockholmsbaptism och Örebrobaptism. Han 
benämner den med termen intresseklyvning,�8 och uppmärksammar 
den så kallade yttre missionens betydelse för den framväxande kon-
flikten. Lagergren tecknar, i relation till samfundets utveckling i stort, 
även grunddragen för det han kallar Örebro-centrets tillväxt med egen 
yttre mission. Den organisatoriska klyvningen kommer först �9�7 och 
behandlas i Lagergrens följande bok Förändringstid. Kris och förnyelse 
Svenska Baptistsamfundet åren 1933–1948 (�99�). Eftersom den är 
en studie av Baptistsamfundet finns ÖM:s arbete med i bilden bara 
till �9�7.

Både Westins och Lagergrens organisationshistoriska studier upp-
märksammar ÖM ur ett mer övergripande samfundsperspektiv, ef-
tersom de skriver Baptistsamfundets historia. Bägge författarna var 
betydande aktörer inom detta samfund, dock inte under den tid de 

�7 Med detta begrepp i sin undertitel avser Westin uttryckligen spänningen mellan SB 
och ÖM. Användningen av begreppet organisationsdualism om de olika synsätten på 
relationen mellan församlingar och samfund kan ifrågasättas. Handlar det om två mot-
satta grundprinciper, som man möjligen skulle kunna hävda om de olika grundsynerna i 
Baptistsamfundet respektive i Pingströrelsen från �9�9? Nationalencykolpedins ordbok 
�00� anger dock för ordet dualism, när det används om företeelser, betydelsenyansen 
»samtidig förekomst av motsatta tendenser«. Vad som är motsatta tendenser blir en tolk-
ningsfråga. Westin kopplar samman begreppet dualism med organisationsfrågan och kan 
därmed möjligen avse att de bägge organisationsformerna samfunds- eller kyrkomission 
respektive sällskapsmission utgör motsatser. Men det förblir otydligt. Enligt Lagergren 
går användningen av ordet dualism om förhållanden inom Baptistsamfundet tillbaka till 
ett föredrag år �9�� av K L Nordstrand i allmänna predikantmötet. Lagergren �989, s 
�05, not �0�. Själv väljer Lagergren ett annat ord.

�8 Termen intresseklyvning användes av SB:s missionsföreståndare Hjalmar Danielson i 
början av �9�5. ÖM-styrelsen �8–�9.�.�9�5 § ��, bilaga �. Lagergren använder den för 
den spänning som den så kallade nya rörelsen eller pingstväckelsen medförde inom SB. 
Den ledde till framväxten av Pingströrelsen från �9�� och till en slutlig organisatorisk 
klyvning inom SB på �9�0-talet. Lagergren �989, s �5. 
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behandlar. Avsnitten om ÖM ger i stort en rättvisande bild, också sett 
ur det perspektiv som arkivmaterialet från ÖM ger. Kyrkohistorikern 
Torsten Bergsten ger i en uppsats �00� en i förhållande till Westin 
fördjupad och väldokumenterad framställning av John Ongmans tid i 
Örebro baptistförsamling. Det var under den tiden den lilla missions-
föreningen bildades. 

Någon annan historisk studie med fokus på Ongman och ÖM:s 
framväxt och särskilt dess yttre mission finns däremot inte. Ongmans 
uppväxtmiljö, hans tid i det svenskamerikanska baptistsamfundet, de 
amerikanska impulserna till hans teologi och missionssyn liksom hans 
syn i eskatologiska frågor finns belysta i olika hög grad hos olika fors-
kare.�9 Ingen av dem berör emellertid annat än högst fragmentariskt 
Ongmans missionsinitiativ och ÖM:s framväxt. I Carl-Erik Sahlbergs 
kyrkohistoriska avhandling från �977 berörs i korthet beröringspunk-
terna mellan ÖM och Pingströrelsen under samma period som min 
undersökning omfattar. Intresset från ÖM:s sida av att i dessa relationer 
värna om de egna missionsinitiativen framkommer dock nästan inte 
alls.50 

Ur ecklesiologisk synpunkt behandlas ÖM:s utveckling under de 
senare decennierna av min egen undersökningsperiod av kyrkovetaren 
Sune Fahlgren i avhandlingen Predikantskap och församling (�006), 
särskilt i kapitlet om C G Hjelm. I sitt bidrag om »Örebromissio-
nen och enhetsfrågorna i historisk belysning« till boken Enade och 
åtskilda (�989) berör Fahlgren de kritiska förändringsskeendena i  
ÖM:s historia under hundra år. Fahlgrens analys är direkt relevant för 
min bakgrundsteckning. Den görs dock med tydligare fokus på ÖM 
som organisation för bedrivande av internationell mission.5�

Den kolonialpolitiska kontexten till ÖM:s Afrikamission. Grunddra-
gen för den kolonialpolitiska kontexten i det fransktalande Afrika har 
hämtats från relevanta delar ur några olika samlings- och översiktsverk. 
Bland författarna finns två generationer av ansedda franska historiker 

�9 Se Sahlberg �98�, Olson �95�, McLoughlin �959, Marsden �980, Lindén �97� och 
Gunner �996. Dessa studier har använts till kapitel två.

50 Ang spänningen mellan Ongman och Pingströrelsen i synen på församling och sam-
fund, jfr även Struble �98�.

5� Ang ÖM:s hållning i ekumeniska frågor under den tid min undersökning avser, se 
även Bergsten �995.
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och afrikanister. Den första utgörs av sådana vars verksamhet bör-
jade redan under senare delen av kolonialtiden (till exempel Henri 
Brunschwig) och som i vissa fall även själva var involverade i kolonial-
administration under en tidigare period av livet (till exempel Henri 
Deschamps). Den andra utgörs av sådana som har sin huvudsakliga 
verksamhet efter kolonialepokens slut med ett tydligare efterkolonialt 
perspektiv (till exempel Catherine Coquery-Vidrovitch, Charles-Ro-
bert Ageron och Hélène d’Almeida-Topor).5�

Utbildningsväsendets mål och struktur i de franska kolonierna i 
Afrika, som har stor relevans för min studie, beskrivs och analyseras 
i specialstudier av Cowan, O’Conor och Scanlon (�965) och Bassey 
(�999).

Coquery-Vidrovitchs ekonomihistoriska avhandling Le Congo au 
temps des grandes compagnies concessionnaires 1899–1930 (�97�) ger 
en ingående bakgrund till den allmänna situationen i Mellankongo där 
ÖM kom att börja sin egen missionsverksamhet. För det område inom 
Franska Ekvatorialafrika som nu är Centralafrikanska republiken är 
Pierre Kalcks Histoire centrafricaine: Des origines à 1966 (�97�/�99�) 
ett standardverk. Det bygger på hans omfattande avhandling från 
�970, publicerad i fyra volymer �970–7�. Kalck var själv adminis-
tratör i Oubangui-Chari och rådgivare till presidenterna Barthélemy 
Boganda och Abel Goumba under �958–�959. Hans positiva inställ-
ning till dessa afrikanska politiska ledare kan skönjas i hans historiska 
framställning. Den centralafrikanske historikern Yarisse Zoctozoums 
två volymer (�98�, �98�) om centralafrikansk historia skiljer sig från 
Kalcks genom ett tydligare afrikanskt inifrånperspektiv.

Raphaël Nzabakomada-Yakomas väldokumenterade studie av det 
så kallade gbayaupproret kring �9�0, L’Afrique centrale insurgée: La 

5� Den första angivna generationen historiker kallas ibland företrädare för en tolkning 
som i någon mån legitimerar kolonialismen, om inte alla dess motiv och effekter så ändå 
till viss del dess upplysningsideal. Den andra generationen sammanfaller delvis med den 
strömning bland historiker som kallats »tiers-mondiste«, företrädare för ett försök att i 
efterkolonial tid tolka skeendet också ur ett så kallat tredje världen-perspektiv. En tredje 
grupp som nu framträder företräder ett ännu mer radikalt postkolonialt perspektiv. 
Den ställer i kritisk belysning också den kolonialkultur som skapades på hemmaplan i 
Frankrike. Se Bancel, Blanchard & Verges �00� i sin helhet, men för kategoriseringen 
särskilt s ��ff, �6. Det är givet att dessa är starkt kritiska till den nya lag i Frankrike från 
februari �005 som utmanar historikers integritet genom att skolväsendet åläggs förmedla 
en bestämd så kallad objektiv historietolkning. Frankrikes verksamhet i kolonierna skall 
beskrivas på ett positivt sätt och det skall framhållas att den inte bara hade vissa negativa 
inslag utan även positiva effekter. Bancel, Blanchard & Verges �00�, s I, III, �7.
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Guerre du Kongo-Wara 1928–1931 (�986), som bygger på hans av-
handling under Coquery-Vidrovitchs handledning, har blivit en stan-
dardreferens som har gett detta skeende en plats i översiktsverken i 
afrikansk historia. Den är i högsta grad relevant för mitt avsnitt om 
detta uppror sett i relation till den svenska missionen i området. En an-
nan centralafrikansk historiker, Jean-Dominique Penel, har publicerat 
ett kommenterat urval av Bogandas småskrifter och tal under en vik-
tig period av efterkrigstiden. Barthélemy Boganda: Ecrits et Discours 
1946–1951: la lutte décisive (�995) är en viktig dokumentsamling. 
Tyvärr har en planerad uppföljande volym inte blivit publicerad.

Den kulturantropologiska kontexten. Det största folket inom det geo-
grafiska området för min undersökning är gbayafolket. Den svenske 
missionären John Hilberth publicerade den etnografiska studien Les 
Gbaya �96� (på svenska �97� och engelska �97�), baserad på lång 
tids forskning. Han fullföljde också sin hustru Ellens forskning efter 
hennes död och publicerade Contribution à l’Ethnographie des Gbaya 
(�968). Dessa verk har mer karaktär av faktaredovisande detaljstudier 
än djupanalyser med övergripande tolkningsförsök. De gäller huvud-
sakligen den traditionella kulturen, som den var innan den påverkades 
av de stora sociala omvälvningarna från �9�0-talet och framåt. Flera 
senare antropologiska studier behandlar huvudsakligen subgrupper 
inom gbayafolket utanför det område där den svenska missionen ar-
betade under perioden �9��–�96�.

En omfattande språkhistorisk undersökning redovisas i Yves Moni-
nos Le Proto-Gbaya: Essai de linguistique comparative sur vingt-et-une 
langues d’Afrique centrale (�995), där han bland annat kritiskt disku-
terar med Hilberth. Christina Thornell disputerade på en avhandling 
�997 om sangospråket, som i växande grad blev ett lingua franca i 
Oubangui-Chari under senare delen av den tid min undersökning avser. 
Hon bidrar med en översikt över språksituationen i Centralafrikanska 
republiken och diskuterar ett antal där förekommande bibelöversätt-
ningar i Kulturmöte i centralafrikansk kontext med kyrkan som arena 
(�006).

Den missionshistoriska kontexten. De delar av Centralafrika där 
ÖM:s mission arbetade och där två afrikanska baptistsamfund växte 
fram har inte blivit föremål för mer övergripande missionshistoriska 
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studier. En indikation på detta är att Bengt Sundkler och Christopher 
Steed i A History of The Church in Africa (�000) – i kapitlet om Cen-
tralafrika under kolonialtiden – inte alls redogör för någon evangelisk 
mission i Oubangui-Chari (RCA). I avsnittet om katolsk mission nämns 
dock att kolonin blev ett starkt katolskt område trots närvaron av 
flera baptistmissioner (Baptist communities). I motsvarande kapitel om 
självständighetstiden (från �960) finns några rader om protestantisk 
mission.5�

Någon motsvarighet till den breda översiktsstudien om kristendo-
men i Kamerun av Messina & van Slageren (�005), finns inte för Kong-
orepubliken eller RCA. En väldokumenterad översikt över katolsk mis-
sion i RCA (Oubangui-Chari), skriven i ett inifrånperspektiv, är dock 
tillgänglig i Centrafrique, un siècle d’évangélisation (�99�) av Carlo 
Toso. Den spänningsfyllda interaktionen med protestantisk mission, till 
exempel den svenska i västra delen av landet, antyds vid några tillfällen 
utan att någon djupare analys görs. Den amerikanska brödramissionen, 
vars arbetsfält gränsar till ÖM:s, behandlas i en doktorsavhandling i 
historia av Elie Namsere (�99�). Den likaledes amerikanska Baptist 
Mid-Mission finns bara akademiskt belyst i ett antal masteruppsatser 
i RCA och USA.

Förändringsprocessen från utländsk mission till inhemsk kyrka i 
Kongoområdet har dokumenterats och analyserats för SMF:s del av 
Efraim Andersson i Churches at the grass-roots: A Study in Congo-
Brazzaville (�968) och Arvid Stenström i Mission blir kyrka (�977). 
Andersson behandlar utvecklingen från en patriarkal mission – som för 
honom närmast är synonymt med missionärsstyrd – till en självstyrande 
kyrka i ett par av bokens kapitel. Stenströms bok är mindre akademisk, 
men behandlar samma utveckling desto utförligare. Båda författarna 
var själva aktörer i den beskrivna processen.

Liknande studier utifrån svensk mission, närmare bestämt Svenska 

5� Sundkler & Steed �000, s 760, 96�f. Texten innehåller dock ett par sakfel. Franska 
mennoniter och World Evangelization Crusade har inte arbetat i RCA som där påstås 
och meningen om konsekvenserna av �978 års dekret i Kongo Brazzaville, som utvisade 
ÖM-missionärerna och förbjöd baptistsamfundet där är obegriplig eller felaktig. Förfat-
tarna ger intrycket att när Evangeliska kyrkan i Kongo, som hade fortsatt rätt att verka 
i hela landet, hade etablerat församlingar i norra Kongo kunde kristna från nuvarande 
RCA (Bangui-Berbérati) ansluta sig till dem. Det var givetvis kongolesiska kristna från 
de förbjudna baptistförsamlingarna, som senare kunde ansluta sig till de nya tillåtna 
församlingarna från Evangeliska kyrkan i Kongo.
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kyrkans, är Fosseus (�97�) och Söderström (�977). Fosseus koncentre-
rar sin studie från södra Afrika till själva kyrkobildningsfasen medan 
Söderströms studie från Zimbabwe har ett längre tidsperspektiv. Efter 
att ha följt utvecklingen mot en självständig kyrka i några kapitel 
behandlar han tematiskt olika aspekter av missionsarbetet i särskilda 
kapitel (mission och skola, mission och sjukvård, församlingarna och så 
vidare). I min egen undersökning vävs sådana aspekter in i den fortlö-
pande framställningen, när jag ansett det relevant för att besvara mina 
forskningsfrågor. Gunilla Nyberg-Oskarsson har i sin avhandling �00� 
gjort en liknande studie över pingstmission och pingströrelse i Burundi, 
men hon har en vidare fokus än självständighetsprocessen och belyser 
mer av den lokala sociala och religiösa utvecklingen.

Thomas Sundnes Drönen har i en avhandling �007 behandlat mötet 
mellan Diifolket och norska missionärer i ett begränsat område i norra 
Kamerun ur ett antropologiskt och teologiskt perspektiv. Det är det 
interkulturella mötet som fokuseras. Ett kapitel behandlar kyrkans eta-
blering bland Dii. Det berör dock mer missionens försök att få fäste i det 
aktuella området – och betydelsen i det avseendet av skolverksamheten 
och sjuk- och hälsovården – än själva församlings- och kyrkobildnings-
processen. Även om en kyrkostruktur tillkom �960 skulle det dröja till 
�975 innan den afrikanska kyrkan uppnådde självstyre i förhållande till 
de norska och amerikanska missionerna. Men den senare utvecklingen 
låg utanför Sundnes Drönens tidsram.

ÖM:s mission i Centralafrika. Starten av ÖM:s mission i Centralafrika 
var nära förbunden med nystarten av svensk baptistisk Kongomission, 
som hade upphört efter E V Sjöbloms död �90�. Den avgörande roll 
som amerikanskan Alma Doering spelade i detta skeende för både 
Svenska Baptistsamfundet och Örebro Missionsförening har jag belyst 
i min biografiskt anlagda studie »Guds virvelvind« med »nöd för Kon-
go«. Alma Doering (1878–1959) – med särskilt fokus på relationen till 
svensk kongomission (�00�). Framväxten av den svenska baptistiska 
Afrikamissionen i dess två grenar berörs i Lagergrens tidigare anförda 
studie Framgångstid med dubbla förtecken, men en mer samlad fram-
ställning finns annars bara i jubileumsskrifter.5�

5� För Baptistsamfundets Kongomission, se I Kongo. Svensk baptistmission under 50 
år i ord och bild (�969). För ÖM:s Kongomission, se Kongoboken. Något i ord och bild 
från Örebro Missionsförenings fält i Franska Kongo (�9��) och Vildmarken vaknar. 
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I en nyligen utkommen studie, Kulturmöte i centralafrikansk kon-
text med kyrkan som arena (�006), redovisar Christina Thornell och 
Carl E Olivestam ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt. Med både 
ett lingvistiskt och ett religionsvetenskapligt/pedagogiskt perspektiv 
har de undersökt centralafrikanskt gudstjänstliv och dess tyngdpunkt 
i predikan med fokus på kulturmöte och kulturpåverkan. Materialet 
är huvudsakligen inhämtat under en fältstudie genomförd �00� i Ber-
bérati, RCA, inom ramen för några lokala församlingar som tillhör 
Evangeliska Baptistkyrkan. Det tolkas utifrån det kulturmöte som sker 
mellan svenska, franska, centralafrikanska och i viss mån amerikan-
ska inflytanden. Det svenska inflytandet är just den ÖM-mission som 
är föremål för min egen avhandling. Jag har ingen anledning att här 
kommentera deras intressanta huvudstudie, som ligger utanför min 
egen historiska undersöknings tidsram. Men de kortfattade historiska 
bakgrundsteckningar Thornell & Olivestam ger i olika avsnitt till ÖM:
s framväxt i Sverige och till dess Afrikamission innehåller några sakfel 
och diskutabla analyser55 och verkar inte bygga på tillfredsställande 
källmaterial.

Denna översikt över forskningsläget visar tydligt att det finns relevant 
forskning om sammanhang i svensk kyrkohistoria, fransk kolonialpo-
litik, centralafrikanska språk- och kulturstudier och missionshistoria, 
som ger bakgrund till och kan kasta ljus över mitt avhandlingsämne. 
Däremot finns ingen forskning som direkt berör min huvudfråga. Delar 
av källmaterialet kring denna historiska process är bara fragmentariskt 
använt i några få tidigare nämnda studier med annan inriktning. ÖM var 
en betydelsefull aktör i svensk frikyrklig mission. Det är därför motiverat 
att genom denna avhandling söka fylla den luckan i forskningen.56

�.8 Periodisering och disposition

Processen från en missionärsstyrd svensk mission till de afrikanska 
baptistsamfundens självstyre i ÖM:s Afrikamission täcker en lång tids-
period, från �9�� till �96�. För att besvara huvudfrågan om hur denna 
process skedde och få en greppbar framställning är det lämpligt att göra 

Skildringar av Örebro Missionsförenings kongomission (�9�6). Se även rapportboken 
Det Afrika vi såg (�96�).

55 Ett par av dem diskuteras på relevant plats i avhandlingen. 

56 För denna slutsats, se även Fahlgren �006, s �69. 
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en så kallad periodisering. En sådan indelning av historiska processer i 
åtskiljbara perioder med olika kännetecken är en del av den analys som 
görs i efterhand. Den är inte självklar utan behöver motiveras. Efter-
som periodiseringen sammanfaller med dispositionen av avhandlingen 
redovisas den sammanvävd med denna.

Periodiseringen har två nivåer: avhandlingens tre delar och nio hu-
vudkapitel. I rubrikerna har jag sökt fånga in vad som karaktäriserade 
respektive period eller fas. Dessa beteckningar och angivna karaktäris-
tiska drag är alltså ett resultat av min analys. Efter detta inledningska-
pitel följer ett bakgrundskapitel om John Ongman och ÖM:s framväxt, 
till dess den funktionella och institutionella basen för missionsarbetet 
är etablerad.

Därefter följer den första delen som omfattar fyra kapitel med den 
så kallade Kongomissionens utveckling från dess början �9�� fram 
till det andra världskrigets slut �9�5. Det var en period, som på ett 
övergripande plan karaktäriserades av att missionsverksamheten var 
missionärsstyrd. Den andra delen behandlar tiden från �9�5 till och 
med �959 och omfattar tre kapitel. Den perioden karaktäriserades av 
en begynnande emancipation, där de afrikanska församlingarna och 
missionärernas medarbetare frigjordes alltmer från missionärskontrol-
len och successivt fick större delaktighet och ansvar i arbetet. Den tredje 
och sista delen omfattar två kapitel och utgörs av slutskedet i den kyrk-
liga självständighetsprocessen, från den politiska självständighetens år 
�960 till etableringen av självstyrande afrikanska samfund �96�. Då 
ingicks också avtal om en ny form av relation mellan dessa samfund 
och ÖM. Periodiseringen inom dessa huvudperioder uttryckt i olika 
faser framgår av kapiteldispositionen nedan.57

57 Thornell & Olivestam �006, s �60ff, delar in den historiska utvecklingen från �9�� 
(då arbetet i det som nu är RCA började) till nutid i fyra perioder: introduktionsperioden 
�9��–�9��, konsolideringsperioden �9�5–�9�5, emancipationsperioden �9�5–�96� 
och autonomiperioden från �96�. De anger att indelningen motiveras av yttre föränd-
ringar i landet. Periodgränsen �9��/�5 förklaras emellertid inte och det är svårt att se 
vilken yttre förändring av betydelse författarna utgått från. För den omorganisering 
som skedde i flera steg under hela �9�0-talet och som administrativt förde länet Övre 
Sangha från Mellankongo till Oubangui-Chari anger de �9�6, så det kan inte vara den 
förändringen som avses. Någon avgörande inre förändring skedde inte heller då, om man 
inte avser det faktum att missionärerna lämnade Matéléstationen, men den låg i Mel-
lankongo, inte i det område som studien avser. Carnotstationen grundades �9�5, men 
det motiverar knappast en periodindelning. �96� som periodgräns kan knappast heller 
motiveras av yttre förändringar i landet. Det är givetvis baptistsamfundets självständighet 
de där utgått från. Den nationella självständigheten ägde rum �960.



55

I det andra kapitlet tecknas några huvudlinjer i ÖM:s framväxt och 
utveckling fram till början av �9�0-talet. De erfarenheter och trosö-
vertygelser John Ongman bar med sig från USA och framväxten av 
missionsverksamhetens funktionella och institutionella bas står i fokus. 
Denna bas utgjordes av missionsföreningen, församlingen, bibelskolan, 
evangelistmissionen och Örebro missionsskola. Därefter görs en sam-
manfattande analys av Ongmans teologi och missionssyn.

I det tredje kapitlet behandlas förberedelsefasen (�9��–�9��) för 
ÖM:s egen så kallade Kongomission. Vägen till svensk baptistisk mis-
sion i Belgiska Kongo belyses liksom de första lärospånen genom sam-
verkan med amerikansk mission fram till �9�8 och med SMF:s Kongo-
mission under åren �9�9–�9��. Under tiden sökte ÖM-missionärerna, 
i kontakt med myndigheter och missioner, efter ett eget arbetsfält. 
Alternativ undersöktes innan till slut en öppning kom till byn Matélé i 
norra delen av Mellankongo i AEF.

I det fjärde kapitlet behandlas grundläggningsfasen (�9��–�9�9) 
av ÖM:s egen Kongomission och dess organisatoriska uttryck i MBS 
(de svenska baptisternas mission, senare den svenska baptistmissio-
nen). Arbetsfältets utvidgning och utveckling genom etablering av nya 
missionsstationer och församlingar belyses liksom utformningen av 
beslutsprocesser och verksamhetsmetoder. Det sker i ljuset av inter-
aktionen med de afrikanska folken bungili, gbaya och mpiemo och 
deras kulturer, med det koloniala systemet inom AEF, med övriga inom 
området verksamma kristna missioner och med den svenska basen i 
ÖM. Slutpunkten för grundläggningsfasen, �9�9, motiveras av att den 
fortsatta expansionen norrut då för en tid hejdades av den omfattande 
och långvariga gbayarevolten mot den franska koloniala ordningen, ett 
tidigt och signifikativt uttryck för afrikansk nationalism.

I det femte kapitlet behandlas MBS:s fortsatta arbete under en konso-
lideringsfas (�9�0–�9�9). För ÖM:s del i Sverige skedde flera dramatiska 
förändringar under detta decennium. Bland de svenska missionärerna i 
Centralafrika fördjupades insikten att »afrikaner måste evangeliseras 
av afrikaner«. En sådan strategi förutsatte bibelöversättning och evan-
gelistutbildning. Detta blev två viktiga satsningar under �9�0-talet. Slut-
punkten för konsolideringsfasen, �9�9, motiveras dels av en betydande 
inre kris inom MBS, dels av det andra världskrigets utbrott. Världskriget 
försvårade avsevärt situationen ur missionärernas synpunkt.

I det sjätte kapitlet behandlas missionens isoleringsfas under krigspe-
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rioden (�9�0–�9�5). Den innebar en växande isolering och en nödvän-
dig begränsning av missionärernas verksamhet till en överlevnadsnivå, 
samtidigt som nya förutsättningar kunde skönjas vid horisonten. Det 
lokala församlingsarbetet visade sig dock inte påverkas lika negativt. 
Slutpunkten är given till krigsslutet �9�5.

Det sjunde kapitlet behandlar expansionsfasen under efterkrigspe-
rioden (�9�6–�9�9), då den svenska missionen efter en viss vågdal 
fick en expansiv nystart i den framväxande nationalismens skugga. 
I bakgrunden fanns en förändrad inställning hos ÖM i Sverige till 
missionsekumeniken, som också successivt fick följder inom MBS. 
Missionssekreterare John Magnussons inspektionsresa �9�7 blev en 
betydelsefull injektion för processen mot självstyre för den afrikanska 
församlingen. Detsamma gällde den erfarenhet som missionärsparet 
John och Ellen Hilberth fick under det år som de tillbringade i Kamerun. 
Den ger slutpunkten för denna period, �9�9, och har fått ge avhand-
lingen dess huvudtitel (Den andra omvändelsen).

I det åttonde kapitlet behandlas den första delen av det turbulenta 
�950-talet (�950–�955), som blev både en kris- och afrikaniseringsfas 
för MBS. Inom ÖM i Sverige sker ecklesiologiskt signifikanta för-
ändringar i den nya religionsfrihetslagens kölvatten. I Centralafrika 
började det franska kolonialväldet krackelera och afrikanska nationa-
listledare framträdde alltmer frimodigt på den politiska scenen. I spän-
ningsfältet mellan »kommunistspöket« och den franska nervositeten 
hamnade MBS i en allvarlig kris med kolonialmaktens företrädare, där 
den protestantiska missionsfederationen fick spela en medlande roll. 
Samtidigt sköt afrikaniseringsprocessen fart inom MBS med försam-
lingskonferens och pastorsutbildning. 

I det nionde kapitlet behandlas den andra delen av �950-talet (�956–
�959). En motivering för denna gränslinje är att en ny ramlagstiftning 
tillkom �956 i Frankrike för koloniernas inre autonomi, som fick av-
koloniseringen att accelerera. Den politiska autonomin �958 utma-
nade missionerna och tvingade fram en delning av MBS:s arbetsfält. 
MBS gick in i en avgörande diskussionsfas på väg mot självstyre. Efter 
avskiljningen av de första afrikanska pastorerna fick församlingsled-
ningarna allt större ansvar. År �959, samma år som Boganda omkom 
i en flygolycka, får utgöra slutpunkten för denna period, eftersom 
missionärskonferensen då konstaterade att tiden var inne för försam-
lingarnas självstyre.
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Slutfasen i processen mot självstyre (�960–�96�) behandlas i det tionde 
kapitlet. Externt gav den politiska självständigheten �960 en ny förut-
sättning. Internt installerades afrikanska församlingsföreståndare och 
det innebar en ny utgångspunkt. Inom ÖM i Sverige skedde ett tydligt 
generationsskifte i ledarskapet. Inom MBS flyttades fokus successivt 
från arbetet med församlings- och samfundskonstitutionen till en in-
tensiv diskussion beträffande de framtida relationerna mellan »mis-
sion och kyrka«. Alternativa modeller diskuterades. Det elfte kapitlet 
behandlar de historiska besluten vid konferenserna �96� i Örebro, 
Berbérati och Ouesso, som förde den långa processen till sitt mål. Två 
afrikanska samfund etablerades och nya samarbetsavtal skrevs mellan 
ÖM och de nya samfunden.

I det tolfte kapitlet, avslutningskapitlet, ges en sammanfattning av 
undersökningens resultat genom att forskningsfrågorna besvaras och 
kommenteras utifrån den använda analysmodellen. Kapitlet avslutas 
med att jag återknyter till de frågor jag själv mötte i Centralafrika i 
början av �980-talet och som jag berörde i början av detta kapitel. 
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De missionärer som sändes ut av Örebro missionsförening (ÖM), bland 
annat till Centralafrika, var fostrade i baptistförsamlingar som relaterade 
till John Ongmans verksamhet i Örebro. De hade också formats i bibel-
skolan, evangelistmissionen och Örebro missionsskola som Ongman 
initierat och satt sin prägel på. För att förstå missionärerna inom ÖM:s 
Afrikamission och deras inriktning av missionsarbetet, är det nödvändigt 
att skissera grunddragen av den riktning inom svensk baptism som ÖM 
representerade. Eftersom Ongman var dess grundare och centralgestalt 
ställs hans liv och verk, liksom hans teologi och missionssyn, i fokus. 

I ett första avsnitt skisseras några drag i den allmänna historiska ut-
vecklingen, som utgör bakgrunden till ÖM:s framväxt som en frikyrk-
lig, baptistisk missionsrörelse med amerikansk påverkan. Den histo-
riska bakgrunden till denna missionsförening berörs, liksom Ongmans 
liv och verksamhet fram till �890. Betoningen läggs på de inflytelser 
under hans Amerikatid som formade hans kristendomstolkning och 
hans tankar om den kristna församlingens uppdrag. Inslag som berör 
missionstanken och det internationella perspektivet noteras.

I det andra avsnittet tecknas några huvuddrag i ÖM:s framväxt och 
utveckling under perioden från Ongmans ankomst till Örebro �890 
fram till �9��, vilket var det år då ÖM:s Afrikamission kunde öppna 
en egen missionsstation. År �9�8 lämnade Ongman pastorsuppgiften 
i Filadelfiaförsamlingen. Ansvaret för dess utländska mission i Indien, 
Brasilien och Kongo fördes över till missionsföreningen, vars ordfö-
rande Ongman förblev till sin död �9��. Efter de första trevande och 
misslyckade missionsinitiativen växte det fram en bas för en mer stabil 

�
»att leda andliga strömmar ut i  

praktisk missionsgärning«

John Ongman, Örebro missionsförening och  
begynnande internationell mission
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utländsk mission. Därmed fanns förutsättningarna för utvecklingen av 
ÖM:s egen Afrikamission, med dess förberedelsefas på andras arbets-
fält från �9�� och med dess start på ett eget arbetsfält �9��.

I det tredje avsnittet ges en sammanfattning av Ongmans teologi och 
missionssyn, som den utformats under de perioder som behandlats i de 
första avsnitten och som den förelåg när ÖM:s mission i Centralafrika 
påbörjades. Här diskuteras också om och på vilka sätt ÖM vid den 
aktuella tiden kunde sägas vara en trosmission. 

�.� John Ongman i svensk och svenskamerikansk baptism

John Ongmans liv och verksamhet (�8��–�9��) sammanfaller i stort 
med en tid av stark samhällsomvandling och med frikyrkornas fram-
växt som en betydelsefull del i detta skeende. Det var särskilt baptismen 
som blev hans Sitz im Leben under de tre tydligt åtskiljbara perioderna 
i hans liv: uppväxt- och ungdomstiden i Jämtland, de drygt tjugo åren i 
Amerika och de drygt fyrtio åren i Örebro. I detta avsnitt ges en översikt 

FIG 2: John Ongman i skärningspunkten mellan olika formativa kontexter.
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över de två första perioderna och de viktiga inflytelser från dem som 
han bar med sig när han kom som pastor till Örebro baptistförsamling 
�890, med särskild hänsyn till missionsperspektivet.

Frikyrkorörelsen och dess internationella perspektiv i en tid av samhälls-
omvandling. I sin forskningsredovisande studie över folkrörelsernas plats 
i det svenska samhället �850–�9�0 redogör historikern Sven Lundkvist 
för dessas roll i den djupgående omvandlingen av samhället. Han visar 
hur framväxten och utvecklingen av de tre stora folkrörelserna – väck-
elserörelsen, nykterhetsrörelsen och arbetarrörelsen – har skett under 
ömsesidig påverkan mellan dessa rörelser och samhället i stort.� 

En av de viktiga dimensionerna i denna samhällsomvandling var de 
internationella impulserna, inte minst från den anglosaxiska världen. 
Det nät av kontakter över Atlanten som den ökande emigrationen ska-
pade påverkade även folkrörelsernas organisationsformer. När väck-
elserörelsen alltmer differentierades sprängdes den rådande ramen för 
det religiösa livet – sockenkyrkan och hushållet – och ett stort antal 
nya sällskap och föreningar (motsvarande de anglosaxiska associa-
tionerna) växte fram. De utmärktes av frivillig anslutning, befordrade 
ett gemensamt intresse och blev kanaler för »läsarnas« aktiviteter. Så 
småningom bildades även från den statskyrkliga strukturen fristående 
församlingar – vilket skedde i större skala först inom baptismen – or-
ganiserade utifrån föreningsmodellen. Därigenom uppstod den gren 
inom väckelserörelsen som kom att kallas frikyrkorörelsen. Kyrkohis-
torikern Gunnar Westin beskriver detta skeende under �800-talet som 
»en kyrklig omdaningsprocess av stora mått«.�

Lundkvist har senare med anknytning till både internationell och 
svensk forskning redovisat en tolkning av väckelserörelserna som vid 
sidan av sociala och ekonomiska faktorer ger större betydelse än tidi-
gare åt »trosuppfattningarna […] och följderna av dem i samhället«.� 
Det ger möjlighet att också i en historisk analys se trosövertygelsen 

� Lundkvist �977. 

� Westin �956, s ��. Om emigrationen, som �850–�9�0 uppgick till ca en miljon, se  
t ex Ljungmark �979. Om termen läsare, se Jarlert �00�, s 7�f. För en sammanfattning 
av inom- och utomkyrkliga faktorer som verkade upplösande på kyrkoenheten, se Walan 
�96�, s 9ff och översikterna i Jarlert �00� och Bexell �00�. Om den frikyrkliga organi-
sationens olika former, deras bakgrund och ecklesiologiska implikationer, se Fahlgren 
�006, s 65ff.

� Lundkvist �00�, s ��.
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om kyrkans missionsuppdrag som en integrerad del i frikyrkorörelsens 
framväxt. Därigenom får dess internationella perspektiv – som är vi-
dare än det nordatlantiska – en fördjupad dimension.�

Frikyrkligheten växte fram utifrån den religiösa folkrörelsen som på 
�700-talet och in i �800-talet framför allt präglades av pietismen och 
herrnhutismen och fick ett senare uttryck i den så kallade nyevange-
lismen. I denna folkväckelse fick frikyrkorörelsen »en mark att växa 
på och en jordmån att hämta näring ur«.5 Andra frikyrkliga rörelser, 
såsom metodismen och baptismen, hade en tydligare internationell 
bakgrund från början. Sune Fahlgren påpekar i sin avhandling att de 
hade en utvecklad identitet redan när de kom till Sverige.6 De första mer 
principiellt frikyrkliga impulserna i Sverige kom genom engelsk och 
skotsk påverkan under första hälften av �800-talet, inte minst genom 
den skotske metodistpredikanten George Scott (�80�–�87�), verksam 
i Stockholm från �8�0 till �8��. Hans syn på behovet av omvändelse 
bland svenskarna inspirerade hans svenska efterföljare till en tydlig 
gränsdragning mellan »sanna kristna« och »namnkristna«. Med den 
utgångspunkten blev »inre mission« en viktig angelägenhet – Sverige 
var att betrakta som ett missionsfält. En annan viktig impuls gällde 
mission i andra länder, så kallad yttre mission.7 

Svensk baptism fram till 1890.8 Bland männen kring Scott fanns bland 
andra F O Nilsson och Anders Wiberg. Dessa kom att utvecklas i 
radikalt frikyrklig riktning och blev den internationella baptismens 
vägröjare i Sverige. Nilsson (�809–�88�) medverkade till att �8�8 
bilda Sveriges första baptistförsamling.9 Wiberg (�8�6–�887) blev 
den främste företrädaren för den tidiga baptismen i Sverige. År �85� 
kom han till en baptistisk övertygelse om dopet, begärde avsked från 
prästämbetet och gav följande år ut den epokgörande skriften Hvilken 
bör döpas? Och Hvaruti består dopet? �85� blev han i USA ordinerad 

� Se Lundkvist �00�, s 8ff, �7, �9, 50, 68. 

5 Westin �96�, s �6, ��f. Se även översikter i Lenhammar �000 och Jarlert �00�. 

6 Fahlgren �006, s ��.

7 Westin �956, s �9. Westin �96�, s ��, �0f. Se även Jarlert �00�, s �07ff, ���ff. 

8 För svensk baptism under denna tid, se Westin �956, �96� och �965 samt översikter 
i Jarlert �00� och Bexell �00�. 

9 Om F O Nilsson, se Fahlgren �006, kap �.
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till baptistpastor. Med viktiga erfarenheter i bagaget återvände han till 
Sverige �855 och medverkade till att i juni �857 samla baptistförsam-
lingarnas första rikskonferens – när det ännu inte var tillåtet att övergå 
till annat trossamfund. Där användes beteckningarna inre mission för 
baptisternas verksamhet i Sverige och yttre mission för stöd till arbete 
utomlands.�0

De baptistiska övertygelserna spreds snabbt över landet. År �860 
hade baptistförsamlingarna på drygt tio år växt till över fyra tusen 
medlemmar. Baptismen fick sina starkaste fästen i Stockholm, Göte-
borg, Medelpad, Gotland och Närke.�� Av dessa är baptismen i Närke 
av särskilt intresse för min undersökning. Örebro baptistförsamling 
bildades �85� och från �858 tillkom en rad nya församlingar som �86� 
sammanslöt sig i Närkes distriktsförening.�� Den � juli �858 bildades 
Örebro missionsförening, som en avläggare till Stockholms missions-
förening som grundats �856. Syftet var att 

utgifva christliga skrifter, utsända evangelister såväl för muntligt 
förkunnande af allt Guds ord som spridning af Biblar och skrifter, 
samt inrätta christliga skolor, och genom besök i husen direkt verka 
för medmänniskors både andliga och lekamliga väl.�� 

Den upphörde �868 och ersattes av andra organisationer. Den var ett 
intressant exempel bland många på föreningar av olika slag som tillkom 
under �800-talet, men hade inget direkt samband med den missions-
förening som senare bildades av Ongman. 

Förutom de många associationerna fanns inom svensk baptism 
många andra influenser från den engelsktalande världen.�� Wiberg höll 
kontinuerlig kontakt med trosfränder i USA och Storbritannien och tog 
starka intryck av baptistpredikanten C H Spurgeon (�8��–�89�), vars 
predikningar han publicerade i den av honom redigerade tidskriften 
Evangelisten. Genom denna internationella påverkan fick den svenska 
baptismen ett reformert drag. Det framgår redan av den trosbekännelse 

�0 Westin �965, s 85.

�� Westin �956, s �7, 5�.

�� Om den tidiga baptismen i Närke, se Lönroth �9�6. Om distriktsföreningen, se 
Bjurström �9��. 

�� Handlingar vid Nerikes Distriktsförenings årsmöte �87�, s �5f.

�� För en utförlig framställning, se Nordström �9�8, s ��6ff. 



6�

som Wiberg med amerikansk förlaga formulerade för baptistförsam-
lingen i Stockholm �856 och som �86� även antogs av rikskonferensen. 
Detta inflytande förstärktes inte minst genom den av Wiberg från USA 
rekryterade svenskamerikanen K O Broady (�8��–�9��), som fick ett 
stort inflytande som en uppburen predikant och som rektor för Betel-
seminariet från �866 till �906.�5 

Kampen för religionsfrihet i det svenska enhetssamhället bidrog till 
att ena baptismen. Samtidigt hade den en kongregationalistisk grund-
syn. Församlingarna var självständiga och något överordnat kyrkligt 
organ fanns inte. Behovet av teologisk och organisatorisk konsolidering 
gjorde sig tidigt gällande. En orsak var de interna teologiska konflik-
terna kring bland annat syndfrihetsfrågan och försoningsfrågan, men 
även kring metodismens lära om möjligheten till »den fullkomliga 
helgelsen«, som attraherade många baptister.�6 Westin noterar flera an-
dra »samfundsskapande faktorer« under baptismens första decennier. 
Bland dem kan nämnas kolportörsskolorna, de lokala missionsföre-
ningarna, tidskriften Evangelisten, rikskonferenserna för baptistför-
samlingarna, den gemensamma trosbekännelsen, distriktsföreningarna 
och inte minst beslutet att grunda Betelseminariet �866 och en vecko-
tidning �867, som från �869 fick namnet Wecko-Posten (WP).�7 

Behovet av en gemensam organisation för både den inre och den 
framväxande yttre missionen blev allt tydligare. Lokala initiativ, di-
striktsföreningar och utländska missionssällskap kanaliserade fortfa-
rande mycket av missionsengagemanget. Återkommande förslag om 
en nationell struktur stötte emellertid på motstånd då en sådan ansågs 
strida mot den baptistiska synen på församlingens självständighet. 
Först �889 kom det till en sådan efter en lång diskussion. Dess stadgar 
statuerar i § � att varje församling, tillhörande någon av distriktsfören-
ingarna, är medlem av Sällskapet Svenska Baptist-Missionen.�8 

En som var betänksam inför den nya strukturen var pastor Theodor 
Truvé (�8�8–�9�0) i Göteborg, utbildad i USA. Han menade att denna 
centralisering var främmande för baptistisk församlingssyn. En ännu 
starkare motståndare var Jonas Stadling (�8�7–�9�5) i Stockholm. 

�5 Westin �96�, s ���. Westin �956, s 56. Nordström �9��, s ���f, ��6, �0�ff. Nord-
ström �9��, s �6�ff. 

�6 Westin �956, s 85f . Westin �96�, s ��6ff. Se översikter i Bexell �00�, s �7ff. 

�7 Westin �96�, s ���–��9. 

�8 Westin �965, s �6ff. 
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Han var ungdomskamrat till Ongman och Wibergs måg. Stadling hade 
hamnat på kollisionskurs med samfundets ledning och i en med WP 
konkurrerande tidning, Banéret (�889–�89�) drev han sin polemik och 
menade sig stå för sin då avlidne svärfar Wibergs synsätt i organisa-
tionsfrågan. Efterhand kom spänningen att gälla vem som företrädde 
den mest »andliga linjen«. Baptistledarna besvarade kritiken i WP.�9

 Efter Wibergs död �887 och det nya sällskapets bildande skedde ett 
tydligt generationsskifte i ledningen för den svenska baptismen. �889 blev 
J A Borgström (�855–�9��) och Jakob Byström (�857–�9�7) redaktörer 
för WP. Den förre blev dessutom ordförande i kommittén för missionen 
inom landet och den senare i kommittén för den yttre missionen. Westin 
talar om den trettioåriga »Borgström-Byström-epoken« inom svensk 
baptisthistoria.�0 Vid den nya epokens början korsade två framstående 
pastorer Atlanten åt var sitt håll. C G Lagergren (�8�6–�9��) i Sundsvall 
fick �888 en kallelse att leda det svenska baptistseminariet i Chicago, 
USA. När Ongman besökte Sverige �889, besökte Lagergren Amerika. 
År �890 – då Ongman flyttade till Sverige – emigrerade Lagergren defi-
nitivt till USA.�� Westins kommentar att det var en väsensskillnad mellan 
»Lagergrens sträva baptistortodoxi och Ongmans amerikanska reform-
baptism«�� antyder det nya som kom med Ongman. 

Missionsengagemanget i svensk baptism fram till 1914.�� Med tanke 
på den starka missionsprofil som Ongmans verksamhet i Örebro skulle 
komma att få finns det anledning att kort beskriva den samtida baptis-
mens engagemang i internationell mission. I en artikel i Baptistsamfun-
dets kalender Betlehem från �895 definierade Borgström inre mission 
som evangeliets utbredande och befästande i det egna landet medan 
yttre mission var »samma verksamhet i hedniska och namnkristna län-
der«.�� Det senare uttrycket avsåg europeiska länder som Spanien och 

�9 Westin �965, s ��ff. Pastor Sven Nilsson menar i en minnesskrift att baptistledarnas 
reaktion mot en spiritualitet som tog sig så hårda polemiska uttryck kanske kan bidra 
till att förklara den reserverade hållning, som de senare intog mot den framväxande »nya 
rörelsen«. Nilsson �97�, s �8.

�0 Westin �965, s ��, �8, ���.

�� Westin �965, s ��. I tre decennier fram till sin pension �9�� ledde Lagergren semina-
riets arbete i Chicago och St Paul. Magnuson �98�, s �5ff.

�� Westin �965, s ��.

�� För en icke-akademisk men detaljerad översikt, se Byström �9�6.

�� J A B (Borgström) �89�, s 86.
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Ryssland medan verksamhet i hedniska länder handlade om mission 
utanför Europa. Missionen delades alltså in i tre geografiska kategorier: 
Sverige, Europa och resten av världen.

Det var framför allt den amerikanska Burmamissionen och Ado-
niram Judson (�788–�850) som inspirerade de svenska baptisterna. 
Information om denna mission kom i Evangelisten redan �857. Samma 
år uppmanade den första rikskonferensen varje församling att bli »en 
missionsförening, där medel planmässigt insamlas för Kristi rikes be-
främjande så väl i vårt eget land som i främmande länder«.�5 Bidrag till 
yttre mission skickades till den amerikanska baptistmissionen (ABMU) 
i Boston. Notiser och rapporter om arbetet publicerades i Evangelisten 
och senare i WP. 

Efter omorganiseringen �889 blev snart Byström den ledande man-
nen i den nya kommittén. Successivt övertogs de tidigare sporadiska 
insatserna från olika lokala missionsföreningar. I Europa bedrevs tidigt 
ett begränsat arbete i Spanien (från �88�) och senare även i Ryssland 
och Estland. Beträffande »hednamission« gällde intresset Kina och 
Kongo. Missionsledaren Hudson Taylors (�8��–�905) tal vid ett besök 
�888 på Betelseminariet blev en tändande gnista och flera av semina-
riets elever anmälde sig för arbete i Kina. Carl Vingren (�865–�9�7), 
som antogs �890 och reste till Kina i mars �89�, blev »samfundets 
förste hednamissionär«.�6

År �889 uppdrog konferensen åt kommittén att förbereda en egen 
mission i Kongo. Betelseminaristen Edvard Vilhelm Sjöblom (�86�–
�90�) anmälde �89� sitt intresse. Året efter reste han dit med den eng-
elska Kongo Balolo-missionen, men övergick �89� till att arbeta inom 
ABMU, men med ekonomiskt stöd från Sverige. Någon ytterligare 
missionär från Sverige sändes inte ut förutom Sjöbloms blivande hustru 
Ebonne år �900. Sjöbloms insats fram till sin död i Kongo �90� och inte 
minst hans avslöjande av grymheterna mot kongoleserna inom Kongo-
fristaten har behandlats av David Lagergren i dennes avhandling.�7

Det kan konstateras att den senare framväxten av ÖM:s utländska 
mission ägde rum inom ett samfund vars yttre mission utvecklades 

�5 Byström �9�6, s �9.

�6 Westin �965, s ��0ff. 

�7 Lagergren �969, s �9–��, ger en sammanfattande framställning om Sjöblom medan 
hans avhandling från �970 i detalj undersöker Sjöbloms agerande och roll i konflikten 
mellan mission och stat i Kongofristaten. 



67

mycket långsamt ända fram till �9��. Kinamissionen brottades med 
starkt begränsade ekonomiska resurser, Kongomissionen avbröts efter 
Sjöbloms död och insatsen för Europamissionen var i ekonomiskt av-
seende mycket begränsad. Westin menar att förklaringen till stor del 
ligger i den stora arbetsinsatsen på hemmafronten för att utbilda och 
avlöna alltfler pastorer och bygga hundratals kyrkor och kapell. Han 
understryker ändå den stora principiella betydelsen av de insatser som 
gjordes genom att de för nya generationer öppnade världsvida hori-
sonter, gav inblickar i främmande folks geografi, historia och kultur, 
samt utvecklade en medkänsla och solidaritet utan nationella gränser 
och rasfördomar.�8 De återkommande appellerna och bidragen till 
andra missioners insatser visade att missionsuppdraget utgjorde en 
viktig dimension i den framväxande svenska baptismen. Detta skulle 
komma att betonas och fördjupas av Ongman efter hans återkomst 
från USA till Sverige. 

Från Johan Nilsson till John Ongman.�9 Vem var då denne John Ong-
man, som redan figurerat i denna bakgrundsteckning och som skulle 
komma att bli ÖM:s grundare och främste profil? Han föddes i Gis-
selåsens by i Ovikens socken, Jämtland, den �5 november �8��,�0 som 
fjärde barn till Nils och Maria Sköld. När han blev soldat i fältjägar-
regementet fick han namnet Ångman.�� Under hans tid i Amerika fick 
namnet den engelska form, John Ongman, under vilket han blev känd 
i Sverige. Han växte upp under enkla levnadsförhållanden på de gårdar 
föräldrarna brukade i grannsocknarna Oviken och Myssjö och han fick 
en begränsad skolgång. I början av �850-talet kom läseriet till dessa 
trakter både som inomkyrklig nyevangelism och som gammalluth-
ersk separatism. Den senare gruppen förkastade inte bara statskyrkan 

�8 Westin �965, s ���f, �96, ��7f.

�9 Huvuddragen i de biografiska notiserna kommer, om inte annat anges, från Magnus-
son �9�� och Bexells artikel i Svenskt Biografiskt Lexikon (SBL), bd �8, �99�, samt för 
Ongmans tid i Amerika från Olson �95�. 

�0 Enligt Myssjö födelse- och dopbok och senare officiella handlingar var födelseåret 
�8��. Ongman räknade emellertid själv �8�5 som sitt födelseår, eftersom föräldrarna 
enligt en uppgift som Magnusson vidarebefordrar försäkrat honom att uppgiften införts 
i kyrkoboken i efterhand på fel år och att han föddes �8�5. Magnusson �9��, s ��5, 
not �. Den uppgiften följer Magnusson och följande historieskrivning. Bexell �99� anger 
dock �8��, liksom NE. 

�� Magnusson �9��, s ��. Se även, s ��6, not 5 och 6.
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och dess nyordningar utan också »de nya irrlärorna«. Därmed avsågs 
främst baptismen som spreds i Jämtland från Medelpad, Hälsingland 
och norra Dalarna. Den första baptistförsamlingen grundades �856. I 
Myssjö bildades en församling hösten �859.��

 De andliga intrycken i hemmet och från väckelserörelser i bygden 
ledde till Ongmans personliga omvändelse, i januari �86�, följd av 
det baptistiska dopet den � mars samma år i en vik av Storsjön. Han 
blev medlem av Myssjö baptistförsamling, som då bestod av nästan 
60 medlemmar. När han kom upp ur vattnet, berättar han själv, »föll 
den helige Ande över mig och fyllde hela min varelse med gudomlig 
kärlek och frid och fröjd i Gud«.�� Hans vittnesbörd gjorde intryck 
på omgivningen och hans ledarförmåga blev tydlig, även i den andliga 
verksamheten. Med sin församlings rekommendation började han år 
�866, vid sidan av sin tjänst som fältjägare, »att såsom kringresande 
evangelist förkunna ordet och förvalta evangelii stiftelser« i Sundsvalls 
missionsförenings tjänst.��

Av Stadlings biografi över Wiberg framgår att Ongman mötte Wiberg 
under dennes jämtländska resa �867. Wiberg noterade att många »syn-
tes vara af Gud kallade till evangelii tjenst«.�5 I sin studie av väckelserö-
relserna i Jämtland noterar Carl-Erik Sahlberg att Myssjöförsamlingen 
kallats »predikanternas moder«. Därifrån kom vid denna tid förutom 
Ongman och Stadling även flera andra predikanter inom baptismen.�6 I 
sin dagbok skrev Wiberg att han under besöket »talade om vår kallelse 
såsom baptister i detta land och varnade dem för obehörig åstundan 
att emigrera till Amerika«.�7 Kanske var detta föranlett av tankar hos 
de ungdomar han mötte. Under de svåra nödåren �867–�868 sågs 
emigration till Amerika av många som en utväg, och under den tiden 
skedde den första massutvandringen. Med inspiration och ekonomisk 
hjälp från en lanthandlare som han var bekant med gav sig även Ong-
man iväg i maj �868. Familjen skulle följa efter senare.

Vid emigrationen var alltså Ongman redan baptist och bar med sig 

�� Om inomkyrkliga och separatistiska väckelser samt baptismens framväxt i Jämtland 
under tiden �850–�880, se Sahlberg �98�, kap �–�.

�� Magnusson �9��, s ��.

�� Rekommendationen återges i Magnusson �9��, s �6.

�5 [Stadling] �889, s ���f.

�6 Sahlberg �98�, s 60.

�7 [Stadling] �889, s ���.
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en djup andlig erfarenhet i samband med dopet samt en kallelse till 
predikotjänst. I församlingen hade han fått lära sig att baptist innebar 
att handla efter Nya testamentet. I USA skulle en ny förståelse av bi-
belns undervisning ge honom en delvis ny inriktning åt hans baptistiska 
identitet. Den fick en tydlig svenskamerikansk profil och påverkades 
dessutom av hans möte med de amerikanska väckelse- och helgelse-
rörelserna. I detta ryms en viktig del av förklaringen till den spänning 
inom Baptistsamfundet i Sverige som skulle komma att förstärkas ge-
nom Ongmans inflytande. Det finns därför anledning att kort beröra 
Ongmans tid i Amerika. Hur utvecklades hans predikantkallelse, när 
han kom till det nya landet? 

Hans ledaregenskaper och engagemang gjorde att han redan i no-
vember �868 blev ordinerad till församlingsledare i enlighet med bap-
tistisk praxis. Pastorsutbildning skulle han komma att genomgå senare. 
Sommaren �869 blev han av den svenska baptistkonferensen i Min-
nesota kallad till missionär bland skandinaverna där. Kyrkohistorikern 
Adolf Olson karaktäriserar den unge Ongman på följande sätt:

Being endowed with a strong physique and inspired with a glowing 
soul and a winning zeal, Ongman made an ideal frontier missionary. 
Many years later the old people spoke of those times with tears of 
gratitude and recalled how they had cherished the visits of Ong-
man as he came, often wading through deep mud and swamps, to 
bring the good news of salvation to the pioneers in their primitive 
dwellings. Souls were saved, saints were edified, and churches were 
organized and strengthened.�8

På våren �87� upptog Ongman verksamhet i St Paul, där en svensk 
baptistförsamling bildades i maj samma år. Han var dess pastor i tre 
olika perioder, �87�–�875, �88�–�885 och �886–�890. År �875 kalla-
des han till den första svenska baptistförsamlingen i Chicago som dess 
pastor. Samtidigt genomgick han på två år den treåriga kursen vid The 
Baptist Union Theological Seminary, där en svensk avdelning inrättats 
�87� under ledning av John Alexis Edgren (�8�9–�908).�9 Enligt Olson 
var Ongmans tid i Chicago framgångsrik.

�8 Olson �95�, s ��9. 

�9 Om den svenska pastorsutbildningen, se Olson �95�, kap ��, och Magnuson �98�. 
Skolan flyttades �88� till St Paul, där den fick lokaler i Ongmans kyrka.
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His forceful personality and powerful preaching, with a strong empha-
sis on sanctification and the Spirit-filled life, made a profound impres-
sion upon the church as well as upon the Swedes of Chicago in general. 
Many were converted under his ministry […] The church membership 
had reached over �00 when Ongman moved to St Paul.�0 

Denna karaktäristik gällde alltså Ongman innan han �886 upplevde 
den andliga förnyelse han senare skulle värdera så högt. I början av 
�885 antog Ongman en kallelse tillbaka till församlingen i Chicago. 
Denna flytt sörjde han sedan över som ett misstag. Han upplevde en 
period av andlig utmattning och tyckte sig inte veta »vägen till ett högre 
liv«. Vid ett besök i New York fick han av en kollega baptistpastorn A J 
Gordons bok The Two-Fold Life. Han läste den varefter han »efter flera 
månaders bön och tårar genomgick en andlig kris, en genomgripande 
förnyelse i anden«.�� Denna erfarenhet �886 blev med hans egna ord 
»början till en ny period« i hans liv och gav en djupare dimension åt 
den fortsatta tjänsten. Efter bara ett drygt år i Chicago kom Ongman 
tillbaka för en tredje period som pastor i församlingen i St Paul. I sin 
förkunnelse började han att betona »en full frälsning ifrån syndens 
välde, helgelsen genom tron på Kristus«.��

Influenser från svenskamerikansk baptism och amerikanska väckelse-
rörelser. Vad karaktäriserade den svenskamerikanska baptismen inom 
vilken Ongman tillbringade tjugo år? Den hade sin historiska bak-
grund i den begynnande emigrationen från Sverige till Amerika om-
kring �850. Gustaf Palmqvist (�8��–�867), själv troendedöpt i USA 
och ordinerad till baptistpredikant bland sina landsmän, grundade den 
första svenskamerikanska baptistförsamlingen �85� i Rock Island, Il-
linois.�� Genom Palmqvists och Wibergs vidsträckta resor spreds bap-
tismen i svenskkolonierna. När Ongman kom till Amerika �868 fanns 
sexton sådana församlingar med omkring 700 medlemmar, spridda i 
flera delstater. När The (Swedish) Baptist General Conference of Ame-
rica mer formellt bildades i två steg �879 och �880 var John Ongman 

�0 Olson �95�, s 97. 

�� Ongman �9�9, s ��. 

�� Citatet är hämtat från en predikan i St Paul, publicerad i Banéret �� februari �890. 
I: Ongman �9��, s 655.

�� Olson �95�, s ��ff.
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konferensordförande vid bägge tillfällena. Samfundet var kongregatio-
nalistiskt och generalkonferensen hade endast en rådgivande funktion. 
De stora geografiska avstånden mellan lokalförsamlingarna bidrog till 
deras stora rörelsefrihet.��

Den skola för utbildning av pastorer, som tillkom �87�, var viktig för 
samfundets sammanhållning och utveckling. Ongman tog bestående 
intryck av dess ledare och huvudlärare. Vem var då Edgren och vilken 
teologisk profil hade han?�5 Han föddes i Värmland �8�9 och döptes av 
baptister i New York som nittonåring. Efter teologiska studier vid Prin-
ceton och vid det baptistiska Madison University�6 i Hamilton, New 
York, blev han tillsammans med Broady och Wiberg sänd som missio-
när till Sverige av ABMU år �866. Edgren var bland annat lärare vid 
det då nygrundade Betelseminariet men återvände till Amerika �870. 
Där ledde han utbildningen av svenska baptistpredikanter i sexton år. 

Edgren uppställde fyra grundsatser för skolan: eleverna skulle vara 
medvetna om en sann omvändelse och en personlig kallelse från Gud; 
bibelkännedom var den viktigaste kunskapen att inhämta; av all per-
sonlig utveckling är det andliga livets tillväxt det viktigaste; förhållan-
det mellan lärare och elever skulle präglas av vänskap och hjälpsamhet. 
Kursplanen innehöll de traditionella teologiska ämnena, inklusive de 
bibliska språken. Dessutom kunde eleverna följa kurser vid det engelsk-
språkiga seminariet. År �879, samma år som Ongman blev ordförande 
i skolans styrelse, antogs den första kvinnliga eleven vid skolan. Den 
edgrenska predikantskolan blev förmodligen förebild – med avseende 
på både grundsatser och kursplanens utformning – för den skola som 
Ongman skulle komma att starta i Örebro �908.�7 

Edgrens undervisning finns dokumenterad i böckerna Bibeln Guds 
bok, Bibeltolkningens lagar och Biblisk troslära. Där företräder han 
en starkt konservativ bibelsyn och en objektiv försoningslära, med 
Jesu ställföreträdarskap i centrum. Hans teologi hade reformerta drag, 
om än i modifierad form, vilket inte är märkligt med tanke på att han 

�� Ahlstrom �9�8, s 77. Olson �95�, s �06ff.

�5 För en utförlig skildring av Edgrens liv och verk, se Ahlstrom �9�8 och SBL �� 
(�9�9), s ���–���.

�6 Vid Madison, senare Colgate, University studerade flera av de tidiga svenska baptistle-
darna, förutom Edgren även t ex Broady, Byström och Benander (�86�–�956), som blev 
Broadys efterträdare som rektor för Betelseminariet. Se Benander �9��. 

�7 Ahlstrom �9�8, s 86, 99. Se även Olson �95�, s �55. 



7�

studerade ett år vid Princetonseminariet och uppskattade dess under-
visning i systematisk teologi. Han förespråkade till exempel – liksom 
Wiberg – de troendes uthållighet eller bevarande intill änden. Hans 
intresse för profetiorna och eskatologin framgår av Biblisk troslära och 
av Epiphaneia: A Study in Prophecy. Han intog en premillennialistisk 
ståndpunkt i frågan om Jesu återkomst,�8 vilket var en av de frågor 
som ledde till spänningar med det amerikanska seminariets ledning. 
I alla dessa lärofrågor följde Ongman Edgren. I helgelsefrågan hade 
Edgren ett klassiskt baptistiskt synsätt om än med en försiktig öppning 
mot den samtida helgelserörelsen. Att en viss skillnad uppstod på den 
punkten mellan Edgren och Ongman bekräftas av baptisthistorikern 
Norris Magnuson, som påpekar att det väckelsearv som fanns hos Ed-
gren kompletterades hos Ongman med ett starkt inflytande från vissa 
av helgelserörelsens företrädare.�9 

Under sin Amerikatid kom Ongman tidigt i kontakt med baptistiskt 
missionsarbete. Edgrens svärmor arbetade i baptisternas mission bland 
karener i Indien-Burma och i de tidningar som Edgren var redaktör för 
genom åren fanns kontinuerligt nyheter från de utländska missionsfäl-
ten. Under den tid pastorsseminariet höll till i Ongmans kyrka i St Paul 
bildades bland studenterna »den paulinska missionsföreningen« för 
dem som var intresserade av utländsk mission. Det är sannolikt att 
namnet inspirerades av Rufus Andersons sätt att benämna sin mis-
sionsmodell och som togs över i vidare kretsar.50 

Den baptistiska teologi och det missionsintresse som Ongman ti-
digt fick del av genom Edgren korsbefruktades – som redan framgått 
– genom hans kontakter med andra strömningar i Amerika. Vilka var 
då dessa andra strömningar och vad stod de för? I Ahlstroms bio-
grafi över Edgren finns inga anspelningar på Charles Finney, Dwight 
Moody, A J Gordon och A B Simpson, även om vissa formuleringar 

�8 Premillennialism är den eskatologiska tolkningstradition som förlägger Kristi åter-
komst före ett konkret uppfattat tusenårsrike. Postmillennialism däremot förlägger 
Kristi återkomst efter ett historiskt »tusenårsrike« då hela världen starkt förändrats av 
kristendomen. 

�9 Edgren �890, s 7f, �5ff, �0�–���, ��0–��5, �5�ff, �68ff, ��6–��8. Ahlstrom �9�8, 
s 69, �00, �5�, �66f. Olson �95�, s �6�. Magnuson �98�, s �5f. För jämförelse med 
Ongmans teologi se dennes egna skrifter, t ex Bibelns enhetlighet, Kortfattad framställ-
ning av förutsättningarna för en sund bibeltolkning, Bibelns grundsanningar, Vad menas 
med hedningarnas tider? som finns i Samlade skrifter I–III (�9��–�9��). Se även avsnitt 
� i detta kapitel.

50 Ahlstrom �9�8, s ��9, �60, �06. Schmidt �9��, s �8.
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i Biblisk troslära antyder kännedom om helgelserörelsens undervis-
ning.5� Hos Ongman är referenserna till dessa förgrundsgestalter i 
amerikanska väckelserörelser desto flera.5� 

Under �870-talet kom Ongman först i kontakt med de strömningar 
som representerades av Finney (�79�–�875) och Moody (�8�7–�899). 
Han mötte aldrig Finney direkt, men läste alla hans skrifter. Däremot 
mötte han Moody under sin tid i Chicago och deltog i så kallade al-
liansmöten som denne hade i staden. Ongman kände frändskap med 
en sådan inriktning på evangelisation och väckelse. På �880-talet kom 
han att få närmare kontakt med helgelserörelsen genom Gordon och 
Simpson. Han läste deras skrifter och han besökte deras kyrkor i Boston 
och New York och lyssnade till dem.5� 

I boken Ongmanminnen sammanfattar en av hans elever i den första 
bibelskolan i Örebro, John Dahlberg, dessa influenser så här:

Av Moody lärde han betydelsen av väckelsearbetet bland de oom-
vända massorna. Av Gordon vikten av de troendes helgelse och vad 
bibeln lär i den frågan. Gordons bok »Det tvåfaldiga livet« hade 
stort inflytande på Ongmans andliga liv. Genom hans förmedling 
blev denna bok snart tillgänglig på svenska språket. Av A. B. Simpson 
fick han starka impulser till hednamission, ja, själva ingivelsen till 
upptagande av sådan.5� 

En närmare analys av dessa gestalters liv och förkunnelse i relation till 
den vidare amerikanska sociala, politiska, intellektuella och religiösa 
kontexten ligger utanför ramen för denna bakgrundsteckning.55 Här 
ska bara antydas några möjliga inflytelser. 

5� Se t ex Edgren �890, s �59, där han kommenterar sådana karaktäristiska uttryck 
från helgelserörelsen som det högre livet och fullkomlig helgelse. Den presbyterianska 
tradition Edgren mötte vid Princetonseminariet var mycket kritisk till Finney och hans 
typ av »revivalism«. McLoughlin �959, s 65ff, 75ff, 8�.

5� Se t ex »Några minnen från Amerika«, Evangelisten �9�9, där Ongman nämner 
samtliga dessa fyra och skriver om deras inflytande på honom. Ongman �9�9, s �9. Se 
även Ongman �9��b, s ��7. Ongman �9��, s 6�9.

5� Ongman �9�9, s �0ff. Se Olson �95�, s ��0.

5� Dahlberg �9�9, s �6.

55 Se McLoughlin �959, särskilt det kritiska slutkapitlet, s 5��–5�0, samt Marsden 
�980. För en sammanfattning av deras forskning kring bl a Finney och Moody som rikt-
ningsgivare inom den nordamerikanska evangeliska väckelserörelsen och bl a Gordons 
och Simpsons helgelseförkunnelse, se Janzon �00�, s ��ff.
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Ongman förde i sin teologi vidare Finneys sammansmältning av re-
formerta och arminianska56 perspektiv på människan och frälsningen 
liksom dennes betoning av och syn på evangelisation. Han kan även 
hos Finney ha fått impulser till sin syn på kvinnans rätt att förkunna 
evangeliet, även om han inte i övrigt förde vidare dennes bredare so-
ciala radikalism. På den punkten påverkades han mer av den senare 
utvecklingen inom helgelserörelsen. Hos Moody uppskattade Ongman 
framför allt dennes inriktning på massevangelisation och väckelse- 
och uppbyggelsemöten på alliansbasis.57 Han stod honom även nära 
i bibelsyn, helgelsesyn och eskatologi, även om han skulle komma att 
utveckla eskatologin i mer spekulativ riktning. Efter flytten till Sverige 
var Ongman själv aktiv i att försöka få Moody till Örebro �89�.58 

En kanal för influenser från Moody bland svenskamerikaner och till 
Sverige var den svenskamerikanske evangelisten och världsmissionären 
Fredrik Franson (�85�–�908),59 som tillhörde Moodys församling i 
Chicago och blev utsänd av honom som resande evangelist. Vid sina 
resor i Sverige introducerade han amerikansk väckelsemetodik och 
höll enligt Moodys exempel bibel- och evangelistkurser, bland annat i 
Örebro. Det är inte känt om Ongman hade träffat eller hört Franson 
i Amerika. Franson beredde i alla fall marken i Sverige för en del av 
Ongmans initiativ, som denne skulle komma att ta, med mönster från 
USA. Med stor sannolikhet hade Ongman följt Fransons olika mis-
sionsinitiativ. År �899 medverkade denne i alla fall vid en uppbyggelse-
konferens i Örebro.60 Under tiden i Amerika var det andra än den då 
unge Franson som fångade hans intresse.

En av dem var Adorinam Judson Gordon (�8�6–�895),6� baptistpas-
tor i Clarendon Street Church i Boston från �869 till sin död �895, nära 
förbunden med Moody och en av helgelserörelsens mest inflytelserika 
förkunnare. Det har redan framgått att Ongman gjorde en avgörande 

56 Begreppet syftar på människans samverkan i mottagandet av Guds nåd till fräls-
ning.

57 Denna princip innebar att medverkande och åhörare kom från olika kyrkor och 
samfund, men kunde förena sig (ingå »allians«) kring den gemensamma angelägenheten 
att främja evangelisation och väckelse.

58 Örebro baptistförsamlings församlingsmöte (hädanefter Örebro bf) ��.5.�89� § ��. 

59 Se Torjesen �99�.

60 Baptistförsamlingen Filadelfias församlingsmöte (hädanefter Bf Filadelfia) 7.8.�899 
§ 5.

6� Se Robert �987 och Robert �990, s �0ff.
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andlig erfarenhet �886 i anslutning till läsningen av en bok av Gordon. 
Tillgängliga källor ger inte något klart belägg för att Ongman också 
inspirerades direkt av Gordon när det gällde andra frågor – såsom es-
katologin, kvinnans rätt att förkunna evangeliet och initiativet till en 
skola6� som kompletterade samfundsseminarierna. Men med tanke på 
Ongmans klart uttalade tanke om Gordons stora betydelse för honom 
och dennes förankring i baptismen är det ändå rätt sannolikt. 

Av särskilt intresse är Gordons missionsengagemang. Från �87� 
var han medlem i ABMU:s styrelse och från �888 dess ordförande. 
Han följde därför det baptistiska arbetet i Sverige och var även direkt 
involverad när detta sällskap övertog Livingstone Inland Mission i 
Kongo. År �888 deltog han i den internationella missionskonferensen 
i London och höll där flera uppmärksammade tal.6� Han medverkade i 
olika tidningar med artiklar om mission. I boken The Holy Spirit in Mis-
sions från �89� lade Gordon fram sin missionssyn. Utifrån sin premil-
lennialism och sin syn på slutskedet i Andens tidsålder kritiserade han 
den dittills rådande teorin i kolonialtidens mission med ett långt tids-
perspektiv och tanken på missionens »civiliserande« funktioner. Han 
avrådde från att fastna i tunga utbildningsinsatser och förespråkade att 
evangeliet förkunnas med skyndsamhet i hela världen: På så sätt samlas 
de utvalda i Guds församling och Kristi återkomst påskyndas. Här finns 
flera likheter med Rufus Andersons missionsprinciper. Fastän Gordon 
var ledare i en samfundsmission trodde han på en decentralisering med 
många aktörer, såsom lokala församlingar och trosmissioner, vid sidan 
av samfundsbaserad mission.6�

En annan av Ongmans inspiratörer var Albert Benjamin Simpson 
(�8��–�9�9).65 Han var verksam som församlingspastor, evangelist, 
missionsledare, lärare och flitig författare med bas i Gospel Tabernacle 
i New York. Det var en icke-samfundsansluten församling vars uttalade 
syfte var att främja evangeliskt arbete bland försummade grupper i den 

6� Boston Missionary Training Institute, senare Gordon College and Divinity School.

6� Gordon vände sig mot den rådande retoriken om den kristna civilisationen. Han talade 
om den moraliska skulden i slaverifrågan, om det omoraliska i »the drink traffic«, om 
vikten av bibelöversättningar och om nödvändigheten i att uppvärdera kvinnors roll i 
missionsarbetet. Johnston (red) �889, s ��9ff, ��9ff, �85f. 

6� Robert �987, s �78f.

65 Se Hartzfield & Neuenkirchen (red), Birth of a Vision: Essays on the Ministry and 
Thought of Albert B. Simpson, �986, som är ett symposium av kvalificerade studier kring 
Simpson och det tidiga Christian and Missionary Alliance. Se även McGraw �99�. 
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egna staden och i världen i stort. I likhet med Gordon startade han en 
träningsskola66 för arbetare i inre och yttre mission och grundade �887 
ett sällskap för inre och ett för yttre mission, som �897 sammanslogs 
under namnet The Christian and Missionary Alliance. Ongman hade 
kontakt med Simpsons arbete och organiserade i St Paul en stödgrupp 
för dennes sällskap för inre mission. Han uppehöll denna kontakt även 
efter flytten till Sverige.67 Innebörden i Dahlbergs tidigare anförda ytt-
rande är förmodligen att inspirationen från Simpson hjälpte Ongman 
att motivera en enskild missionsorganisation vid sidan av samfundets 
mission. Men där fanns också en tydlig samsyn kring det fyrfaldiga 
evangeliet68 och en själsfrändskap utifrån att bägge var pragmatiska 
ledartyper. En del skillnader kan möjligen härledas från att Ongman 
tydligare stod i en baptistisk tradition och identitet. Senare skulle de 
bägge inta en liknande inställning till pingstväckelsen.69 

Enligt Simpson utgör evangelisation missionens väsentliga uppgift, 
som andra aktiviteter – utbildning, sjukvård eller andra sociala insatser 
– måste underordnas. Missionärerna skall bygga inhemska självfinan-
sierande lokala församlingar, inte permanenta missionsstationer. Här 
kan man skönja inspiration från Andersons missionsteori. I anslutning 
till Matteusevangeliet ��:�� såg Simpson missionen som ett medel att 
påskynda Jesu återkomst. Men varje generation har också sitt slut. 
Därför är uppdraget alltid, i enlighet med ett samtida motto, »världens 
evangelisering i vår generation«.70

Sammanfattningsvis var Ongmans baptism kring �890 färgad av 
väckelsegnistan från Finney och Moody liksom av den premillennialis-
tiska eskatologin, helgelseallvaret och missionsandan hos Gordon och 
Simpson. I deras syn på mission fanns även impulser från Anderson. 
När Ongman lämnade USA för att bli pastor i Örebro bar han med 

66 New York Missionary Training College, senare Nyack College and Theological 
Seminary.

67 Ongman måste också under sin Sverigetid ha haft Simpsons tidning eftersom sonen 
Paul, fem år gammal vid flytten till Sverige, berättade att hans intresse för mission närdes 
av denna tidning »som min far i många år höll«. P Ongman �9�5, s �97. Av P Ongman 
�950, s �8, framgår att fadern under många år hade både denna tidning och Gordons 
»The Watchword and the Truth«.

68 Simpson Det fyrfaldiga evangeliet (�895, sv övers utgiven på ÖM:s förlag �9��) handlar 
om Kristus som frälsare, heliggörare, läkare (healer) och återkommande konung.

69 Om Simpsons ställning till pingströrelsen, se Nienkirchen �986. 

70 McGraw �99�, s 70f. 
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sig många impulser och modeller för det kristna arbetet: de särskilda 
väckelsemötena, konferenser för uppbyggelse och missionsinspiration, 
bibelskola för dem som ville arbeta i inre och yttre mission, missionsför-
ening vid sidan av samfundsmissioner, kvinnors engagemang i förkun-
nelsen av evangeliet och så vidare. John Magnusson sammanfattar den 
påverkan Ongman fick från dessa förkunnare på följande sätt:

Det är tydligt, att Ongman inom denna riktning funnit, vad hans 
eget innersta längtade efter, och han var ivrig, att också andra skulle 
få del av samma andliga välsignelser. Det var typiskt för Ongmans 
andlighet, att han ville leda alla andliga strömmar ut i praktisk mis-
sionsgärning.7� 

Hur såg då den »praktiska missionsgärning« ut som under Ongmans 
ledning successivt utvecklades efter hans återkomst till Sverige hösten 
�890?

�.� Örebro missionsförenings tillkomst 
och utveckling �890–�9�� 

John Ongman var kring �5 år när han återvände från Amerika och 
blev pastor i Örebro. Han var i sin krafts dagar, en ledande pastor i 
det svenskamerikanska baptistsamfundet och dessutom präglad av den 
andliga erfarenhet som han nyligen fått del av. Full av inspiration och 
idéer tog han itu med uppgiften och de utmaningar han såg. Det blev 
inte utan problem, men inte heller utan betydande resultat på sikt med 
världsvida implikationer. När ÖM:s mission grundlade den första egna 
missionsstationen i Franska Ekvatorialafrika �9�� förelåg de institutio-
nella förutsättningarna för detta missionsarbetets fortsättning.

Ongmans återkomst till Sverige. På våren �889 gjorde Ongman en 
resa till sitt gamla hemland främst i avsikt att besöka sin åldriga mor i 
Jämtland. Vid ankomsten sökte han upp pastor Truvé i Göteborg som 
�868 återvänt från en studietid i Hamilton, USA. Hos honom mötte 
han även Erik Lund (�85�–�9��), baptistmissionär i Spanien.7� Truvé 
övertalade Ongman att följa med honom till Örebro, där han skulle 

7� Magnusson �9��, s 68.

7� Om Erik Lund, se Byström �9�6, s �78–�90 och Byström �9��. 
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medverka i Örebro söndagsskolförenings årsmöte. Väl där inbjöds 
Ongman att tala i baptistförsamlingens sammankomst i Betelkapellet. 
Hans intryck var inte positiva. Hur var då församlingens situation?7� 
Den hade växt kraftigt under �880-talet. Inom församlingen fanns dock 
en grupp som starkt påverkats av helgelserörelsens förkunnelse, som 
just i Närke ledde till bildandet av Helgelseförbundet (HF) �887. Ge-
nom dessa influenser uppstod spänningar och konflikter i församlingen, 
som kulminerade i en kris �888. Femton personer från denna grupp 
lämnade församlingen för att uppta egen verksamhet. I den situationen 
kom Ongmans besök. 

Hans budskap �889, med en tydlig betoning på andlig förnyelse, 
väckte uppmärksamhet. Fastän han var bärare av samma förkunnelse, 
som alltså redan haft en viss ingång i församlingen men också skapat 
splittring, möttes han på återresan från Jämtland av en inbjudan att återi-
gen besöka Örebro. De bägge besöken ledde till att församlingen, efter 
dåvarande pastorn A E Backmans (�8�9–�9�0) uppsägelse, i oktober 
kallade Ongman som ny pastor. Han avböjde dock då, men efter uppre-
pade kallelser meddelade Ongman sitt positiva svar sommaren �890.

Ongmans besök i Sverige �889 inträffade under den tid då polemiken 
om de organisatoriska förändringarna inom baptismen pågick som bäst 
mellan Stadling i Banéret och redaktörerna Borgström och Byström i 
WP. Genom Ongmans kontakter med sin ungdomsvän Stadling och hans 
medverkan i dennes tidning fick han en plattform i Sverige, men samtidigt 
fick han därmed från början en förklarlig misstro emot sig. Men eftersom 
Stadling personifierade den hårda oppositionen mot den nya centrala 
ledningen kom Ongman också att uppfattas som en orosstiftare.

Även om Ongman aldrig engagerade sig i Banérets hårda personkritik, 
hade han vid sitt Sverigebesök uttalat sig kritiskt om det andliga läget i 
församlingarna och han delade tidningens principiella syn på församling-
arnas självständighet och på friheten till personliga initiativ. Stadling själv 
drog sig snart mer i bakgrunden och tidningen upphörde �89�.7� Spän-
ningen mellan samfundets centrala verksamhet och den som utvecklades 
kring Ongman och ÖM blev däremot starkare med tiden.

7� Kyrkohistorikern Torsten Bergsten har undersökt de dramatiska åren �88�–�898 
i Örebro baptistförsamling. För det följande, se Bergsten �00�, s ��ff, 50f. Se även 
Kårbrant �987.

7� Westin �965, s 58f. Nilsson �97�, s �0ff.
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I slutet av oktober �890 anlände Ongman med sin familj75 till Öre-
bro. När församlingens ordförande, grosshandlare Göran Lindgren 
(�8�8–�9��), på nästföljande församlingsmöte hälsade välkommen 
och överlämnade ledningen till pastor Ongman var antalet medlemmar 
568. En intensiv verksamhetsperiod inleddes. Ongman introducerade 
nya, från engelskan översatta sånger, tog initiativ till en av landets 
första ungdomsföreningar med såväl män som kvinnor, inbjöd till 
bön för staden och lät trycka inbjudningskort för masspridning inför 
särskilda väckelsemöten. Resultatet lät inte vänta på sig. Över hundra 
personer döptes inom ett år. Vid församlingens �0-årsjubileum �89� 
var medlemsantalet 7��.76

Den nye pastorns förkunnelse svarade mot många troendes intresse 

75 Ongmans första fru avled �87� i USA, den andra �89� i Örebro. År �89� ingick Ong-
man sitt tredje äktenskap, med Hanna Holmgren (�868–�958), en välutbildad kvinna 
vars far var baptistpastor och senare fabrikör. Hon kom att bli starkt involverad i den 
verksamhet som hennes man utvecklade. Magnusson �9��, s ��5ff.

76 Örebro bf �.��.�890 § �7; ��.��.�890 § �7; ��.��.�890 § �7; �9.��.�890 § 7; 
9.�.�89� § �. Hammar �90�, s 57ff. 

John Ongman.  
Foto: ÖM:s arkiv.
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för andlig fördjupning. Utöver den gängse förkunnelsen om personlig 
tro, pånyttfödelse, troendedop och församlingstillhörighet betonade 
Ongman även andeuppfyllelse, helgelse, seger över synden och kraft 
till ett heligt liv. Det är kanske förklaringen till att han inom kort efter 
tillträdet kunde inleda ett närmande till den grupp som hade lämnat 
församlingen �888. Efter några månader kunde en återförening ske, 
i mars �89�. De nya initiativen fortsatte. En kvinnlig medarbetare 
anställdes och församlingens hjälp till de fattiga organiserades bättre. 
Sommaren �89� arrangerades också en bibelkurs och i september en 
uppbyggelsekonferens, som båda blev årligen återkommande. De skall 
beröras senare. Först skall en del omständigheter kring ÖM:s bildande 
och dess första missionsinitiativ behandlas.77 

Missionsföreningens bildande. Den officiella uppfattningen inom ÖM 
har varit att missionsföreningen bildades i april �89�. Det byggde bland 
annat på uppgifter i en skrift av Paul Ongman och Carl Andin �9�7 och 
Magnussons Ongmanbiografi �9��.78 Tolv bibelskolelevers önskan 
om ekonomiskt stöd för evangeliskt arbete – sju av dem var kvinnor 
– blev början till den så kallade evangelistmissionen. Men var det då 
ÖM bildades? I en uppsats – med anledning av ÖM:s �00-årsjubileum 
�99� – om Örebro In- och Utländska missionsförenings tillkomsthis-
toria ifrågasatte Lennart Ahlbäck denna historieskrivning. Han menar 
att den bygger på en feltolkning av uppgifter i protokollboken och av 
en senare artikel av Ongman och att föreningen bildades i december 
�89�. Trots en del oklara uppgifter i vissa källor är Ahlbäcks slutsats 
rimlig utifrån det samlade materialet.79

Den svenskamerikanske missionären Otis L Leonard hade bett Öre-
broförsamlingen om stöd för sitt arbete i Paris. Eftersom detta inte ingick 
i samfundets missionsplaner fick Ongman i uppdrag att utlysa ett möte 

77 Örebro bf ��.�.�89� § 8; �.�.�89� § ��; 9.�.�89� § �0; �6.�.�89� § �0; �0.�.�89� § 
7; �.5.�89� § ��. Ongman �890/�9��, s 658–668; �89�/�9��, s 596. Dessa predikningar 
från november �890 och januari �89� utgör goda exempel på hans förkunnelse under 
första tiden i Betel. Se även Bergsten �00�, s �5f.

78 P Ongman & Andin �9�7, s �0. Magnusson �9��, s �06. De ger intryck av att en 
tidigare missionscirkels deltagare konstituerade sig till en förening i april �89�.

79 Matrikel över ÖM:s evangelister. Ahlbäck �99�, s �6. WP ��.7.�90�, s �. Artikeln är 
även citerad med felaktigt datum i Westin �965, s �88f, med samma tolkning som hos 
Ongman & Andin och Magnusson. En oklarhet om årtal och datum finns redan i den 
ofullständiga texten i Protokollbok för ÖM I, s �. 
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för dem som var intresserade av frågan. Vid detta möte den � december 
bildades en liten missionsförening för att stödja Leonard.80 Bibelskole-
levernas önskan föranledde sedan Ongman att sammankalla föreningen. 
Vid deras möte i april �89� beslöt de att ställa sig bakom elevernas be-
gäran. Då beslöts också att föreningens namn skulle vara Örebro In- och 
Utländska Missionsförening. Det förändrades senare till Örebro missions-
förening.8� Uttryckssättet i flera samtida källor visar kontinuiteten mellan 
den förening som bildats i december �89� till stöd för Leonard och den som 
i april �89� beslutade stödja evangelister. En redan existerande förening 
fick i april �89� sitt namn och en ny uppgift, den så kallade evangelist-
missionen. Detta stöds i senare artiklar av Ongman.8�

ÖM:s grundläggande principer. Föreningens nya inriktning precisera-
des i aprilmötet. Redan på den första sidan i protokollboken noterades 
flera viktiga principer som kom att karaktärisera ÖM från början:

För att söka i någon mån fylla ett till allra största delen bland oss 
såsom baptister förbisedt behof, särskildt med afseende å kvinno-
verksamheten, bildades […] under broder Ongmans ordförandeskap 
af nedannämnda bröder och systrar en liten förening hvilken satte 

80 Örebro bf �6.��.�89� § ��; �0.��.�89� § 7. Magnusson �9��, s �05. Leonard var 
känd från tidigare besök i Örebro. Örebro bf �.�.�890 § �; ��.�.�890 § �; ��.�.�890 § 
8; 5.5.�890 § �0; �9.6.�89� § 9. Han önskade stöd för sitt arbete med pastor Vincent i 
baptistförsamlingen vid rue de Lille i Paris. Örebro bf �6.�0.�89� § ��. Leonard t Eklund 
�0.��.�89�. Leonard meddelade senare att han lämnade Paris och inte behövde fortsatt 
stöd, men tackade vid ett nytt besök i Örebro för den hjälp han fått. Protokollbok för 
ÖM I, s �f. Örebro bf �0.6.�89� § �8.

8� Protokollbok för ÖM I, s � i en sammanfattande skildring av Örebro In- och Utländ-
ska Missionsförenings första tid, skriven i oktober �89� av August Palmroth, sekreterare 
vid det första protokollförda mötet. ÖM:s månadsmöte (hädanefter ÖM) �8.�0.�89�, § 
�. Namnändringen är inte dokumenterad i protokoll. Första gången kortformen används 
i protokoll är i augusti �90�. Jag använder ÖM som förkortning för föreningen både 
före och efter �90�.

8� Rapport från Örebro baptistförsamling i Handlingar till Nerikes Distriktsförenings 
årsmöte �89�, s ��. Brev från Leonard i Banéret �5.�.�89� och citerat i Ahlbäck �99�, 
s �8. ÖM ��.�.�89� § 7. I artikeln i WP �90� skrev Ongman att den lilla föreningen 
från december inte blivit upplöst utan sammankallades i april. Magnusson, Westin och 
Ahlbäck förbigår en annan artikel av Ongman från �9�� där han i klartext skrev att 
det rörde sig om samma missionsförening i december �89� och april �89�. Svenska 
Tribunen (SvT) 6.9.�9��, s �, även avtryckt i Ongman �9��, s 696f. Lönroth �9�6, s 
��5, anger �89� som årtal för ÖM:s grundande utan närmare argumentation, vilket inte 
uppmärksammas av Ahlbäck. Bexell (SBL �99�) och Bergsten (NE �996) accepterade 
Ahlbäcks tes. Det kan inte längre råda något tvivel om att årtalet �89� är det korrekta.



8�

som sin uppgift att, utan intrång på något förut upptaget fält, söka 
sprida evangelii ljus i synnerhet till mörkare trakter i vårt eget fos-
terland; så ock så långt omständigheterna härtill medgåfve sända 
några bröder eller systrar utom vårt lands gränser, speciellt till mörka 
hednafält.

Föreningen beslöt att endast se Gud i händerna efter de medel i 
penningar etc som verksamheten komme att kräfva, samt att såsom 
evangelister antaga dem man genom Herrens Andes visdom kunde 
pröfva dugliga till arbetet i vingården af såväl kvinnor som män.8�

Ongman ansåg uppenbarligen att den missionsverksamhet som bedrevs 
av samfundets kommittéer för inre och yttre mission inte var nog om-
fattande. Det hävdade i och för sig även deras företrädare Borgström 
respektive Byström, som ständigt kämpade mot oviljan ute i landet att 
engagera sig i de centrala kommittéernas planer och projekt. Så sent 
som �905 skrev Borgström i WP mot »all ortspatriotism« som hin-
drade en enig uppslutning bakom en kraftfull central inre mission. Här 
fanns ur samfundsledningens perspektiv en ond cirkel. De bristande 
ekonomiska medlen ledde till blygsamma insatser, vilket i sin tur blev en 
motivering, i varje fall för Ongman, för enskilda missionsföretag.8�

I Örebroförsamlingens årsberättelser och rapporter till distriktsfören-
ingen underordnas denna nya missionsförening den lokala församlingen 
och inte samfundets kommittéer. Ibland nämns den i församlingens pro-
tokoll. Vid bibelskolavslutningen varje år upptogs en kollekt i försam-
lingen till ÖM. Ongman menade att varje församling måste ha frihet att 
pröva och utsända arbetare till såväl den inre som den yttre missionen. 
Men redan i april �896 uttrycktes på ett församlingsmöte att ÖM var 
fristående från församlingen.85 Relationen mellan församling, missions-
förening och samfund var uppenbarligen problematisk från början.

Magnusson menar att uttrycket »utom vårt lands gränser« i ända-
målsformuleringen troligen åsyftade Sveriges grannländer.86 Men det är 
i varje fall inte sannolikt att orden »speciellt till mörka hednafält« avsåg 
de nordiska grannländerna. Uttrycket »mörka fält« användes visserli-

8� Protokollbok för ÖM I, s �. 

8� Med ortspatriotism avsåg Borgström, enligt Westin, de självständiga initiativen i 
Örebro, Göteborg och Sundsvall. Se Westin �965, s �8�f.

85 Örebro bf ��.�.�896 § 9. 

86 Magnusson �9��, s �06.
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gen om områden i Sverige med ingen eller svag evangelisk (frikyrklig) 
verksamhet, men begreppet »hednafält« användes aldrig om områden 
som kan betecknas som namnkristna och kan alltså inte ha avsett vare 
sig de nordiska grannländerna eller Frankrike, där Leonard då verkade. 
Detta tyder på att det fanns ett vidare perspektiv från början. Begreppet 
yttre mission täckte däremot allt arbete utanför det egna landet.87

Att ÖM var beredd att sända »såväl kvinnor som män« som evang-
elister utgjorde också en kritik mot samfundets negativa inställning till 
kvinnliga förkunnare. Inte så få kvinnor som känt sig kallade till sådan 
verksamhet hade lämnat samfundet och övergått till Frälsningsarmén 
eller HF. Frågan hade diskuterats vid konferensen �89� och återkom 
för en längre debatt �896, då Ongman stod fast vid sin ståndpunkt. 
Hans argumentering i Kvinnans rätt att förkunna evangelium, som kom 
ut samma år, är tydligt inspirerad av Catherine Booths skrift, som ut-
kom på svenska redan �885. En tänkbar förebild kunde också ha varit  
HF:s bibelskola, under C A J Kihlstedts (�850–�9�5) ledning, som 
redan från sin början �890 även sände ut kvinnliga evangelister.88 

Ongman var en föregångare inom baptismen på det här området. 
Det skulle dröja ända till �9�6 innan den första kvinnliga eleven an-
togs vid Betelseminariet. Men Ongman måste förstås i relation till sin 
tid. Ett hittills rätt ouppmärksammat uttalande i ett församlingsmöte 
efter årskonferensen �896 visar att han inte var så radikal som han har 
framställts av många i senare tider. I en kommentar till en tidningsnotis 
om hans anföranden vid konferensen framhöll han att kvinnor enligt 
hans mening »ej finge blifva församlingsföreståndare«, alltså samma 
ståndpunkt som Gordon förfäktade.89

Att ÖM beslöt att »endast se Gud i händerna« för ekonomiska 
medel uttrycker en grundsyn hos Ongman. Han var kritisk till flera 
av de former för insamling av pengar som förekom i församlingarna. 
Han menade att ÖM inte kunde lova en bestämd summa i lön till sina 

87 Protokollbok för ÖM I, s �. Uttrycket yttre missionen användes första gången i ÖM:
s handlingar i oktober �89�. ÖM �8.�0.�89�, § �. Ongman & Andin �9�7, s �0, skiljer 
tydligt mellan »den namnkristna« och »den hedniska världen«.

88 Ongman & Andin �9�7, s �0. Magnusson �9��, s ���–��8. Ongman �900/�9��a, 
s ��–68. Westin �965, s 6�f.

89 Lagergren �966, s 7�. Örebro bf 8.6.�896 § �0. Ongmans uttalande antyder en per-
sonlig övertygelse och inte bara en realistisk anpassning till då rådande regler inom sam-
fundet. Bexell �99�, s �5�, tycks ha uppmärksammat uttalandet eftersom han där skriver 
att Ongman avvisade tanken på kvinnliga pastorer och församlingsföreståndare. 
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arbetare. Det som Gud manar fram från villiga givare förmedlas vidare. 
Den här principen och hur utvecklingen blev diskuteras närmare i ett 
följande avsnitt.

ÖM:s första initiativ till yttre mission. Som redan framgått fanns ut-
ländsk mission med från början genom stödet till Leonard i Paris. Ända-
målsformuleringen visar att man sannolikt tänkte vidare än så. Men det 
första initiativet för utlandsmission i Brasilien fick ett abrupt slut. I juni 
�89� fick Ongman ett brev från en svensk emigrant bosatt i närheten 
av São Paulo. Denne skildrade den andliga nöden bland svenskarna i 
södra Brasilien. ÖM sände då Adolf Larsson (�866–�89�), som deltagit 
i bibelkursen i mars �89�, till Brasilien. Han insjuknade emellertid i 
gula febern redan i Rio de Janeiro och dog strax efter ankomsten till 
São Paulo. Förhoppningen att någon annan skulle sändas i Larssons 
ställe infriades inte vid denna tid.90 

Nästa försök gällde Nordafrika. Det illustrerar svårigheterna för 
den nybildade föreningen. En kvinna från Elsa Borgs (�8�6–�909) 
mission besökte Örebro under en hemmavistelse – förmodligen under 
�89� – och framhöll för ÖM svårigheten för kvinnliga missionärer att 
ensamma utan bistånd av en familj bedriva missionsarbete bland araber 
i Nordafrika.9� Gustaf Norling (född troligen �867, dödsår okänt), 
som studerat vid Gordons missionsskola i Boston, USA, och som talat 
i Betelkapellet i augusti �89�, förklarade sig villig att tillsammans med 
sin hustru Lovisa resa till Nordafrika. Att han kom från Gordons skola 
bidrog sannolikt till att Ongman fick förtroende för honom. Först se-
nare fick Ongman veta att Norling inte hade antagits av ABMU, som 
då leddes av Gordon, på grund av dålig hälsa. Norling och hans hustru 
sändes den �� oktober �89� till Nordafrika för att börja missionsverk-
samhet i anslutning till de kvinnliga missionärerna där.9� 

90 Örebro bf �0.6.�89� § �7. Se även Protokollbok för ÖM I, s 6. ÖM ��.��.�89�, § �. 

9� ÖM �9.�0.�895 § 5. Ongman & Andin �9�7, s �9. Borg drev filantropisk verksamhet 
och en bibelskola för kvinnor i Stockholm och hade omfattande internationella kontak-
ter. Hon stod teologiskt HF nära och hade goda relationer dit. Kårbrant �986, s 56; �987, 
s �7, �0, ���. Borg initierade missionsarbete i Tunisien �888. Tio år senare överläts detta 
till Kvinnliga missionsarbetare som bildats �89�. Öman & Nilsson �99�. 

9� Örebro bf ��.8.�89� § 6. ÖM �9.�0.�895 § 5. Norlings förhållande till Borgs mission 
var dock något oklar. Stina Yngström som arbetade i denna mission hade regelbunden 
kontakt med Norlings och bodde även tidvis hos dem. Hon tillhörde för en kort tid 
Örebro baptistförsamling. ÖM ��.��.�89� § �; ��.��.�89� § �. Örebro bf ��.�0.�89� 
§ 6; �8.�0.�895 § ��; 9.�.�896 § �.
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Norling ville köpa mark för att bygga bostad och samlingslokal och 
begärde medel från ÖM. Ongman rådde dem att inte bygga utan istället 
låta Gud öppna dörrar för dem. Detta var början på en lång skriftväx-
ling, som ofta handlade om Norlings ekonomiska behov. Den frågan 
skall kommenteras i avsnittet om ÖM som trosmission.9�

Vad ägnade sig då Norling åt i sin verksamhet? Han berättade i 
brev att han sålde biblar på olika språk och delade ut traktater, att de 
bjudit människor till sitt hem och läst bibeln med dem, att hans hustru 
tillsammans med Stina Yngström i Borgs mission besökt arabkvinnor 
i deras hem och undervisat en grupp flickor i att sy. Frågan är hur 
mycket verksamhet han var i stånd att genomföra. Han måste ju först 
studera språk, franska och arabiska, för att alls kunna kommunicera 
med folket. Han avråddes bestämt av Ongman från sina planer på att 
även studera italienska, eftersom han behövde »använda de små gåfvor 
han har på de språk, hvilka han redan är mägtig«.9� Denna misstro 
förstärktes av brev från Yngström om Norlings dåliga hälsa och svå-
righet att lära sig språket. Ongman trodde inte att förhållandena skulle 
kunna tillfredsställande förändras genom till exempel byte av bostad. 
Flera andra instämde i att Norling inte var rätt person för uppgiften. 
ÖM beslöt därför i mars �895 att kalla hem missionärerna – vilket 
meddelades skriftligt redan dagen därpå – med Norlings svaga hälsa 
och hans hustrus förestående nedkomst som motiveringar.95

Norling ville skjuta upp hemresan. Efter en tids diskussioner skicka-
de ÖM medel för tiden fram till den � oktober samt för hemresan. Det 
noterades att missionen därmed en gång för alla reglerat sitt förhållande 
till dem. Kontroverserna fortsatte ändå, bland annat om ett brev från 
Norling till Nya Wecko-Posten i Amerika där han framställt sig som 
missförstådd och bedragen av ÖM. Det dröjde till sommaren �896 
innan de kom tillbaka till Sverige och Örebro. Den 5 augusti hölls ett 
långt extra möte med ÖM, då makarna Norling deltog, men först i 
december bilades slutligen konflikten mellan dem och ÖM.96

9� ÖM �8.�0.�89� § 8; ��.��.�89� § �. 

9� Norling t Ongman ��.�.�89� i bilaga till ÖM 5.8.�896. ÖM ��.��.�89� § �; 
�7.�.�895 § �.

95 ÖM �7.�.�895 § �–�. Palmroth t Norling �8.�.�895 i avskrift bilagd protokollet.

96 ÖM �0.5.�895 § �. Palmroth, Ongman, Molin t Norling odaterat, avskrivet i pro-
tokollboken. ÖM �6.9.�895 § �; �9.�0.�895 § 5; �9.�.�896 § �; ��.�.�896 § 9; ÖM 
5.8.�896 § �–9, odaterat protokoll december �896 utan paragrafangivelse. 



86

Det var uppenbart att ÖM:s beslut att avsluta detta missionsinitiativ 
hade flera orsaker, såsom Norlings hälsa, hans språksvårigheter, hans 
upprepade anklagelser mot ÖM och Ongman och överhuvudtaget hans 
komplicerade personlighet. Men kanske ÖM-ledningen vid den tiden 
inte heller var insatt i svårigheterna för en svensk att tillfredsställande 
lära sig arabiska och inte heller hade några djupare insikter i en muslim-
missions speciella förutsättningar. Genom missionssatsningen i Nord-
afrika under åren �89�–�895 fick Ongman och den lilla föreningen 
erfarenhet dels av att missionsarbete i utomeuropeiska områden är en 
komplicerad företeelse, dels av att det är viktigt att sända missionärer 
som är tillräckligt kvalificerade för sina uppgifter. Skulle de ha varit 
noggrannare i rekryteringsfasen och tydligare i överenskommelsen med 
missionärerna? Hade de orealistiska förväntningar på en pionjärmis-
sion bland nordafrikanska muslimer? Insåg de inte vilka ekonomiska 
resurser som skulle krävas? Ongman framförde sin övertygelse att det 
som skett hade skett »för att fostra och dugliggöra oss till utförande 
af större ting än hittills«.97 Det skulle dock dröja innan dessa »större 
ting« avsåg utländsk mission. 

 En tredje ansats till yttre mission gällde Spanien men begränsades 
till sporadiska kollekter och gåvor till en inhemsk evangelist i det ar-
bete Lund bedrev där.98 Under flera år togs inga nya initiativ till yttre 
mission från ÖM:s sida. År �90� beslöt man att det saldo som fanns 
i kassan för utländsk mission skulle överföras till samfundets kassa 
för yttre mission, eftersom »föreningen numera ej bedriva direkt mis-
sionsverksamhet i utlandet«.99 Det var evangelistmissionen som istället 
skulle utvecklas vidare och så småningom bli en ny härd för yttre mis-
sionsverksamhet. Denna skulle då i ett första skede organiseras genom 
Filadelfiaförsamlingen.

Basen konsolideras för en nystart av missionsverksamheten. I försam-
lingens femtioårsskrift år �90� konstateras att åtskilliga nya verksam-
hetsmetoder infördes och prövades av Ongman. Några befanns vara 
mindre lämpliga för svenska förhållanden och lämnades snart åt sidan, 
medan andra visade sig vara till stor nytta. Bland de sistnämnda nämn-

97 ÖM �8.8.�896 § �–�. 

98 ÖM �7.8.�897 § �, 9.

99 ÖM �6.�.�90� § 5.
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des särskilt bibelkurserna och uppbyggelsekonferenserna.�00 Båda blev 
av stor betydelse för den framväxande missionsvisionen. 

Ongman tog upp frågan om en bibelskola vid distriktsföreningens 
årsmöte i maj �89� och han och Örebroförsamlingen fick i uppdrag 
att under juli månad organisera en sådan för söndagsskollärare och 
predikanter.�0� När han sedan i församlingen redogjorde för beslutet 
sade han att kursen 

skulle vara öppen för söndagsskollärare och evangelii förkunnare af 
båda könen och för öfvrigt alla som kände sig manade att mottaga 
undervisningen. Denna skola skulle äfven blifva en förberedelse för 
dem som kände sig särskildt manade för missionsverksamheten inom 
som utom landet.�0� 

Inbjudan till både män och kvinnor liksom den potentiella inriktningen 
på yttre mission hade inte ett uttryckligt stöd i distriktsföreningens beslut. 
Denna vidgning uttryckte snarare Ongmans egen intention med skolan. 
Den kom också till uttryck i annonserna i Banéret och WP.�0� Dahlberg 
från den första kursen skrev senare att Ongman såg Moodys bibelkurser 
i Amerika som förebild, och de var öppna även för kvinnor. Detta för-
hållande föranledde den diskussion vid samfundets konferens i juni som 
tidigare omnämnts kring frågan om det är lämpligt att i en distriktsföre-
nings eller församlings tjänst anställa kvinnliga predikanter.�0� 

I mars månad �89� anordnades en andra bibelkurs. Huvudmanna-
skapet övergick redan då till församlingen, vilket framgår av dess rap-
port till distriktsårsmötet.�05 Tolv av de trettiotre eleverna anmälde att 
de kände sig kallade att förkunna evangelium och frågan uppstod om 
understöd för dem. Den lilla missionsföreningens beslut, som tidigare 
berörts, blev upphovet till den så kallade evangelistmissionen i vars 

�00 Hammar �90�, s 58f. 

�0� Handlingar Nerikes Distriktsförenings årsmöte �89�, s 9. 

�0� Örebro bf �5.5.�89� § ��. 

�0� Se t ex WP �.6.�89�, s �.

�0� Dahlberg �9�9, s �8. Westin �965, s 6�. 

�05 Rapport från Örebroförsamlingen i Handlingar Nerikes Distriktsförenings årsmöte 
�89�, s ��. Från �897 anordnades bibelskolan av Filadelfiaförsamlingen. Så förblev fallet 
ända fram till �9��. Därefter arrangerades skolan av ÖM men i församlingens lokaler. 
ÖM-styrelsen �0–��.�.�9�� § ��, ��, ��.
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centrum den årliga bibelskolan stod. Denna blev senare den naturliga 
basen för ÖM:s missionärsrekrytering.�06

I augusti �89� beslöt församlingen på Ongmans förslag att inbjuda 
till en uppbyggelsekonferens. Den skulle annonseras i baptisttidningarna 
WP och Banéret och rektor Broady skulle inbjudas som talare, men den 
skulle uttryckligen vara öppen för icke-baptister, eftersom den enbart 
syftade till andlig uppbyggelse.�07 Den hölls i Örebro första baptistför-
samling tills Filadelfiaförsamlingen bildades, då den övergick i dess regi. 
Den byggde på alliansprincipen. Ofta medverkade talare från HF. Nu och 
då medverkade prominenta internationella gäster vid konferensen.�08 

De ämnen som under lång tid dominerade dessa konferenser var 
Guds verk för oss (Kristi försoning), i oss (den helige Andes verk i tros-
livets fördjupning och i helgelse) och genom oss (till helande och tjänst, 
själavinnande och mission) samt Kristi återkomst. Det kan noteras att 
när frågan om den yttre missionen togs upp var det oftast fråga om 
rapporter från missionsarbetet och inspiration i anslutning till kol-
lekter. Programmen innehöll mer sällan någon teologisk bearbetning 
av den kristna kyrkans mission. Men understödjare och presumtiva 
missionärer fick ändå insyn i det framväxande arbetet och motivation 
för fortsatt engagemang. Bibelskolan och konferensen var från början 
församlingsförankrade. Eftersom de präglades av Ongmans och ÖM:s 
spiritualitet och inriktning var det givet att de följde med in i Filadelfia-
församlingen vid dess bildande.�09 

Som vi redan konstaterat sågs ÖM:s verksamhet – inte minst att 
man anställde kvinnliga evangelister – med misstro av många ledande 
personer inom Baptistsamfundet. Westin påpekar att detsamma ganska 
snart kom att gälla även vad evangelisterna från Örebro predikade, 
och då särskilt Ongmans syn på Andens fullhet, helgelse, helbrägda-
görelse genom tro och Kristi återkomst. Begreppen »Stockholm« och 

�06 Begreppet evangelist vann utbredning under �870-talet – under inflytande från 
evangelisterna Moody och Sankey i den anglosaxiska världen – för att beteckna förkun-
nare av evangeliet som inte stannade på en viss plats utan reste runt för att »verka till 
väckelse«. Det var inom den svenska baptismen en vidareutveckling av kolportörssyste-
met. Westin �965, s 69. Om evangelister som »den andra generationens kolportörer«, 
se Fahlgren �006, s �6�.

�07 Örebro bf �.8.�89� § 7. 

�08 Se Örebro bf 7.9.�89� § � bilaga (konferensprogram).

�09 Där inget annat anges hämtas faktauppgifter om Filadelfiaförsamlingen ur Eriksson 
�9�7.
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»Örebro« började bli symboler för två skilda riktningar inom svensk 
baptism.��0 

Ongmans förkunnelse, initiativ och nya verksamheter ledde även 
till att slitningar uppstod i den egna församlingen. Magnusson menar 
att Ongman hade en stark vilja och var från sin Amerikatid »van vid 
större självständighet i församlingsledningen, än som praktiserades i 
Sverige«.��� Med detta måste han ha avsett att Ongman var van vid att 
pastorn hade större inflytande över församlingens liv och verksamhet. 
I sin studie tolkar även Torsten Bergsten den framväxande konflikten 
som en personlighets- och ledarskapsfråga. Däri har han säkerligen 
rätt. Ongman hade temperament och påpekade redan från början att 
han saknade sin företrädares tålamod. Han ansåg att den av Gud 
kallade ledaren – föreståndaren – skulle ha det yttersta ansvaret för 
församlingens ledning, medan de förtroendevalda ledarna var, med 
Bergstens ord, fostrade »i den äldre svenska folkväckelsens demo-
kratiska ledarskapstradition«. Det var den spänningen som kom till 
uttryck i konkreta frågor.��� 

Den sakfråga som synliggjorde krisen gällde inträdesavgifter vid 
vissa sammankomster i kyrkan. Ongman delade inte styrelsens positiva 
inställning.��� Den �0 november �896 sade Ongman upp sig från sin 
tjänst i församlingen. Uppsägningen och de bakomliggande orsakerna 
diskuterades på många församlings- och styrelsemöten. De i protokol-
len utförligt refererade diskussionerna visade att saken inte bara gällde 
den utlösande sakfrågan.��� Det ligger utanför ramen för denna studie 
att närmare analysera dessa. Ongmans predikotjänst förlängdes flera 

��0 Westin �965, s 7�, 8�. Broady på Betelseminariet m fl hade samma syn på Jesu 
försoningsverk som Ongman men, som Westin noterar, accepterade Broady inte den 
amerikanska helgelseriktningen och premillennialismen, särskilt i dispensationalismens 
form. Westin �965, s 7�.

��� Magnusson �9��, s ��0.

��� Örebro bf �.��.�890 § �5. Bergsten �00�, s 5�f, 55f. Kyrkohistorikern Björn Svärd 
ifrågasätter att den springande punkten var olika ledarskapstradition. Det var nog mer en 
vanlig strid om ledarskapet mellan »kraftkarlar«, menar han. Svärd �005, s �97. Utifrån 
protokollen och en jämförelse mellan svensk och svenskamerikansk baptistisk tradition 
är jag dock böjd att bejaka Bergstens analys.

��� Örebro bf �.�.�895 § �0 (� s protokolltext!); �6.�.�896 § 8 (6 s protokolltext!). 
Ongman �9��a, s 5–�9.

��� Bergsten ser med rätta Ongmans ståndpunkt i denna fråga som ett uttryck för hans 
syn på »det högre kristna livet« och för det samtida trosmissionstänkandet. Bergsten 
�00�, s 5�f. 
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gånger��5 och han avslutade sin tjänst först den �0 augusti året därpå. 
Men då hade en annan avgörande händelse redan ägt rum som yt-
terligare komplicerade läget. På ett församlingsmöte den �9 juli �897 
framlade ��� medlemmar en skrivelse med begäran om flyttningsbetyg 
för att bilda en ny baptistförsamling i staden. I sin skrivelse framhöll 
de att församlingen var stor nog för att kunna delas och därmed bättre 
svara mot den växande befolkningens behov. Men de angav också den 
inre konflikten som ett skäl:

Vi tro att detta steg skall bidraga till att en snarare fredlig lösning av 
de tvistigheter, som nu en tid så sorgligt oroat församlingen, åstad-
kommes, då det visat sig, att församlingen i många avseenden redan 
nu är delad i tvenne ganska manstarka grupper, vilka på var sitt håll 
torde kunna utöva god kristlig verksamhet för syndares frälsning och 
det gemensamma samfundets tillväxt och styrka.��6 

Under sommaren hölls flera stormiga församlingsmöten. Under tiden 
diskuterade gruppen bakom skrivelsen om man skulle bilda en fri el-
ler en reguljär baptistförsamling. Den saken avgjordes av att eftersom 
»pastor Ongman sagt att han trott sig kallad att verka inom Baptist-

��5 Örebro bf �.5.�897 § 5.

��6 Örebro bf �9.7.�897 § 7, bilaga.

Filadelfiakyrkan i Örebro. Foto: Biblioteket Läsaren/Örebro Missionsskola.
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samfundet vore det bäst att få en regulier [sic] församling«. Gruppen 
konstituerade sig den �7 augusti som Baptistförsamlingen Filadelfia. På 
samma möte kallades Ongman till församlingslärare. Denne besvarade 
omedelbart kallelsen positivt.��7

Schismen fick efterdyningar under hela hösten. Konflikten utreddes 
av distriktsutskottet. Följande citat från deras resolution visar att mis-
sionsfrågan ingick i spänningsfältet:

En svårare orsak till stridigheternas förökande synes oss ligga däri, 
att pastor Ongman fann nödigt bilda en missionsförening, vari flera 
församlingsmedlemmar tagit medlemskap, men vilken missions-
förening blivit ansedd såsom oberättigad vid sidan av den vi hava 
såsom samfund. Pastor Ongman har genom detta sitt förfarande 
synbarligen visat, att han ej känner den samhörighet med samfundet, 
vilken är nödvändig för att med framgång kunna fortsätta den av 
samfundet påbörjade yttre missionsverksamheten.��8

De flesta av föreningens medlemmar tillhörde den grupp som bildade 
den nya församlingen. ÖM:s verksamhet blev därför nära förbun-
den med denna församling.��9 Så småningom reddes problemen ut i 
samband med att församlingen begärde inträde i distriktsföreningen 
och därmed i samfundet.��0 När ÖM så småningom alltmer vidgades 
med medlemmar över landet sågs Filadelfia i Örebro som dess moder-
församling. Samtidigt var Ongman hela tiden kritiskt solidarisk med 
Baptistsamfundet. �90� skrev Ongman i WP till stöd för offerdagen för 
inre missionen. Fastän hans församling offrade mycket för evangelist-

��7 Protokoll vid gruppsamling �.8.�897 § �. Protokoll vid Bf Filadelfias bildande 
�7.8.�897 § �, 6–8. Med »reguljär baptistförsamling« avsåg Ongman en församling 
som tillhör ett »regelrätt« baptistsamfund, i motsats till de många independenta baptist-
församlingar av olika karaktär som uppstod framför allt i USA. Han bejakade grund-
principen i klassisk baptism, att den lokala församlingen var den högsta auktoriteten 
över sina egna angelägenheter. Men han ansåg också att överlokala strukturer som 
samfund och missionsföreningar var berättigade som sammanhållande band mellan 
församlingar, med syfte att erbjuda dem kanaler för inre och yttre mission. Jfr Ongman 
i SvT �7.9.�9��, s �.

��8 Skrivelse till Örebro bf ��.�0. �897, i Magnusson �9��, s ���ff.

��9 Lundström & Magnusson �9�5, s �5. Redan efter ett år i »Norra salen« kunde 
Filadelfiaförsamlingen inviga en ny stor kyrka på Järnvägsgatan med över tusen sitt-
platser. Eriksson �9�7, s ��ff.

��0 Handlingar vid Nerikes Distriktsförenings årsmöte �898, s 6.
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missionen, skrev han, har det aldrig fallit oss in »att draga oss tillbaka 
från samfundets gemensamma mission«.���

Kollekter upptogs nu och då i församlingen till olika missionsända-
mål. Missionär Sjöblom föreslog �899 att församlingen skulle under-
stödja en infödd evangelist i Kongo. Trots en positiv inställning blev 
detta engagemang, på grund av praktiska svårigheter, inte särskilt lång-
varigt.��� På grund av Sjöbloms försök att finna stöd i församlingarna 
för nya satsningar i Kongo hamnade han i polemik med Borgström, som 
hävdade att den inre missionens behov i första hand skulle tillgodoses, 
för att det på sikt skulle bli större bärkraft för den yttre missionen. I 
bakgrunden fanns det faktum att de amerikanska bidragen till verk-
samheten i Sverige dragits in under �890-talet.��� Lagergren hävdar 
att Borgströms inställning avslöjar den troligen viktigaste orsaken till 
att samfundets yttre mission utvecklade sig så sakta som fallet var, i 
jämförelse med till exempel SMF:s mission. Han noterar också att den 
som i avskedsmötet före Sjöbloms återresa �899 starkast beklagade att 
missionären måste återvända ensam var Ongman – »ett varsel om att 
yttre missionen skulle bli ett av de områden där Örebro-pastorn skulle 
komma att gå sin egen väg«.���

 Detta utgör en viktig bakgrund till Ongmans roll när samfundets 
nyansats för Kongomission kom �9�� (se kapitel �). Men dessa förhål-
landen inom samfundet belyser också vad Ongman skrev i Filadelfia-
församlingens årsberättelse år �900: »Är det ej Guds vilja, att vi skola 
ägna oss åt utländsk missionsverksamhet, eller hvad kan vara orsaken 
till, att så fort vi vända oss åt det hållet, så stöta vi på hinder.«��5 År 
�90� beslöt dock församlingen om underhåll till en inhemsk evangelist 
i samfundets mission i Kina och fullföljde detta åtagande i många 
år.��6 

Det skulle sedan dröja ytterligare några år innan den egna utlands-

��� WP ��.�0.�90�, s �. Bexell använder i SBL uttrycket »kritisk solidaritet« om Ong-
mans relation till SB.

��� Bf Filadelfia �.��.�899 § 5; ��.�.�90� § 6.

��� WP �6.�.�899, s �, �; ��.�.�899, s �; �0.�.�899, nr ��B, s �; 6.�.�899, s �. Westin 
�965, s 90. Westin noterar dessutom andra skäl till svårigheten att få in medel till de 
gemensamma satsningarna: den fortsatta emigrationen och församlingarnas inre konso-
lidering med nya kyrkor och anställda pastorer. Westin �965, s 9�ff.

��� Lagergren �969, s �0. 

��5 Bf Filadelfias årsberättelse �900.

��6 Bf Filadelfia 5.9.�90� § �.
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missionen sköt fart. Det var utvecklingen av evangelistmissionen som 
beredde marken. Evangelisterna sändes ut, oftast två och två, i allt 
vidare cirklar över landet. Principen var först att prioritera områden 
som ur frikyrklig synpunkt var »obrutna fält«, men det blev snart ak-
tuellt att även komma små och fattiga församlingar till hjälp.��7 Deras 
erfarenheter var ofta sådana att arbetet som evangelist har beskrivits 
som »pionjärernas missionärsutbildning«.��8 Den här verksamheten 
kom givetvis i en viss konkurrens med motsvarande ansträngningar 
från samfundet centralt.

Vid sekelskiftet uppstod andliga rörelser i olika delar av världen. 
Dessa impulser registrerades snabbt i kretsen kring Ongman, liksom 
den stora väckelsen i Wales �90�–�905. Westin kallar kretsen kring 
Ongman i Örebro för en sorts »relästation«, först för Walesväckelsen 
och senare för pingstväckelsen från nyåret �906/�907. Detta gällde 
alldeles särskilt bibelskolan och evangelistmissionen.��9 Antalet elever 
växte liksom antalet evangelister.��0 Under våren �907 kom ett nytt 
inslag i de senares rapporter: »Guds eld har börjat brinna«, mer än 
tidigare, och »några ha mottagit tungotalandets gåfva«. På alltfler 
platser förekom detta nya fenomen. Den så kallade nya rörelsen hade 
kommit, och den spreds vidare av ÖM:s evangelister.���

Genom deras arbete växte många församlingar och nya bildades. 
Tillväxten skapade en predikantbrist, som Ongman ansåg att sam-
fundet gjorde för litet för att fylla.��� Flera av Örebro-evangelisterna 
kom inte in på Betelseminariet på grund av platsbrist. Detta var en av 
bakgrundsfaktorerna till grundandet av Örebro missionsskola.��� En 
annan var den växande tveksamheten bland evangelister, som tänts av 
väckelsen under �907, inför att fortsätta sin utbildning vid seminariet. 

��7 Ongman & Andin �9�7, s �9. WP ��.7.�906, s �. 

��8 Bengtsson �99�, s �8, apropå C E Sjögren och övriga Indienpionjärer.

��9 Westin �965, s �05. Detta skeende och särskilt Ongmans ställning och roll har jag 
belyst i en studie i anslutning till pingstväckelsens �00 år i Sverige. Se Janzon �008a.

��0 Efter bibelskolan hösten �907 steg antalet evangelister till 9�. P Ongman & Andin 
�9�7, s ��.

��� ÖM �9.�.�907 § �; �6.�.�907 § 7, etc. Om uttrycket »den nya rörelsen« och dess 
relation i kontinuitet och förnyelse till »rörelsen«, den nyevangeliska väckelsen i inom- 
och frikyrklig form, se Fahlgren �006, s ���f.

��� WP 8.��.�906, s �.

��� För en närmare redogörelse för omständigheterna kring skolans grundande och dess 
fortsatta utveckling, se Janzon �008b. Se även Ohlsson (Deminger) �966. 
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I juli �907 möttes några av dem, under ledning av Carl Andersson 
(senare Andin, �88�–�9�8), till samtal. De beslöt att till Ongman och 
ÖM framföra en skriftlig begäran om en fortsättningsskola efter bibel-
skolan. Det handlade i praktiken om en pastors- och missionärsutbild-
ning. I själva skrivelsen fanns ingen kritik mot Betelseminariet, men av 
protokollet från mötet framgår att sådan framfördes och att de önskade 
en utbildning i den andliga miljö de lärt känna i bibelskolan.���

Ongman tog inte lätt på denna sak. Det var ett stort projekt, och han 
var medveten om hur det skulle uppfattas från samfundets och Betel-
seminariets sida, i vars huvudmannaråd han ingick. I Filadelfiaför-
samlingen fanns tveksamhet inför att gå in i ett så stort åtagande. Vid 
bibelskolan senare på hösten ställde sig hela evangelistkåren bakom 
förslaget. Strax därefter tog Ongman upp frågan i församlingen. Ef-
ter flera möten beslöts i januari �908 att församlingen inte skulle ta 
ansvar för skolan, men att denna kunde få låna lokal i kyrkan. Redan 
dagen efter beslöt ÖM nästan enhälligt att upprätta en sådan skola 
för såväl manliga som kvinnliga elever.��5 Verksamheten startade, 
under den då 6�-årige Ongmans ledning, den �� september �908. 
Kursplan och inriktning var inspirerade från Edgrens skola i USA, 
som Ongman bevistat. Fem år senare kunde ett eget skolhus invigas 
vid Järnvägsgatan �8.��6 

Ohlsson (Deminger) menar att den reserverade attityden till yttre 
mission hos baptistledningen i Stockholm troligtvis gjorde att Ong-
man räknade med att en ny skola skulle få en viktig funktion för yttre 
mission. Betelseminariet hade som »predikantseminarium« en tydlig 
pastorsinriktning. Namnet Örebro missionsskola blev en programför-
klaring i sig. Inre och yttre mission stod i fokus.��7 Lagergren framhåller 
också att missionsivern som genomsyrade skolans verksamhet måste 
få utlopp. Som sakerna kom att utveckla sig blev ÖM:s yttre mission 
»ett utflöde ur missionsskolans arbete«. Den blev avgörande för kon-
solideringen av den egna missionsverksamheten. Lagergren har därför 

��� Skrivelse daterad 9.7.�907. Protokoll 9.7.�907. 

��5 Bf Filadelfia 9.��.�907 § ��; ��.��.�907 § 8; �0.�.�907 § ��. ÖM ��.�.�908 
§ 5. Några underhandlingar med seminariets eller samfundets ledning förekom inte 
under denna process. Namnet Örebro missionsskola tillkom vid ett beslut i april. ÖM 
��.�.�908 § 5.

��6 Andin �9��, s ��. Lagergren �989, s �8�.

��7 Ohlsson (Deminger) �966, s ��f.
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säkert rätt i att missionsskolans grundande var den viktigaste praktiska 
orsaken till det han kallar den framväxande intresseklyvningen.��8

Vägen till etablerad yttre mission: Från församlingen till missionsför-
eningen. Den centrala ledningen inom samfundet hade, som tidigare 
nämnts, stora svårigheter att få landets mer än 50 000 baptister att 
samverka kring en gemensam mission. Den tidigare spänningen mellan 
kommittéerna för inre respektive yttre mission fortsatte ända fram till 
nyorganiseringen �9�� med en central samfundsstyrelse.��9 Men den 
yttre missionens tillväxt var även därefter svag. Samtidigt var medlems-
basen för ÖM inte särskilt stor, även om sympatisörerna fanns spridda 
över landet. Ur den synpunkten och med tanke på tidigare misslyckan-
den var det inte märkligt att de nya satsningarna för yttre mission kom 
från Filadelfiaförsamlingen och inte från ÖM. Av ändamålsparagrafen 
i föreningens stadgar från �9�� framgår att denna då fortfarande inte 
formellt upptagit yttre mission på sin agenda. Sällskapets ändamål var

att verka för Guds rikes utbredande såväl genom utsändande af 
evangelister till platser inom Sverige, och, där så ske kan, äfven 
inom Norge, Danmark och Finland som genom att underhålla en 
missionsskola i Örebro, för utbildande af evangelie förkunnare för 
inre och yttre mission. Verksamheten inom Evangelist-missionen 
och missionsskolan skall ske i full öfverensstämmelse med bibelns 
läror, i apostolisk anda och i enlighet med de reguliära baptisternas 
principer.��0

En nystart skedde �908 med församlingen som bas. Det var dock inte, 
enligt Ongman, »till följd av på förhand uppgjorda planer« utan var 
mer ett resultat av »säregna händelser«.��� Vilka var då dessa händel-
ser? En av evangelisterna, Clas Emil Sjögren (�877–�9�0), hade blivit 
intresserad av Indien i samband med ett besök på bibelskolan �905 av 
missionär A P Franklin (�877–�9�9) från Alliansmissionen. Efter stu-

��8 Lagergren �989, s 87, �0�. Lagergren återger också Ongmans egen bedömning �9�5 
att utan Missionsskolan hade inte ÖM haft de 70 missionärer de då hade i tjänst. Ang 
begreppet intresseklyvning, se kap �, not �8. 

��9 Se exempel på detta hos Westin �965, s ��8ff, �8�, �86.

��0 Stadgar för Sällskapet Örebro Missionsförening u.p.a., § �. Bilaga ÖM ��.7.�9��.

��� SvT ��.9.�9��, s �.
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dier i England anhöll Sjögren hos Filadelfiaförsamlingen i Örebro att få 
bli utsänd till Indien. Eftersom samfundet inte då bedrev någon mission 
i detta land, kände församlingen frihet att anta Sjögren som sin mis-
sionär i september �908. Han skulle arbeta bland bhilerna i Franklins 
mission, men han insjuknade strax efter sin ankomst till Indien och dog 
i oktober �9�0. Andra tog vid i det arbete ÖM upptog i Gorakhpurdi-
striktet, bland dem Helga Modig-Hammarsten (�880–�9��) och Frank 
Henriksson (�88�–�96�) som var de första elever vid missionsskolan 
som blev missionärer.��� Detta initiativ orsakade en reaktion från sam-
fundets Kinamissionär J E Lindberg (�865–�95�) som varnade för en 
splittring av insatserna och för enskilda initiativ. Han menade att de 
begränsade resurserna borde koncentreras till Kina, där möjligheterna 
var stora. Ongmans inställning var att enskilda missionsföretag och 
hans församlings begynnande mission i Indien inte uteslöt samverkan 
kring de gemensamma missionsinsatserna.���

Arton år efter Adolf Larssons död i Brasilien blev ett brev från en 
svensk emigrant i Rio Grande do Sul��� anledning till ett nytt initia-
tiv från Ongmans sida. Han utmanade en av Missionsskolans elever, 
Erik Jansson (�885–�97�), att åka till Brasilien. Denne avskildes i maj 
�9�� för missionsarbete i Brasilien, men först på hösten samma år 
beslöt församlingen att uppta honom som sin missionär. Han började 
sitt arbete bland svenskar men fortsatte sedan bland andra kolonister 
och bland brasilianare. Det tredje missionsfältet kom att bli Kongo. 
Händelseutvecklingen kring denna satsning skall undersökas i nästa 
kapitel. Till bilden hörde problem för Ongman att få kandidater från 
Missionsskolan antagna av Baptistsamfundet. Dess då nya styrelse 
prioriterade kandidater som hade gått Betelseminariet. Tillsammans 
med en liknande komplikation angående kandidater till Kina ledde 
detta till att Ongman �9�7 väckte frågan om ÖM åter borde börja 
med utländsk mission.��5 

Ett annat skäl för Ongmans förslag var att fler ÖM-understödjare 
i andra församlingar lättare skulle kunna stödja och påverka dessa 
insatser om de inte skedde genom en lokal församling. Han föreslog 

��� ÖM:s Indienmissions tidiga skede beskrivs i Indienboken �9�� samt översiktligt i 
Eriksson & Ydreborg �965 och Bengtsson �99�. 

��� WP 5.��.�908, s �. För Ongmans argumentering, se SvT ��.9.�9��, s �. 

��� Publicerat i SvT �9.�.�9��, s �, under rubriken »Ett macedoniskt rop«. 

��5 Lagergren �989, s 7�. 
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att ÖM skulle tillfråga Filadelfiaförsamlingen om att få överta dess 
yttre mission i Indien och Brasilien och att som förening även uppta 
egen mission i Kongo, Kina och Ryssland. Förslaget bifölls i februari 
�9�7.��6 Först på hösten togs frågan upp i församlingens styrelse. Av 
protokollet att döma framfördes den till hela församlingen först vid 
årsmötet i början av januari �9�8. Vid efterföljande församlingsmöte 
den �� januari bifölls förslaget enhälligt med motiveringen »att som 
saken nu står var det en praktiskt bjudande nödvändighet« att bifalla 
en överlåtelse till ÖM av församlingens »missioner i Indien och Bra-
silien med dess missionsstationer och kassor«. Formuleringen antyder 
att efter ÖM:s beslut, och eftersom församlingen inte klarar att utvidga 
sitt ansvar för utländsk mission, blev det en »nödvändighet« att dess 
missionsverksamhet överfördes till ÖM. Beslutet meddelades i ÖM:s 
månadsmöte en vecka senare.��7 

Som Lagergren påpekar, kan den här utvecklingen ses mot bakgrund 
av den allmänna spänningen mellan samfundsledningen och Örebro-
centret. Ett par kontroverser, en inom Kinamissionen och en mellan 
Ongman och Byström personligen under sommaren �9�6, förhöjde 
ytterligare spänningen. I brev till Byström förklarar Ongman att han 
känner förpliktelse att utnyttja de gåvor Gud gett honom, och om mis-
sionsstyrelsen fortsätter att vägra sända ut missionärer som utbildats 
på Örebro missionsskola blir det två missionssällskap inom samfundet. 
»Man har svårt att komma ifrån intrycket att de båda ledarna slöt 
ögonen för konsekvenserna på längre sikt av sina ställningstaganden«, 
konstaterar Lagergren.��8  

I och med dessa beslut �9�7–�9�8 hade utvecklingen tagit en an-
nan vändning än Ongman tänkte sig �89�–�89�, eller �899 när han i 
församlingens årsberättelse skrev att ÖM ännu inte är »en organisk del 
av församlingen«, men att det mellan dem båda råder »ett fullkomligt 

��6 ÖM �7.�.�9�7 § �. 

��7 Bf Filadelfia styrelse (diakonkår) �0.�0.�9�7 § �; �8.��.�9�7 § �. Bf Filadelfia 
7.�.�9�8 § 6; ��.�.�9�8 § 7. ÖM ��.�.�9�8 § �5. Se Magnusson �9�5, s ���. Planerna 
på att utsända egna missionärer till Kina förverkligades först efter krigsslutet �9�9 och 
till Ryssland eller snarare Estland �9��. Ang arbetet i Estland, se Isberg �978, kap XI.

��8 Lagergren �989, s 75ff. I en återblick i inledningen till Matélés stationsdagbok 
refererar Karl Ekroth till ett sammanträde i oktober �9�6 med yttre missionskommit-
tén. Byström skall då i diskussionen ha framhållit att ÖM mycket väl kunde börja egen 
Kongomission. Ongmans svar blev att om inte kommittén ville åta sig ansvaret för de 
missionärer som redan finns på fältet så blir detta enda utvägen. Dagbok Matélé, s �, 
�8.7.�9��. Det är osäkert om denna andrahandsuppgift är riktig.
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och gott förstånd.«��9 Han såg då ÖM huvudsakligen som en verksam-
het inom församlingen. Även i årsberättelsen för �906 tas frågan upp 
en sista gång till resonemang, vilket visar att Ongman ännu inte hade 
ambitionen att utveckla en egen missionsrörelse inom samfundet.�50

Från �9�9, efter Lewi Pethrus (�88�–�97�) och Kölingaredsveckans 
starka markering mot samfundsväsendet och efter »Pingströrelsens 
stora inbrytning i Baptistsamfundet«, inträffade vad Lagergren kallar 
»samförståndsförsökens tid«.�5� Försöken inriktade sig dels på förhål-
landet mellan Betelseminariet och Örebro missionsskola, dels på möj-
ligheterna till samordning av den yttre missionen.�5� I många försam-
lingar fanns en irritation över krockar i resplanerna för missionärer och 
dessutom blev det allt svårare att bestämma vart insamlingarna skulle 
gå. Propåer kom i växande grad från bägge håll. Ett förslag om sam-
manslagning avvisades emellertid av ÖM-ledningen, med hänvisning 
till att ett enda sällskap inte kunde fånga upp det stora missionsintresse 
som fanns inom samfundet. Bakom denna hållning låg även fruktan för 
att Pingströrelsen skulle vinna ytterligare terräng i baptistförsamlingar-
na. Lagergren kan därför påstå att »schismen mellan Baptistsamfundet 
och Pingströrelsen bidrog till att konservera schismen inom baptismen, 
en schism som skulle visa sig omöjlig att reparera«.�5�

Under denna pionjärtid för ÖM:s yttre mission var Ongman samti-
digt ledamot i samfundets styrelse – från �9�� och fram till �9�� – och 
engagerade sig i det som där behandlades, även om han ibland blev 
besviken över samfundsledningens agerande.�5� När arbetet inom ÖM 
och vid Missionsskolan växte begärde Ongman att få avgå som pastor 
i församlingen. På hösten �9�8 efterträddes han av pastor O L Björk 
(�87�–�950). Ongman kvarstod som ordförande i ÖM:s styrelse och 
som skolans rektor till sin död den �8 februari �9��. Från �9�0 inrät-
tades en tjänst inom ÖM som missionssekreterare.�55 

��9 Bf Filadelfias årsberättelse �899.

�50 Bf Filadelfia årsberättelse �906.

�5� Lagergren �989, s 6�, 78. Kölingaredsveckan blev senare känd som Pingströrelsens 
årliga Nyhemsvecka.

�5� För diskussionerna under �9�9–�9�0 kring Kongomissionen, se kap �.

�5� Lagergren �989, s 78ff, 8�. 

�5� Lagergren �989, s 85. 

�55 Den innehades av Efraim Borgström �9�0–�9�5, Einar Karlsson �9�5–�9�� och 
John Magnusson �9��–�958.
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År �9�7 inregistrerades ÖM som juridisk person i och med att den 
från församlingen fick överta lagfart för Örebro missionsskola och 
nya stadgar antogs. ÖM fick en styrelse som skulle sköta dess ange-
lägenheter, förvalta dess egendom och verkställa dess beslut.�56 En 
konsekvens av detta var att ÖM kunde starta förlagsverksamhet och 
en egen tidning. Under många år, sedan dess start i slutet av �905, var 
den privatägda tidningen Svenska Tribunen i praktiken organ för Fi-
ladelfiaförsamlingens och ÖM:s inre och yttre mission. Dess redaktör 
Rikard Edhelberg (�875–�96�), medlem i församlingen, var hängiven 
den ongmanska riktningen men uppfattades med tiden som alltför 
polemisk.�57 Efter resultatlösa förhandlingar om att få köpa tidningen, 
beslöt ÖM �9�0 att utge en egen tidning med namnet Missions-Bane-
ret (senare Missionsbaneret, MB). Den utkom från december �9��. 
Redaktör och förlagschef var pastor Algot Ahlbäck (�890–�9�9) ända 
till sin död �9�9.�58 

Vid början av �9�0-talet, när ÖM:s Kongomission stod i begrepp 
att grunda sin första egna missionsstation, var den funktionella och 
institutionella basen för ÖM:s missionsverksamhet etablerad med sina 
olika grenar. Missionsföreningen var navet och engagerade vid den-
na tid drygt �00 medlemmar.�59 Basen kan sammanfattas i följande 
beskrivning av de flesta missionärer som sändes ut, exempelvis till 
Centralafrika: De hade formats religiöst och inspirerats till mission i 
baptistförsamlingar med relation till ÖM, de hade haft en formativ tid 
vid bibelskolan i Örebro och i verksamhet som ÖM:s evangelister, de 
hade fått fortsatt utbildning vid Missionsskolan, de hade flera gånger 
besökt höstkonferensen i Örebro, de läste först Svenska Tribunen och 
senare MB, de var medlemmar i ÖM från sin tid som evangelister eller 
blev det under tiden som missionärskandidater, de var som missionä-
rer underställda ÖM-styrelsen och de relaterade i första hand till dess 
missionssekreterare. Den teologi, den spiritualitet och den missionssyn 
som de tillägnade sig i dessa sammanhang var i huvudsak den som 
Ongman själv representerade. Det framgick till och med i klartext av 

�56 ÖM:s Års- och Revisionsberättelse för verksamhetsåret 1917–1918, s �f. Stadgar i 
bilaga till ÖM ��.��.�9�7.

�57 Förlagets namn blev Örebro Missionsförenings Förlag. Om Edhelberg, se Westin 
�965, s �07f, �0�f.

�58 ÖM ��.�0.�9�0 § ��. ÖM-styrelsen �0–��.�.�9�� § �9, �6. 

�59 ÖM:s årsbok 1922, s �.
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Ordningsregler för ÖM:s mission i Franska Kongo �9�� att det för-
väntades vara så:

Missionär bör äga erfarenhet på [sic] ett bibliskt andedop samt 
lägga sig vinning om att bevara sitt andliga liv varmt. Han bör även 
beflita sig om att i sin förkunnelse framhålla allt Guds råd. För öv-
rigt bör missionären verka i harmoni med de reguliära baptisternas 
principer.�60

�.� John Ongmans teologi och missionssyn

Konturerna av Ongmans teologiska profil och missionssyn har fram-
skymtat i den tidigare framställningen. Genom influenserna från hel-
gelserörelsen och premillennialismen avvek han delvis från den teologi 
som präglade Baptistsamfundets ledare i hans samtid, samtidigt som 
han inte heller fullt ut anammade pingstväckelsens synsätt. Ur missions-
synpunkt hade han med sig influenserna från trosmissionstraditionen. 
I det följande sammanfattas Ongmans teologiska profil huvudsakligen 
med fokus på hans syn på den kristna kyrkans mission.

Mellan baptism och pingstväckelse. Det har redan framkommit att 
Ongman i sin förkunnelse och undervisning genomgående utgick från 
baptistisk tradition. När han själv år �9�� gav ut Kortfattad framställ-
ning av Bibelns grundsanningar gjorde han det för att utlägga »vad 
baptisterna tro och lära«. När Ongman i sin teologi integrerade andra 
strömningar uppfattade han det inte som att han avvek från baptistisk 
teologi. Baptismen inkluderar, som Ongman såg det, definitionsmässigt 
allt vad Skriften lär.�6� 

Den så kallade intresseklyvningen i den svenska baptismen bottnade 
enligt Ongman inte i fundamentalt olika teologiska övertygelser. Det 
handlade om vilket utrymme man var beredd att ge för de inslag som 
helgelserörelsen tillförde den klassiska baptismen och vilken hållning 
man skulle inta till den sedan �907 framväxande pingstväckelsen. 
Men det verkar ha handlat lika mycket om utrymmet för »enskilda 

�60 Ordningsregler för ÖM:s mission i Franska Kongo �9��, § �7. Den sista meningen 
bär omisskänsligt spår av Ongmans språkbruk. I den nya upplagan från �9�0, efter 
Ongmans död och schismen med SB, är den struken.

�6� Ongman �9��a, s �55f. 
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missionsföretag« eller handlingsfriheten för en församling och dess 
pastor vid sidan av samfundets gemensamma verksamhet. Detta är 
frågor som har en signifikant ecklesiologisk dimension. Ongman intog 
en ståndpunkt mitt emellan å ena sidan baptismens officiella syn på mis-
sionsverksamhet som integrerad i samfundet och understödd av lokala 
församlingar (»kyrkomission«) och å andra sidan pingstväckelsens syn 
på mission som enbart de lokala församlingarnas ansvar (»församlings-
mission«). För Ongman fanns det utrymme inom Baptistsamfundet för 
en självständig överlokal struktur för missionsarbete med stöd från 
enskilda och församlingar (tendens åt »missionssällskap«).�6� 

ÖM utvecklades under Ongmans tid från en missionsförening inom 
en församling till en förening med stöd från enskilda medlemmar och 
från hela församlingar inom samfundet. Med tanke på detta kommer 
nog Lagergren nära problemets kärna, när han lyfter fram Ongmans 
personlighet och starka kallelsemedvetenhet. I brev som denne skrev till 
Byström �9�6 och K A Modén (�868–�9�9) �9��, båda skrivna i af-
fekt, blev spänningen i förhållande till baptistledarna i Stockholm tydlig. 
Dessa brev visar, menar Lagergren, på Ongmans »starka självkänsla, 
parad med vissheten om att vara utrustad och kallad av Gud att utföra 
stora ting«. Däri ingick missionsföreningen och dess verksamhet.�6� 

Ongmans mellanställning mellan baptism och pingstväckelse – trots 
den viktiga roll Ongman spelade för den tidiga pingstväckelsens ingång 
i Sverige – blev mer uppenbar allteftersom väckelsen fick en huvudform 
i Pingströrelsen, som från �9�� successivt utvecklades vid sidan av 
Baptistsamfundet. Han försvarade pingstväckelsen – trots vissa reser-
vationer till exempel inför läran om tungotalet som det initiala tecknet 
på andedop – och upprätthöll kontakten med Pethrus, åtminstone fram 
till �9�9, men han var också lojal med samfundet. Kölingaredsveckans 
uttalande mot samfund och överlokala organisationer drabbade även 
ÖM. Detta skärpte motsättningarna. Ongman tog avstånd från Pethrus 
argumentering för det som pingströrelseforskaren Rhode Struble kallat 
»den samfundsfria församlingen«.�6� 

�6� Se Hallencreutz �97�, s 99.

�6� Lagergren �989, s 85, se även s 76f. Ongmans inställning angående »enskilda 
missionsföretag« som komplement till samfundsmissionerna stämde väl med den premil-
lennialistiska missionsteorin i USA kring �890. Se Robert �990, s ��. 

�6� För detta skeende och särskilt Ongmans inställning, se Janzon �008a. Se även Alvars-
son �007a och �007b samt Struble �98�. Enligt Ulrik Josefsson sågs Ongmans försvar 
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År �9�� beslöt ÖM-styrelsen efter ett långt samtal om ÖM:s ställ-
ning till baptisterna och pingstvännerna »att även i fortsättningen 
verka i samband med baptistförsamlingarna«.�65 Några månader efter 
att hans egen son Paul övergått till Pingströrelsen skrev Ongman en 
artikel där han utförligt motiverade varför han inte kunde acceptera 
pingstvännernas argument mot att tillhöra samfundet. Han samman-
fattar sin ståndpunkt så här:

Ginge jag ut, så kunde jag icke i något avseende bli friare, än jag är 
idag. Icke heller vore det möjligt för mig att uträtta något mera för 
Guds rike. Jag skulle istället komma att stå på en ståndpunkt, där 
jag icke kunde bliva till någon välsignelse för mina kära trossyskon 
i hela landet, och på grund härav måste jag stanna där jag är.�66

Det blev allt tydligare att pingstväckelsen i fortsättningen skulle, med 
Carl Andins ord, »gå fram efter tvenne linjer«, Pingströrelsen och 
Örebrobaptismen.�67 Den senare kallades i folkmun för pingstbap-
tism. Lagergren konstaterar att Ongman framförde pingstväckelsens 
budskap i en annan »tonart« än Pethrus.�68 Vilken var då denna an-
norlunda tonart? Vad innebar den teologiskt? På vilket sätt påverkade 
den hans missionssyn? 

Ongmans teologiska profil. Ongmans tjänst som pastor präglades av 
att han var en handlingskraftig visionär och entreprenör som ivrade för 
evangelisation och mission. Detta engagemang stod i samspel med hans 
teologi. Han utvecklade sin egen tolkning av bibeln och den kristna 
tron. I den meningen var han givetvis teolog, men han var en försam-
lingsteolog och inte inriktad på teoretiska reflektioner. Betelseminariets 
rektor, N J Nordström (�880–�9��), konstaterade i sin minnesruna 
över Ongman att 

för samfundsorganisationen från Pingströrelsens sida närmast som »en krigsförklaring«. 
Josefsson �005, s �08. 

�65 ÖM-styrelsen ��–��.9.�9�� § �5, �0.

�66 MB �7.8.�9��, s �. Paul Ongman blev missionssekreterare i Filadelfiaförsamlingen 
i Stockholm.

�67 Andin �9�5, s ��ff.

�68 Lagergren �989, s 50.
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[…] han icke var en teoriernas och det intellektuella arbetets man 
[…] Hans styrka och originalitet låg i varje fall icke i hans teologiska 
tänkande och åskådning utan i hans religiösa allvar, hans kallelsetro-
het och den brinnande nitälskan, som drev honom i såväl predikan 
som missionsarbete i övrigt.�69

Även om Ongman inte var nydanande när det gäller teologi visade 
hans praktiker att han hade »operativa trosövertygelser«.�70 Dessa 
skall här bara beröras i relation till hans missionsteologi eller med ett 
något vidare begrepp hans missionssyn. Vid en genomläsning av Sam-
lade skrifter I–III är det frapperande att Ongman inte skrev något mer 
direkt och utförligt om evangelisation och mission. Av tidningsreferat 
att döma var inslagen om mission i hans predikningar och tal oftast 
av inspirerande natur. Detta kan möjligen tolkas så, att motiven för 
och innebörden i församlingens missionsuppdrag var så självklara för 
Ongman att det var mer angeläget att inspirera till konkreta insatser.�7� 
Men hans missionssyn kan härledas från hans trosövertygelser. Enligt 
Magnusson är bibelsynen utgångspunkten och han anger därefter fyra 
för Ongman centrala läropunkter: Jesu Kristi försoning, dopet i den 
helige Ande, den kristna församlingens plats och uppgifter samt eska-
tologin.�7� 

Ongman slog vakt om bibeln som Guds ofelbara ord. I tal och skrift 
vände han sig mot rationalismen och den rationalistiska bibelkritiken. 
Han hade en konservativ bibelsyn i likhet med den äldre ledargenera-

�69 Nordström �9��, s ��7. Detta kan förstås ses som en partsinlaga. Men Linné 
Eriksson, en senare ÖM-ledare, konstaterade också att Ongman inte i första hand var 
»en nyskapande teolog«. Eriksson �967, s ��. Ongman var själv medveten om detta 
förhållande. Han såg sig som en »församlingslärare«, inte som en »välutbildad teolog«. 
Ongman �9��a, s �5�f. 

�70 Uttrycket operativa trosövertygelser bygger på begreppet operativ teologi som har 
utvecklats inom ecklesiologin eller kyrkovetenskapen. Sune Fahlgren har uppmärksam-
mat mig på att termen etableras inom forskningen i ett nummer av tidskriften Interna-
tional Journal for Study of the Christian Church (�/�006) med Sven-Erik Brodd som 
gästredaktör.

�7� Det är teologiskt intressant att Ongman i en predikan i Örebro i november �890 
framhöll Guds förhärligande som motiv för kristen mission. Ongman �890/�9��, s 660. 
Därmed knöt han an till motiv i den tidiga reformert präglade nordamerikanska väckel-
serörelsen. Se Bosch �99�, s �85f. Axelson har också noterat hur detta motiv präglade 
SMF-missionen under �880- och �890-talen. Axelson �965, s 5�f.

�7� Magnusson anger märkligt nog inte helgelsen som en särskild punkt, men saken vävs 
in i avsnittet om andedopet. Magnusson �9��, s ��9–��0.
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tionen i Baptistsamfundet. Med den terminologi som växte fram under 
�9�0-talet skulle Ongman kunna betecknas som fundamentalist.�7� 
Hur man än väljer att beskriva hans bibelsyn och bibelanvändning 
var det ur »bibeln som Guds ord« han hämtade både diagnosen på 
människans situation som syndare skild från Gud och kunskapen om 
Guds botemedel – att predika evangeliet var för honom att förkunna 
Kristus till människors frälsning. Dess grund var enligt Ongman Guds 
försoningshandling i Jesus Kristus, förstådd i dess objektiva mening 
som resultatet av Jesu ställföreträdarskap. Detta är det glada budska-
pet som skall förkunnas för alla och som måste tas emot i tro för att 
man skall bli frälst och inte gå evigt förlorad.�7� Att med hänvisning 
till Guds kärlek förneka de eviga straffen var för honom ett uttryck för 
rationalism. Någon frälsning vid sidan av personlig tro och bekännelse 
till Jesus som frälsare finns inte, och därför inte heller något hopp om 
att alla till sist skall bli frälsta. Ongman stod med en modern term för 
en strikt exklusivism, att en medveten personlig tro på Jesus Kristus 
alltid är en förutsättning för frälsning.�75

Det är därför den kristna kyrkans huvuduppgift att göra Jesus känd i 
världen, att predika evangelium för alla folk, döpa och undervisa så att 
kyrkan fortsätter att fullfölja »Jesu Kristi missionsverk i världen«.�76 
För Ongman som baptist utgörs den kristna kyrkan på varje ort av en 
församling av troende och döpta och den har den yttersta auktoriteten 
över varje sak som rör församlingen. Han stod för en tydlig kongre-
gationalism, om än inte så radikal som Pingströrelsens församlingssyn 
var. Den borde ha lett honom till att betona att de församlingar som 
grundades i mission måste bli självstyrande, men det är inte något som 

�7� Se Ongman �9�0/�9��a, s �5�f, �59, �75ff; �90�/�9��, s �9�–5��. Av dessa texter 
framgår att Ongman uppskattade tidskriften Facklan. För en karaktäristik av Facklan och 
dess redaktör Valdemar Lönnbeck som uttryck för »den svenska fundamentalismen« i 
början av �900-talet, se Dahlén �999, s ��f och Hidal �979, s ��8–�58. 

�7� Se Ongman �9��/�9��, s 550ff, 558f.

�75 Se Ongman �908/�9��a, s ���ff, ��7, ���f, �96, �06, ��0f; �9��/�9�0/�9��b, s 
�60, ��5–���; �9��/�9��, s 560ff. För strikt exklusivism, se Wright �00�, s �5ff.

�76 Ongman �909/�9��a, s �5�. Se även s ��8ff. Trots att församlingen genom historien 
inte troget fullföljt denna uppgift var Ongman ändå hoppfull. Med nya kommunika-
tionsmedel, bibelöversättningar och övriga resurser som står till buds var det möjligt, 
menade han, att nå den nu levande generationen med evangelium över allt där Kristus 
ännu inte är känd. Hans optimistiska syn på möjligheterna är ett eko av tongångarna 
inför världsmissionskonferensen i Edinburgh �9�0. Devisen »världens evangelisering i 
vår generation« präglade missionsrörelsen kring dåvarande sekelskifte.
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återfinns i hans egna skrivna texter. Andra organ, såsom distrikt eller 
samfund, kan vara rådgivande eller »hjälpmedel, varigenom missions-
arbete bedrives«. Detsamma gällde förstås en missionsförening baserad 
på enskilt medlemskap, som den han själv var ledare för. Detta synsätt 
kan förklara varför utvecklingen av överlokala strukturer i samfund 
och kyrkor hamnade i bakgrunden.�77 

Evangelisation och mission har för Ongman sin förutsättning i den 
andliga förnyelsen, i den personliga helgelsen som leder de troende till 
att bli ivriga att leva, be och arbeta för den viktiga mission som försam-
lingen fått i uppdrag av Jesus Kristus. Sund helgelse leder till »själavin-
narnit«.�78 Han såg på det så kallade andedopet på ett liknande sätt. En 
människa som har en djup erfarenhet av Guds frälsande nåd, bekräftad 
i andedopet, får med nödvändighet »ett brinnande missionsnit« och vill 
befordra Kristi rikes utbredning i världen, framhöll han. Ett skäl för 
det speciella och bestående i väckelsen från �907 var för Ongman just 
att »den uppväckt en ojämförligt mycket kraftigare missionsande än 
någon föregående väckelse«.�79

Detta missionsengagemang hade en tydlig grund i eskatologin. I sin 
studie över den tidiga Pingströrelsens spiritualitet noterar också Ulrik 
Josefsson att »Jesu snara återkomst skapade en akut känsla inför mis-
sionens nödvändighet«.�80 Som tidigare framgått hade Ongman med sig 
denna förening mellan premillennialistisk eskatologi och missionsiver i 
inspirationen från till exempel Gordon och Simpson, för vilka Matteu-
sevangeliet ��:�� var en nyckeltext.�8� Den övertygelsen förstärktes av 
hans syn på pingstväckelsen som den yttersta tidens väckelse (»särlareg-
net«) som motsvarade den i vår tidsålders början (»arlaregnet«).�8�  

Även om Ongman intresserade sig mycket för detaljer ifråga om 
den yttersta tiden och även rena spekulationer,�8� var ändå hans hu-

�77 Ongman �9��/�9�6/�9��, s 7�9. Se även Ongman �9��/�9��b, s �88ff; 
�9��/�9�6/�9��, s 7�5ff.

�78 Ongman �909/�9��a, s ���ff.

�79 Ongman �9��/�9��a, s ���; �9�6/�9��, s 6�0. Se även Ongman �9��/�9��a, s 
��6ff, �50; �9�0/�9��b, s �6�ff och Janzon �008a.

�80 Josefsson �007, s �5�.

�8� I december �89� avslutades missionsföreningens månadsmöte med en bönestund 
»för Missionens framgång till Guds rikes utbredande och påskyndandet av Jesu Kristi 
tillkommelse«. ÖM �9.��.�89� § 8.

�8� Ongman �9��/�9��b, s ���f; �906/�9��, s 7��. 

�8� Ongman anslöt sig generellt till den så kallade dispensationalismen men verkar 
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vudsakliga angelägenhet att med alla till buds stående medel påskynda 
missionsarbetet inför Jesu återkomst. På denna punkt följde han både 
Franson och Henry Grattan Guinness (�8�5–�9�0), som bägge grun-
dade flera missionssällskap med svenska anknytningar.�8�

Till denna analys av det nära sambandet mellan Ongmans trosö-
vertygelser och hans missionsengagemang skall bara knytas ytterligare 
några kommentarer med relevans för frågan om hans missionssyn.

Ongmans syn på socialt engagemang och på religionsteologins frågor. 
Ongmans teologi var konservativ. Innebar detta att han också intog 
en socialt konservativ syn på församlingens diakonala och samhäl-
leliga uppgift? Fanns det någon skillnad här över tid? Från Amerika 
hade Ongman med sig influenser från Finney, Gordon och Simpson 
hos vilka den sociala dimensionen var påtagligt närvarande, om än 
i lite olika tappning. Han gav utrymme för vissa diakonala insatser i 
Filadelfiaförsamlingen. År �897 gjorde han en markering att han till 
sin politiska övertygelse var republikan.�85 Utifrån hans uppbackning 
av Sjöblom kan man säkerligen dra slutsatsen att Ongman även ställde 
sig bakom dennes kamp mot Kongofristatens grymheter. Han uppskat-
tade Byströms arbete i riksdagen, i varje fall i religionsfrihetsfrågor, och 
invände heller aldrig mot WP:s engagemang i sociala frågor. Det ger en 
antydan om att hans syn på det brådskande i världens evangelisering 
även kunde rymma en social, humanistisk dimension.

Å andra sidan deklarerade han redan �896 inför stundande riks-
dagsval att den kristnes uppgift främst var att be för kung, regering 
och fosterland och om den helige Andes utgjutelse så att »vi måtte 
vara redo möta vår Herre då han kommer och han kommer snart«.�86 
Denna passiva hållning till politiken hos Ongman förstärktes när 

med tiden ha övergått från den futuristiska tolkningstraditionen, som innebar att Kristi 
återkomst förväntades inträffa när som helst (jfr t ex Franson), till Grattan Guinness 
version av den kyrkohistoriska tolkningstraditionen, vilken bland annat innebar att en 
profetisk kronologi av tidshändelser först måste uppfyllas innan återkomsten (parusin) 
kan inträffa. Ongman anger �9��–�9�� som tidpunkt för denna tidsålders avslutande 
och spekulerar i vem som kan vara Antikrist. Se t ex Ongman �90�/�9��a, s 87–�07; 
�9�5/�9��b, s �75–�97; �906/�9�7/�9��, s 7�9–7�0. Ongmans eskatologi diskuteras i 
detalj av Lindén �97� och Gunner �996.

�8� För de svenska missionskontakterna med Guinness inom SMF och baptismen, se 
Walan �96�, s ��8–5��.

�85 Westin �965, s �5�.

�86 Örebro bf ��.9.�896 § ��.
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pingstväckelsen bröt fram några år senare. Den nya rörelsens sympati-
sörer ansåg ofta att politik och samhällsreformer var »oandliga« eller 
»världsliga« företag.�87 Svenska Tribunen drev en alltmer passiv håll-
ning till samhällsfrågorna, och det påverkade även synen på försam-
lingarnas diakonala insatser. Den inre och yttre missionsverksamheten 
var inriktad på vad som ansågs vara mer andliga resultat.�88 Under det 
första världskriget blev det tydligt hur Ongmans eskatologi påverkade 
hans inställning. Han avvisade fredsarbete med hänvisning till att krig 
som Guds straffdom är en oundviklig del i den yttersta tidens skeende 
och att det därför var meningslöst att be till Gud om att det skall upp-
höra. Krigets fasor fick honom dock att ändra sig och han utlyste på 
hösten �9�8 en bön- och fastedag på Örebro missionsskola just för att 
kriget skulle upphöra. Han återkom likväl senare till uppfattningen att 
krig var oundvikligt.�89 

Dessa exempel visar en tydlig utveckling i konservativ riktning hos 
Ongman. Hans ståndpunkt gav utrymme för diakonala insatser och 
för vissa ställningstaganden i socialetiska frågor, men knappast för 
insatser av socio-politisk natur. Detta påverkade sannolikt hans mis-
sionssyn på så sätt att den förstärkte inriktningen mot evangelisation 
i missionsuppdraget.

Denna inriktning väcker frågan om Ongman uttryckligen diskute-
rade religionsteologiska frågor. Som redan framgått stod han för en 
strikt exklusivism.�90 Utifrån berättelsen i Apostlagärningarna kapitel 
�0–�� noterade han att Cornelius och hans hus redan var »behagliga 
inför Gud efter den upplysning de hade«, men saknade kännedom om 
Kristi frälsande nåd. Genom Petrus delgavs de ett högre ljus, varigenom 
de kunde komma i åtnjutande av frälsning i Jesus. Med hänvisning till 

�87 Westin �965, s �70, ��5f. Detta har delvis att göra med påverkan från »the great 
reversal«, den omkastning av förhållningssätt inom stora delar av amerikansk väckelse-
rörelse som blev en följd av att postmillennialismen förlorade mark och att premillen-
nialismen, särskilt i dispensationalismens form, kom att dominera helgelserörelsen och 
pingstväckelsen. Se Marsden �980.

�88 Westin �965, s ���. Filadelfiaförsamlingen i Stockholm med Pethrus i spetsen bedrev 
dock ett omfattande socialt arbete. Se Josefsson �005, kap �5. 

�89 Ongman �9�5/�9��b, s �8�ff. Ongman �906/�9�7/�9��, s 7��, 7�8. Se Lagergren 
�989, s ��, ��, �5f, �8.

�90 I religionsteologen Paul Knitters bredare skala måste Ongman placeras i kategorin 
total replacement (synen att det bara finns en sann religion och att den, kristendomen, 
bör ersätta alla andra religioner), som i sin ena form (Karl Barths religionsteologi är den 
andra) återfinns hos fundamentalister och en del evangelikala kristna. Knitter �00�.
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Romarbrevet �:��–�6 och Matteusevangeliet ��:�0–�� hävdade han 
med en liknande tankegång att det finns olika grader av straff alltefter 
den upplysning den person haft som inte hört evangeliet.�9� Begrepp 
om ett högsta väsen hos anhängare av en del icke-kristna religioner 
liksom deras gudslängtan kunde Ongman se som »anknytningspunkter, 
vilka evangelium funnit i deras hjärtan, varigenom de kunnat dragas 
till återförening med Gud«.�9� 

Å andra sidan anför han andra religioner som bevis på tesen att de som 
inte vet hur de ska nalkas Gud har ingen större nytta av att veta att Gud 
finns.�9� Andra religionsurkunder har enligt Ongman inte den verkan 
som han menar att bibeln har, nämligen att de som sätter tro till dess 
budskap frigörs från syndens makt, får kärlek till det goda och moralisk 
kraft att utföra det och uppfylls av glädje i den heliga Anden.�9� I sitt tal 
vid missionsskolehusets invigning �9�� – ett av de få i skrift bevarade 
utförligare formuleringarna av Ongmans missionssyn – hävdade han att 
det bibliska evangeliet är det enda som kan rädda mänskligheten.

Civilisationen kan icke rädda människorna, med mindre den är parad 
med evangelium. Kina och Indien äro gamla kulturländer, där mänsk-
liga vetenskapssystem varit i användning i fyratusen år, men vi veta 
huru det sett ut och ännu ser ut i dessa länder, överallt där evangelium 
icke varit predikat. Det är en ren omöjlighet att lyfta mänskligheten till 
ett högre plan, med mindre det sker i förening med Guds evangelium 
[…] Det är mycket egendomligt med den kristna religionen, att den 
skiljer sig från alla andra religioner. De äro läror och system, men i 
Kristi religion är det en person som förkunnas, och man behöver icke 
veta mycket om denne person, förrän ett nytt liv tändes.�95

Denna sammanfattning av Ongmans syn på mission, socialt engage-
mang och religionsteologi stämmer väl med beskrivningen av premil-
lennialistisk mission, som en av modellerna inom missionsteologen Da-
vid Boschs paradigm för mission »i kölvattnet av upplysningen« eller 

�9� Ongman �9�0/�9��a, s ��0ff.

�9� Ongman �9��/�9��b, s �68.

�9� Ongman �908/�9��a, s ���.

�9� Ongman �90�/�9��, s 505.

�95 Magnusson �9��, s �9�.
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moderniteten.�96 De flesta av sina uppfattningar delade han med de 
samtida trosmissionerna. Därför bör också frågan ställas om ÖM – som 
den mission Ongman inspirerade och ledde – var en sådan trosmission 
under hans tid.

�.� ÖM i traditionen av trosmissioner

I sin analys av trosmissionstraditionen, med särskild inriktning på Afri-
ka, definierar Klaus Fiedler begreppet utifrån ett historiskt perspektiv. 

En trosmission är en mission vars ursprung eller (oftare) vars prin-
cipers ursprung, kan spåras direkt eller indirekt tillbaka till Kina 
Inlandmissionen (CIM), som grundades av Hudson Taylor och hans 
hustru Maria år �865 [...] som den första missionen av vad som 
skulle visa sig vara en helt ny missionsrörelse.�97

Bland de grundläggande kännetecknen för en post-klassisk mission av 
typen trosmission nämns särskilt den interdenominationella eller kon-
fessionsöverskridande grunden och trosprincipen för missionärernas 
ekonomiska understöd. Det första innebär att missionärer rekryteras 
från olika protestantiska kyrkor och samfund under förutsättning att de 
accepterar missionens vision och trosbekännelse. Det sistnämnda inne-
bär att missionärerna inte har någon bestämd lön från missionssällskapet 
utan förväntar sig »i tro« att Gud skall förse med vad de behöver.�98

Fiedlers lista på femton principer för CIM innefattar även bland annat 
att kyrkoordningsfrågor är av sekundär betydelse, att kvinnor och män 
engageras på lika villkor, att evangelisation prioriteras framför socialt 
arbete särskilt i institutionaliserad form för att ge alla en möjlighet att 
höra evangeliet och att missionärer skall identifiera sig så långt möjligt 
med den lokala befolkningen. Att kyrkoordningsfrågor var sekundära 
betydde inte att man inte bildade lokala församlingar, men däremot att 
man inte gav prioritet åt och hade en modell för hur församlingarna 
skulle förbindas och en samfundsstruktur tillskapas.�99 

�96 Bosch �99�, s ��5ff, ��7ff, �78. Se även Robert �990, s �9ff. 

�97 Fiedler �99�, s ��. 

�98 Fiedler �99�, s ��, �5.

�99 Fiedler �99�, s ��. Missionshistorikern Dana Roberts lyfter fram en annan grund-
läggande ingrediens i de flesta trosmissioner, nämligen premillennialismen. Robert �990, 
s �9ff.
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Dessa kännetecken var inte alla nya. Några fanns i olika grad hos 
klassiska missioner. Men Taylor förenade dem och lade därtill en ef-
fektiv organisation. Hans trosmissionskoncept överfördes till Afrika av 
Fanny och Grattan Guinness. De var involverade i det första skedet av 
protestantisk mission i Kongo som ledare för Livingstone Inland Mis-
sion, Congo Balolo Mission och senare Regions Beyond Missionary 
Union. Fiedler har kartlagt de nära relationerna mellan paret Guinness 
och till exempel Simpson, Gordon och Franson. Deras inspiration fanns 
tydligt bakom bland annat Christian and Missionary Alliance, Sudan 
Interior Mission, Africa Inland Mission, North Africa Mission och 
Sudan United Mission.�00

Fiedler klassificerar uttryckligen ÖM som en pentekostal trosmission. 
Den har sitt ursprung i helgelserörelsen och har behållit den karaktären 
även »after accepting pentecostal doctrine«. Det är så nära Fiedler kan 
komma en förståelse för ÖM:s särpräglade mellanställning mellan hel-
gelsebetonad baptism och pingstväckelsen. Han ser även bibelskolan från 
�89� och missionsskolan från �908 som exempel på den nära förbin-
delsen mellan en trosmission och en bibelskola för evangelistutbildning 
som utvecklas till pastors- och missionärsutbildning. I hans schema över 
de trosmissioner i Afrika som kan härledas till inflytandet från Guinness 
figurerar ÖM via Franson, som anses ha haft ett avgörande inflytande 
på ÖM:s missionsarbete. Det är diskutabelt. För Kongomissionens vid-
kommande spelade amerikanskan Alma Doering (�878–�959) en viktig 
initial roll och där går i alla fall trådarna bakåt till Guinness andra vägar 
än via Franson, som vi skall se i nästa kapitel.�0� 

Vilken bild ger materialet från ÖM:s första tid? Uppfattade Ongman 
själv den missionsförening han grundat som en trosmission? Han upp-

�00 Fiedler �99�, s ��–5�. Fiedlers historiskt baserade definition medför slutsatser som 
kan ifrågasättas. Han hänför till exempel SMF till kategorin trosmissioner på grund av 
dess tidiga relation till Guinness och Livingstone Inland Mission (LIM). Fiedler �99�, 
s �6, �7. SMF:s förste missionär, C J Engvall (�858–�9�8), upplevde likheterna mellan 
SMF och LIM i ett tidigt skede kring �880: »Denna mission tillhörde ej något visst 
samfund utan stod på samma breda basis som Svenska Missionsförbundet och följde 
samma principer vid missionärers utsändande«. Engvall �9��, s �0. Enligt K J Pettersson 
(�855–�9��) som reste med LIM året efter Engvall ingick det i överenskommelsen att 
SMF skulle betala 80 pund i årligt underhåll för varje missionär, vilket knappast stämmer 
med trosprincipen. Pettersson �9��, s �8.

�0� Fiedler �99�, s �6, ��, �6, �8ff, ��7f, �78. Fiedler har felaktigt uppfattat att Örebro 
missionsskola startade �89� med årliga evangelistkurser och blev »permanent« från 
�908. 
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fattade den i varje fall inte som en konfessionsöverskridande förening. 
Den var inombaptistisk. Men hur var det då med det andra känneteck-
net, trosprincipen? Vid den första samling från vilken minnesanteck-
ningar föreligger, i april �89�, beslöt föreningen »att endast se Gud i 
händerna efter de medel i penningar etc som verksamheten komme att 
kräfva«.�0� Detta uttryckte en grundsyn hos Ongman. Det fastslogs 
också tidigt att medlemskap i missionsföreningen inte var förenat med 
någon avgift och att den inte kunde lova en bestämd summa som lön 
till sina arbetare. De skulle få det som kom in.�0� I sin sammanfattning 
av föreningens första tid, skriven i oktober �89�, uttryckte sekreteraren 
denna grundsyn i följande ord: 

Herren har underligen hjelpt igenom med penningmedel – ehuru 
aldrig ett offentligt möte hållits eller på annat sätt någon direkt 
uppmaning gifvits till någon att bidraga ha penningar hittills alltid 
funnits genom frivilliga uppoffringar dels från medlemmarna inom 
dels från vänner och gynnare utom föreningen.�0�

Den etablerade principen hade alltså två sidor, dels att inte be männis-
kor om pengar, dels att inte utlova bestämd lön. I bägge fallen gällde 
att »Gud förser«. Men frågan om dessa principer och hur de skulle 
tillämpas kom upp många gånger under de första åren. Redan i oktober 
�89� väckte Ongman själv frågan om ÖM skulle göra sin verksamhet 
mer offentligt känd och på så sätt väcka intresse och stöd. Det som då 
föresvävade Ongman var utgivningen av en tidning. Banéret hade då 
lagts ned och man såg svårigheter i att få använda WP för detta ända-
mål. I protokollet noterades att »man icke kan vänta att våra nuvarande 
tidningar skola vilja upptaga saken då ju våra mera framstående bröder 
i allmänhet icke gilla kvinnoverksamheten«. Inget beslut fattades men 
föreningen skulle tänka på saken.�05

�0� Protokollbok för ÖM I, s �. Uttrycket »att se Gud i händerna« finns i Wibergs dag-
bok för nyårsdagen �876 återgivet i Stadlings biografi från �889, som Ongman säkerligen 
läst. [Stadling] �889, s �7�.

�0� ÖM ��.�.�89� § �. John Dahlberg, som sändes ut �89� med nr � i evangelistma-
trikeln, berättade i en återblick att Ongman redan då han tillkännagav att föreningen 
skulle sända ut evangelister tydligt informerade om att ingen garanterad lön skulle ges. 
De skulle »gå ut i tro på Gud, att han skulle förse«. MB 8.�.�9�0, s �.

�0� Protokollbok för ÖM I, s 6.

�05 ÖM �8.�0.�89� § �0.
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I mars �89� återkom frågan indirekt genom att en skrivelse till 
redaktionen för WP godkändes, där frågan ställdes om föreningen 
kunde få »opartiskt tillträde till tidningen«. I maj kom ett svar där 
redaktionen förklarade sig villig att ta in sådant material som inte 
uppväcker stridigheter »såsom till ex. kvinnopredikan«. Detta upptogs 
inte positivt, och mötet beslutade »att vi som hittills reda oss utan tid-
ning«. I augusti �896 föranledde ett samtal i föreningen att man beslöt 
stå fast vid att som dittills »endast se Gud i händerna både efter medel 
och arbetare«.�06 

Frågan om bestämd lön till missionärer aktualiserades redan tidigt av 
fallet Norling i Nordafrika. Av deras brev att döma hade de uppfattat 
ett löfte om bestämt underhåll, medan Ongman och ÖM följde princi-
pen att skicka ut vad som kom in. Redan i januari �89� föreslog han 
dock att Norlings skulle få ett årligt belopp, som de skulle få hushålla 
med utan att redovisa. Därigenom skulle de känna sig mindre förlägna 
än då de vid varje behov var tvungna att skriva till föreningen och be 
om medel. ÖM beslöt dock att uppskjuta beslut i denna sak tills vidare. 
Norling såg emellertid mycket positivt på förslaget. Senare beslöts att 
skicka �00 kr per gång men bara allteftersom medel hade samlats in. 
Den här diskussionen visar på oklarheter kring ÖM:s karaktär som 
trosmission och kring hur sådana principer skulle tillämpas. I varje fall 
var Ongman beredd att göra avsteg från trosprincipen.�07

Evangelisterna fick under lång tid ingen garanterad lön från ÖM. 
Församlingarna som de arbetade med erbjöd olika villkor men stödde 
dem också ekonomiskt eller in natura. När det senare blev aktuellt att 
centralt anställa personer, närmast lärare vid Örebro missionsskola 
hösten �908, beslöts att de skulle ges lön. Därmed avvek ÖM från en 
av trosmissionsprinciperna för sin verksamhet i Sverige.�08 

Så blev även fallet när ÖM �9�8 övertog ansvaret för den utländska 
missionen från Filadelfiaförsamlingen. Föreningen fattade beslut om 
missionärernas löner och man tog hänsyn till levnadsomkostnaderna 
där de var placerade. För Kongomissionärerna sattes lönen i paritet 

�06 ÖM ��.�.�89�, § 8; �5.5.�89� § �; �8.8.�896 § 6. Som tidigare framkommit fick 
tidningsfrågan delvis en lösning år �905 när SvT började utges i privat ägo i Örebro.

�07 ÖM �6.�.�89� § �; �0.�.�89� § �; �5.5.�89� § 6. Se även fyraårsberättelsen da-
terad �.�.�896.

�08 ÖM �0.��.�908 § �.
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med den som SMF-missionärerna hade.�09 I de ordningsregler för 
ÖM:s missionärer i Afrika som fastställdes �9�� finns ett försök att 
förena detta med trosmissionstanken:

Missionären erhåller av Missionsföreningen ett årligt understöd, 
vars storlek bestäms av styrelsen. Men alldenstund det hela är en 
trosmission, ligger det stor vikt uppå att missionären själv liksom 
föreningen från tid till tid framlägger behoven inför Gud i bön, vän-
tande allt från honom […].��0

 
I september samma år kom frågan om ÖM som trosmission upp till ett 
längre samtal i styrelsen. Båda de tidigare angivna aspekterna diskute-
rades. Beträffande information om de ekonomiska behoven ansågs det 
inte stå i strid med trosprincipen. Här hänvisades både till att Paulus 
vädjade till församlingarna att göra insamlingar och till att Taylor upp-
lyste om sin missions behov genom sina föredrag och tidningar. När det 
gällde lönefrågan var samtalet mer trevande. En del ansåg att man inte 
skulle garantera en bestämd lön utan liksom Kina inlandmissionen bara 
ange en maximilön, vars fulla utbetalning dock var beroende av kassans 
ställning. Frågan väcktes också om att inte göra skillnad på missionärer 
och anställda i Sverige. Styrelsen uttalade att en omläggning var beakt-
ansvärd men uppsköt beslut i frågan för att inhämta missionärernas 
åsikter. Frågan återkom dock aldrig till beslut.���

I december �9�7 kom frågan om trosprincipen i ekonomin upp igen 
på styrelsens bord men denna gång apropå en helt annan fråga. ÖM 
hade ådragit sig en skuld och finanskommittén ville att den skulle lyf-
tas av genom en inteckning i Missionsskolans fastighet. Ongman gick 
emot detta utifrån trosprincipen och med hänvisning till sitt samvete. 
Flera menade att en sådan lösning inte stod i strid med trosprincipen. 
De anförde argumentet att det var väl bättre att ställa en egen fastighet 
som säkerhet för ett tillfälligt lån än att få enskilda personer att bli 
borgensmän, om lån blev absolut nödvändigt. Alla hoppades förstås att 
det skulle gå att undvika, och man strök under att ÖM var och borde 
förbli en trosmission. Men man hade olika uppfattningar om vad detta 

�09 ÖM �8.�.�9�9 § 8, �5.�.�9�9 § �, 7.�0.�9�9 § 6.

��0 Ordningsregler… �9�� § �8.

��� ÖM-styrelsen �0–��.9.�9�� § ��. 
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innebar rent konkret i hanteringen av ekonomiska frågor. Inget beslut i 
frågan togs, sannolikt av hänsyn till Ongmans inställning.���

Hans ståndpunkt visade att han i princip stod fast vid den så kallade 
trosprincipen, såsom man hade tolkat den i de tidiga diskussionerna 
inom ÖM. Men nästan varje gång den prövades i relation till en ny 
fråga på dagordningen uppstod en diskussion, där Ongmans tros- och 
samvetsbaserade ståndpunkt bröts mot de mänskliga och ekonomiska 
realiteterna. Små förskjutningar inträffade nu och då som var avsteg 
från Taylors och Guinness ursprungliga trosmissionsmodell. Utifrån 
det historiska perspektivet hos Fiedler och Ongmans tydliga profil i 
frågan var det ändå motiverat att se det tidiga ÖM som en trosmis-
sion. Men under följande decennier löstes de ekonomiska frågorna 
utan hänvisning till trosprincipen. Begreppet trosmission levde kvar 
längre än principerna, men fick i den interna retoriken en annorlunda 
innebörd än hos Ongman.��� Därmed blev ÖM med tiden mer lik andra 
sällskaps- och samfundsmissioner.

Arvet efter Ongman, i form av den teologi, missionssyn och missions-
praxis som undersökts i detta kapitel, var enligt John Magnusson, ÖM-
ledaren i nästa generation, inte en cirkel inom vilken missionen för all 
framtid skulle röra sig. Detta var för honom snarare en utvecklingslinje 
som skulle föra grundarens livsverk vidare genom de mått och steg som 
tidsläget krävde i varje ny generation.��� Hur den utvecklingslinjen såg 
ut kommer att beröras fragmentariskt i relation till de olika perioderna 
i den undersökta missionsprocessen.

��� ÖM-styrelsen 6–8.��.�9�7 § ��A mom �, § ��.

��� Så sent som �950 återkom John Magnusson till termen och hävdade att ÖM var en 
trosmission. »Vi är ju beroende av Guds hjälp dag för dag«, var hans enkla motivering. 
ÖM årsmöte 8.��.6.�950 § �.

��� Magnusson �957, s 7�f.
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�
»kongos nöd« och »nöd för kongo«

ÖM:s Kongomissions förberedelsefas �9��–�9��

Förhållandena i den belgiske kungen Leopolds Kongofristat kring se-
kelskiftet �900 föranledde inte minst missionärer att slå larm och väcka 
opinion mot den grymma behandlingen av befolkningen. Den tidi-
gare nämnde förste svenske baptistmissionären i Kongo, E V Sjöblom, 
kunde skriva och tala om »Kongos nöd« så att det väckte en »nöd för 
Kongo« i vida kretsar, så även i kretsen kring John Ongman i Örebro. 
Denna »nöd för Kongo« förstärktes genom andra besökare i Örebro, 
inte minst tidigare nämnda Alma Doering, missionär och missionsin-
spiratör från USA.�

I detta kapitel analyseras förberedelsefasen för ÖM:s missionsverk-
samhet på eget arbetsfält� i Centralafrika, från de första missionärernas 
utsändande �9�� till Belgiska Kongo fram till grundläggningen av den 
första egna missionsstationen i norra delen av Mellankongo i Franska 
Ekvatorialafrika (AEF) �9��. Denna fas kom att sammanfalla med 
det första världskriget och dess efterdyningar. Hur påverkade detta 

� För uttrycket »nöd för Kongo«, se t ex SvT 5.6.�9��, s �. Uttrycket »känna nöd för« 
eller »ha nöd för« var vanligt förekommande inom väckelserörelsen, särskilt i helgelse-
rörelsens form, för att uttrycka en djup känsla och ett starkt engagemang med avseende 
på människors både fysiska och andliga situation. Uttrycket användes i referat av Alma 
Doerings missionstal vid konferensen i Örebro �9��. Hon såg det inte ur psykologisk 
synpunkt som enbart en medkänsla, utan det var för henne en del av »lidandet för 
Kristus«. SvT ��.9.�9��, s �. Doering använde troligen det engelska uttrycket »to have 
a burden for«. Det kan diskuteras om det finns någon koppling till the white man’s 
burden och det tänkesätt som låg bakom det. Möjligen kan en jämförelsepunkt finnas 
i övertygelsen att representera något universellt som alla behöver. Se Bancel, Blanchard 
& Vergès �00�, s 7�.

� Om begreppet arbetsfält, se kap �.5. 
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missionsinitiativen? Hur såg vägen till ÖM:s Kongomission ut? Vilka 
lärospån gjordes på vägen mot ett eget arbetsfält? Hur utvecklades 
kontakterna med myndigheter och andra missioner? Svaren på dessa 
frågor ger några grundläggande element till att besvara några av denna 
undersöknings frågor kring de sammanhang i vilka processen mot 
kyrkligt självstyre hade sina rötter. 

�.� Vägen till svensk baptistisk Kongomission

När Europa nåddes av nyheten om Henry Morton Stanleys (�8��–�90�) 
resa genom centrala Afrika från öster till väster �877 började den så 
kallade kapplöpningen om Afrika på allvar. Det ledde till Berlinkonfe-
rensen �88�–�885 med dess uppdelning av den afrikanska kontinenten 
mellan de europeiska kolonialmakterna. Kongofristaten under Leopold 
II (�8�5–�909) erkändes och områdena norr om Kongofloden blev en 
fransk intressesfär. Stanleys berättelse om de många folken kring Kongo-
floden väckte också ett intresse för mission bland dem hos engelska 
evangeliska kristna. Det brittiska Baptist Missionary Society och den 
nygrundade Livingstone Inland Mission sände missionärer dit �878. I 
denna våg av Kongomission, som Sigbert Axelson kallar »missionary 
scramble«, skulle även svenska kristna dras in.�

Det fanns ett starkt Afrikaintresse i svenska väckelsekretsar genom 
Evangeliska fosterlandsstiftelsens arbete i Etiopien. Genom en kontakt 
med makarna Guinness, som år �880 övertagit ledningen för Livingstone 
inlandmissionen, kom det nybildade Svenska missionsförbundets Afrika-
intresse att kanaliseras mot Kongo. Från �88� arbetade SMF-missionärer 
inom Guinness mission. Sedan den �88� överlåtit sin mission till de ame-
rikanska baptisterna (ABMU) kom �886 en överenskommelse till stånd att 
Mukimbungu missionsstation övertogs av SMF, som därmed började ett 
eget arbete. Detta utvecklades i Nedre Kongo, mellan kusten och Stanley 
Pool/Kinshasa, och expanderade år �909 in i Franska Kongo, som föl-
jande år skulle bli Mellankongo inom Franska Ekvatorialafrika.�

Efter de svenska baptisternas beslut år �889 att uppta egen Kongo-
mission kom Sjöblom, som deras förste missionär, att arbeta ett halvår 
(�89�–�89�) inom Congo Balolo Mission men övergick därefter till 
ABMU. Som tidigare framkommit stödde detta sällskap även det bap-

� »Missionskapplöpningen« eller »missionärskapplöpningen«. Axelson �970, s �06. 

� Se Axelson �970 och Palmaer (red) �9��.
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tistiska arbetet i Sverige. Sjöblom arbetade med denna mission fram 
till sin död �90�. Det skulle dröja till �9�9 innan Svenska baptistsam-
fundet (SB) fick ett eget arbetsfält i Kongo.5

»Kongomissionens födelseår«. På �890-talet framkallade Sjöblom ett 
levande intresse för Kongo inom den svenska baptismen. Som tidigare 
påpekats stod Sjöblom i kontakt med Ongman och besökte Örebro 
flera gånger under sin vistelse i Sverige �897–�899. »Kongos nöd« 
som Sjöblom berättade om ledde i kretsen kring Ongman till en »nöd 
för Kongo«, en djup känsla för behovet av missionsinsatser i Kongo. 
Trots vissa försök ledde det dock vid den tiden inte till någon konkret 
missionssatsning.6

Det latenta intresset för Kongo väcktes igen särskilt under våren 
�9�� på Missionsskolan i Örebro. Vid en särskild Kongodag medverka-
de den svensk-amerikanske baptistmissionären G W Stahlbrand, som 
hade arbetat flera år i Belgiska Kongo med ABMU. Han föreslog att de 
svenska baptisterna skulle uppta arbete i trakterna kring Leopoldsjön, 
i anslutning till ABMU:s fält och inte långt från Sjöbloms grav. Hans 
föredrag väckte starkt gensvar. Flera elever berättade att de fått kallelse 
av Gud till Kongo. Med hänvisning till det stora intresset för en svensk 
baptistisk Kongomission uttryckte Ongman det många kände: »Gud 
vill det!« Genom att citera korstågens fältrop satte han in missionen i 
ett andligt kampperspektiv.7

Nystart för svensk baptistisk Kongomission – i två fåror. Det som 
hände på Missionsskolan fick direkt betydelse både för SB:s nystart av 
sin mission i Kongo och för ÖM:s början av från samfundet självstän-
dig Kongomission. Oskar Andersson (�886–�979) gick sista terminen 
på skolan. Hans intresse för Kongo hade först väckts när han hört 
Ebonne Sjöblom tala i Uppsala och förnyades vid Stahlbrands besök. 
Ongman anmälde Andersson till SB:s kommitté för yttre mission som 
kandidat för Kongo. Denne blev antagen, och när han reste till England 
och Frankrike för studier var det i avsikt att han senare skulle arbeta 

5 Se Lagergren �970 och Lagergren (red) �969.

6 Se not �.

7 Om Stahlbrand , se SvT �.��.�909, s �, �; �9.��.�9��, s �; 5.6.�9��, s �. Ongman lär 
senare ha kallat �9�� för ÖM:s Kongomissions »födelseår«. H Karlsson �9��, s 5.
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i samverkan med det amerikanska baptistmissionssällskapet.8 Så blev 
dock inte fallet. När han avskiljdes vid samfundets konferens i juni 
�9�� hade en helt ny samverkanspartner kommit in i bilden. Som en 
frukt av Kongomissionären Alma Doerings besök i Sverige �9�� och 
�9�� för att rekrytera missionärer till den amerikanska mennonitmis-
sionen Congo Inland Mission (CIM), och på förslag av Ongman, kom 
Andersson att arbeta med denna mission i Belgiska Kongo. Från denna 
tid började en ny epok i samfundets Kongomission.9

Varför gick det tänkta samarbetet med de amerikanska baptisterna 
i stöpet? Lagergren har klargjort att ett avgörande skäl var deras krav 
att Andersson skulle studera ett eller två år i USA före en utresa. SB:s 
missionskommitté med Byström i spetsen var tveksam till detta, för-
modligen mest av praktiska skäl. Ongman argumenterade direkt emot 
och förutom dåliga erfarenheter från samarbetet under Sjöbloms tid 
anförde han även teologiska skäl, närmare bestämt den rådande bi-
belsynen vid de amerikanska baptistskolorna. Han föreslog istället 
samarbete med den nya missionen CIM. Skälet var det förtroende han 
själv och även Andersson fått för Doering vid hennes besök i Sverige 
hösten �9��. Byström tvekade och undersökte alternativ, men kom-
mittén beslöt ändå att samverka med CIM. Ett bidragande skäl var 
Doerings försäkran att CIM var inställd på att Andersson under sin 
period skulle söka ett eget fält för SB:s mission.�0

Även Kongomissionen från Örebro kom att samverka med CIM från 
�9��. Att det blev en separat mission från Filadelfiaförsamlingen i Öre-
bro berodde på den tveksamhet som SB:s kommitté för yttre mission 
visade i relation till de ytterligare kandidater från skolan i Örebro som 
Ongman rekommenderade. Det var Elsa Lundberg (�889–�978) �9�� 
och Henning Karlsson (�88�–�96�) året efter. När frågan under hösten 
�9�� kom upp i den då nyinrättade missionsstyrelsen inom samfundet,�� 

8 ABMU omorganiserades �9�0 och ändrade namn till American Baptist Foreign Mis-
sionary Society. Se kap �, not �7.

9 SvT �8.8.�9��, s �. Lagergren �989, s ��7ff. Andersson �969, s �5. Se även Westin 
�965, s �09. SB fick ett eget arbetsfält i Kongo först �9�9. Se Lagergren (red) �969 samt 
Lagergren �989, s ��8ff.

�0 SvT ��.6.�9��, s �. Lagergren �989, s ��7f. Andersson �969, s �6.

�� Jag följer här Lagergren �989, s 7�. Magnusson hävdar att Ongman anmälde Lund-
berg och Karlsson i den nya styrelsens första sammanträde som sedan efter beredning 
fattade beslut vid höstsammanträdet 6–7 oktober. Magnusson �9��, s ��0. Han gör här 
sannolikt en sammanblandning mellan styrelsen, vid vars första möte ��.6.�9�� inget 
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där Ongman var ledamot, ansåg majoriteten att de »under förhandenva-
rande omständigheter« – första världskriget hade brutit ut – inte kunde 
anta dem, trots en vädjan från Doering. Ongman och Filadelfiaförsam-
lingen tog saken i egna händer och sände ut Lundberg och Karlsson, i 
november �9�� – mitt under brinnande krig – via England och Portugal. 
Det skedde i samförstånd med CIM, eller i varje fall med Doering, men 
det var bara Lundberg som då var antagen av denna mission.��

Ongmans senare försök att få Karlsson anställd av SB avslogs. År 
�9�6 antog styrelsen istället Edwin Fryxell (�887–�96�) och Arvid 
Svärd (�888–�977) som missionärer för Kongo. Den prioriterade där-
med kandidater som gått på Betelseminariet framför Ongmans kandi-
dater. Som redan noterats i förra kapitlet blev detta en signal som ledde 
till att ÖM �9�8 övertog Filadelfiaförsamlingens yttre mission.��

Alma Doerings avgörande roll. Doerings roll blev avgörande för valet 
av samarbetspartner för svensk baptistisk Kongomission i bägge dess 
fåror, även om inställningen var klart mer positiv från Örebrohållet. 
Vem var denna kvinna, som tydligen gjorde så starkt intryck, åtminsto-
ne på Ongman och kretsen kring honom? Varför kom hon till Sverige? 
Varför fick hon sådant genomslag i Örebro? Jag har i en tidigare studie 
gett en helhetsbild av Doerings liv i missionens tjänst och en analys av 
hennes personliga, kyrkliga och missionshistoriska kontext, hennes 
personlighet och religiösa profil, hennes teologi och missionssyn, hen-
nes omfattande litterära produktion samt hennes ledarskap och många 
olika initiativ. I det följande berörs bara det som är relevant för hennes 
roll för svensk baptistisk mission i Kongo.��

Alma Doering (�878–�959) föddes i Chicago i en tysk immigrant-
familj. Hon läste en tid vid Moody Bible Institute, gick en diakoniss-
utbildning i New York och engagerades därefter i inre mission i Chi-
cagoområdet. År �899 kom hon i kontakt med Mathilde Kohm som 
hade arbetat i Kongo under Christian and Missionary Alliance med 

sådant framgår av protokollet, och yttre missionskommittén, till vars sammanträde 
�8.5.�9�� Ongman anhållit att den skulle anta de bägge nämnda. Detta förslag tas upp 
och avslås vid styrelsens möte i oktober. Se SB-styrelsen ��.6.�9��; SB/YM-kommittén 
�.�0.�9�� § �0 samt SB-styrelsen 6–7.�0.�9�� § ��. 

�� SB/YM-kommittén �.�0.�9�� § �0. SB-styrelsen 6–7.�0.�9�� § ��. 

�� Lagergren �989, s 7�.

�� Janzon �00�. Se även kort biografisk artikel i The Mennonite Encyclopedia V. Estep 
�990, s ���.
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ekonomiskt stöd från ett mindre mennonitsamfund. Kohm hade även 
en kort tid arbetat med sjukvård vid en SMF-station. Följande år reste 
de tillsammans till Kongo under Christian and Missionary Alliance men 
med underhåll från Defenseless Mennonite Church (DMC). Från juni 
�90� till maj �90� kom de dock att arbeta vid SMF:s stationer Diadia, 
Londe och Kingoyo. Doering var främst engagerad i skolarbete, kvin-
noarbete och byevangelisation. SMF-missionären Wilhelm Sjöholm 
(�865–�9�6) beskrev Doering som en mycket begåvad och hängiven 
kvinna.�5

Under denna tid lärde Doering känna de svenska missionärerna och 
vid periodens slut hälsades hon välkommen tillbaka. Det var också tal 
om att hon skulle besöka Sverige i samband med återresan till USA.�6 
Det blev dock inte så, inte heller något fortsatt samarbete med SMF:s 
Kongomission. Men hon hade fått en god kontakt med svensk mission, 
som rimligen gjorde henne positivt inställd när inbjudan till Sverige 
kom �9��. Den kom dock inte från SMF, utan från ÖM.

Hur fick ÖM-ledningen information om och kontakt med Doering? 
Hon befann sig vid denna tid i Tyskland på väg från USA till Kongo 
med det nybildade sällskapet CIM. Hon hade även i uppdrag att re-
krytera missionärer i Europa. Henning Karlsson uppgav �9�6 att Paul 
Ongman i en tysk tidskrift hade läst en artikel av Doering om CIM och 
det stora behovet av missionärer på dess fält. Hon inbjöds att komma 
från Tyskland till Filadelfiakonferensen i september �9��. Redan �9�� 
publicerade emellertid Svenska Tribunen ett Tysklandsbrev från J T Se-
gerlund (�888–�9�7), som en tid varit lärare vid Missionsskolan. Han 
befann sig bland tyska pingstvänner och rapporterade att missionsin-
tresset där ökade. Han nämnde om en kvinna, som arbetat med SMF 
i Kongo men som nu var på väg tillbaka dit med en amerikansk mis-
sion. Doering var tydligen under denna tid i Tyskland verksam bland 
pingstvännerna. Det bidrog säkerligen till Paul Ongmans intresse, när 
han läste hennes artikel.�7

Varför rörde sig Alma Doering bland pingstvännerna i Tyskland? 

�5 SMF:s missionärskommitté (SMF/MK) ��.�.�898 § �, �. SMF:s Kongokonferens 
(SMF/KK) 9–��.6.�898 § 7. SMF:s årsberättelser för �898, s 70; för �90�, s 7�, 88; 
för �90�, s 75, 8�ff; för �90�, s 9�f; för �90�, s �09f. Sjöholm i Missionsförbundet 
�5.�.�90�, s �6. 

�6 SMF/KK ��–�9.�.�90� § ��; 9–��.6.�90� § �8.

�7 H Karlsson �9�6, s �9f. Segerlund i SvT ��.�0.�9��, s �.
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För att svara på denna fråga, och därmed söka nyckeln till intresset 
och förtroendet för henne i Örebro, behöver det sammanhang hon 
tillhörde kort beröras. Familjen hade luthersk bakgrund. Den unga 
Alma måste tidigt ha rört sig i väckelsekretsar, eftersom hon sökte sig 
till Moody Bible Institute. Det är oklart om och i så fall när en formell 
övergång till mennoniterna (DMC) skedde. Det framgår i alla fall av 
hennes egen berättelse att det var i en sådan församling som hon första 
gången hörde och mötte Mathilde Kohm. Detta lilla mennonitsam-
fund i mellanvästern var av holiness-typ och präglades av den samtida 
väckelse- och helgelserörelsens förkunnelse. Inom eskatologin intog 
DMC en premillennialistisk ståndpunkt. Det var alltså ur teologisk och 
spiritualitetssynpunkt inte något långt steg mellan denna grupp och 
Moodyinstitutet, vare sig Doerings kontakt med mennoniterna skedde 
före, under eller efter hennes studietid där.�8

Även om tolkningen av andedopet inte var densamma som i den 
unga pingströrelsen, särskilt med avseende på tungotalets roll och 
innebörd, var gränserna mellan helgelse- och pingstväckelse inte så 
tydliga. I Tyskland där övriga frikyrkliga rörelser intog en kraftigt ne-
gativ ståndpunkt till pingstväckelsen�9 är det inte märkligt om Doering 
kände sig mer hemma bland pingstvännerna. Mot den bakgrunden är 
det också förståeligt att hon blev inbjuden till Örebrokonferensen, som 
stod i båda dessa traditioner, och att hon själv uppskattade den andliga 
miljön kring Ongman.

Det var främst i ÖM-kretsar som hon fick ett starkt offentligt genom-
slag, inte minst vid konferenserna. Hennes betoning av att andedopet 
måste leda till ett aktivt och uppoffrande engagemang togs väl emot. 
Men hon gjorde även starka intryck vid besök i andra baptistförsam-
lingar. Arvid Svärd skrev om hennes »mäktigt inspirerande föredrag un-
der en missionsresa genom landet«. Det var tydligt att hon var en fängs-
lande talare. Vid denna tid var det dessutom fortfarande mer öppet för 

�8 Juhnke �979 hävdar att Doering aldrig blev mennonit och ser däri en förklaring till 
hennes roll av outsider och till hennes komplicerade relation till CIM-styrelsen. Men i 
Hindorff & Doering �9�5, s 56, talar hon själv om DMC som »sitt samfund«. Ang. 
DMC, som sedan �9�8 heter Evangelical Mennonite Church, se Diller �95�, s ��–��.

�9 I den s k Berlinförklaringen från den �5 september �909 deklarerade ett antal ledande 
personer i den tyska evangeliska rörelsen sitt avståndstagande från pingstväckelsen, som 
inte var »från ovan« utan »från nedan«, d v s av djävulen. Det blev för lång tid framåt 
en »skilsmässohandling« mellan den pietistiska evangelikala rörelsen i Tyskland och den 
framväxande pingströrelsen. Hollenweger �97�, s ���ff, ���. Berlinförklaringens text 
finns tillgänglig på www.glaubenstimme.de/bekentnisse/�6.htm. 
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kvinnliga förkunnare i ÖM-sammanhang än i andra församlingar inom 
SB. Hennes driftighet och självständighet passade säkerligen också in i 
det ethos Ongman hade med sig från sin Amerikatid.�0

Paul Ongman måste ha låtit Elsa Lundberg ta del av den information 
han hade inhämtat. Hennes slutuppsats vid skolan, som publicerades 
i Svenska Tribunen i juni �9��, handlade om mission i Kongo. Hon 
skrev där utförligt om Doering och CIM. Denna missionsinspiratör 
var därmed väl presenterad när hon kom till Sverige i september �9��. 
Svenska Tribunen skrev att hennes livfulla skildringar starkt bidrog 
till att det blev en stark missionskonferens. Ongman var uppenbarli-
gen också imponerad, eftersom han i församlingens årsberättelse för 
�9�� särskilt noterade hennes »glödande tal om missionen i Kongo«. 
Under konferensen skrev hon till CIM:s styrelse och anmälde Anders-
son, Lundberg och Karlsson som missionärer för Kongo. Det är värt 
att notera att Lundberg redan vid denna konferens avskiljdes för sin 
missionärstjänst. En ogift kvinna fick gå in i rollen som ÖM:s första 
Kongomissionär. Karlsson avskiljdes först följande år.��

I ett av föredragen hävdade Doering att missionärers arbete går ut 
på att lära församlingarna självstyre, så att de själva kan dra vidare och 
grunda nya stationer. Hennes vision var inriktad på de folkgrupper som 
ännu inte hade hört evangeliet. Hon hörde hemma i den trosmissions-
tradition som hade ett starkt uppsving i USA kring sekelskiftet �900 
med inriktning på inlandsmission. CIM:s namn var säkert inspirerat 
av Kina inlandmissionen från �865 liksom av Africa Inland Mission 
(AIM) från �895. När hon i mitten av �9�0-talet lämnade CIM och 
grundade en ny mission fick den namnet Unevangelized Tribes Mis-
sion (�9�5–�95�). Den arbetade bland folkgrupper närmare gränsen 
till Angola. Doerings ursprungliga tanke var, enligt Henning Karlsson, 
att CIM skulle bli »en internationell tros- och pingstmission«. Det var 
också i det perspektivet hon tog sina kontakter i Europa och rekry-
terade missionärer inte bara i Sverige utan även i Tyskland, England, 
Holland och Norge. De flesta av dem var engagerade i den så kallade 

�0 SvT ��.9.�9��, s �; �9.��.�9��, s �. Svärd �9�5, s ��f. För frågan om kvinnliga för-
kunnare i helgelserörelsen, se Gunner �00� och Fahlgren �006. Loewen �96� hävdar att 
Doering hade »a dynamic way of appealing for funds« och var CIM:s »best deputational 
worker […] a lady of energy, vision and persuasive talents«, s 69, �60.

�� SvT �8.6.�9��, s �. E Karlsson �9�6, s ��. SvT �7.9.�9��, s �. Bf Filadelfias årsbe-
rättelse �9��, s ��.
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nya rörelsen och många var just 
pingstvänner.��

Under de kommande åren 
publicerades ett �0-tal brev och 
artiklar av henne bara i Svenska 
Tribunen. Dessutom kom det ut 
ett par småskrifter på svenska. 
Det dominerande temat var 
»Kongos nöd« och hennes 
egen »nöd för Kongo«. Hon 
förmedlade nödrop om beho-
vet av missionärer och under-
stöd. Själv kunde hon inte resa 
dit som planerat och inte heller 
tillbaka till USA. Det berodde 
dels på att hon blivit fysiskt och 
psykiskt nedbruten, dels på kri-
get. Hon genomförde dock en 
tre månaders resa i Sverige och Norge hösten �9��. Hon kom då – en 
månad efter krigsutbrottet – till Sverige från Tyskland tillsammans 
med Lundberg, som hade tillbringat ett år i Schweiz och Tyskland för 
språk- och sjukvårdskurser. Lundberg var hennes tolk vid konferensen 
i Örebro �9��. Doerings tal bidrog till att insamlingarna för missions-
ändamål blev, trots krigstider, dubbelt så stora som året innan.��

Mot bakgrund av den personlighets- och spiritualitetsprofil som här 
framträder väcks frågan om vilken ställning Doering egentligen hade i 
sin mission och hur styrelsen i USA såg på hennes inriktning.

Congo Inland Mission (CIM).�� En konsekvens av den tidigare beskriv-
na framtoningen hos DMC blev att ett engagemang för inre och yttre 
mission växte fram. Det var i det avseendet Doering fick en särskild 
betydelse. Hemkommen från sin första period i Kongo höll hon under 

�� SvT �.�0.�9��, s �. H Karlsson �9�6, s �9. Hindorff & Doering �9�5, s 5�f. Se 
Juhnke �979, s 68.

�� SvT �.�0.�9��, s �. Bf Filadelfias årsberättelse �9��, s ��. Elsa Karlsson �9�6, s ��. 
Observera titeln på Hindorff & Doering, �9�5: Inför Kongos nöd. 

�� CIM bytte namn �97� till Africa Inter-Mennonite Mission och började därefter uppta 
arbete även i andra afrikanska länder. Bertsche �998, s �70.

Alma Doering. Foto: CIM:s arkiv.
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�905 åtskilliga missionsföredrag både inom DMC och inom en när-
besläktad mennonitgrupp, som hette Central Conference Mennonite 
Church med centrum i Illinois. Det ledde till att de bägge grupperna 
under �906–�907 startade ett arbete på var sin missionsstation i anslut-
ning till AIM i Brittiska Östafrika. Hon hörde själv till DMC-gruppen 
och Lawrence och Rose Haigh, vilka senare blev CIM:s första missio-
närer, till den andra gruppen. I det aktuella området fanns knappast 
några utsikter till att bryta ny mark i pionjärarbete. AIM var inriktad 
på principen att bygga upp ett omfattande arbete vid varje station. Doe-
ring drömde fortfarande om de onådda folkgrupperna i Kongo. Nya 
möjligheter hade öppnats sedan Kongofristaten övergått till Belgiska 
Kongo �908, kung Leopold II dött �909 och förbudet för nyetablering 
av protestantiska missioner i inlandet var på väg att överges. De bägge 
stationerna såldes därför till AIM och missionärerna återvände till USA 
under �909–�9�0.�5

På väg hem till USA från Östafrika �9�0 träffade Doering Wil-
liam Sheppard (�865–�9�7), själv afro-amerikan, som varit med att 
grunda den amerikanska presbyterianska Kongomissionen (APCM) 
i Lueboområdet vid Kasaifloden år �89�. Under den långa båtresan 
berättade han för Doering om de stora oevangeliserade områdena i 
Kasai. Detta kom att bli avgörande för det nya sällskapet CIM:s val 
av arbetsområde.�6

Den nya missionen bildades av representanter för de bägge menno-
nitgrupperna i mars �9�� och fick snart namnet Congo Inland Mission 
(CIM). Målet var att sprida evangeliet till »unoccupied fields in heathen 
lands«. Åtta män utgjorde styrelsen, fyra från vardera gruppen. Det var 
i ett starkt patriarkaliskt sammanhang som Doering verkade med sådan 
driftighet och självständighet att CIM i Europa kom att identifieras 
med henne. Detta skulle också sätta relationen till styrelsen i CIM på 
hårda prov.�7

Frågan om arbetsfält diskuterades från början och flera uppslag 

�5 Weaver �9�6, s �6�ff. Weaver �9�5, s 70ff.

�6 The Christian Evangel, juni �9��, vol �, no ��, s �5�. Det var denne Sheppard som 
blev internationellt uppmärksammad för sina protester mot ett belgiskt kompanis me-
toder i Kasai, vilket ledde till en rättegång mot honom �909. Se Benedetto �997. För 
olika uppgifter om tidpunkten för mötet mellan Doering och Sheppard, se Janzon �00�, 
s 69, not 5�.

�7 CIM Board Minutes �9��–�9�� (CIM BM) ��.�.�9��. s � (inga paragrafer i pro-
tokollboken), �7.�.�9��, s ��; �9.9.�9��, s 7. Juhnke �979, s 67.
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fanns. Styrelsens möte med Sheppard, på Doerings förslag, blev av-
görande för att välja Kasaialternativet, som låg väster och sydväst 
om APCM:s verksamhetsområde. Två stationer upprättades i Djoko-
Punda vid Kasaifloden och i Kalamba, längre söderut mot Angola-
gränsen.�8 Makarna Haighs fanns på plats i Kongo, några till fanns 
på gång, men CIM behövde många fler i starten av en ny mission. När 
Doering reste till Europa �9��, i avsikt att fortsätta till Kongo, fick hon 
i uppgift att rekrytera missionärer där utan att upprätta några filialer 
till CIM. Detta uppdrag stod i viss spänning med ett tidigare beslut att 
missionärskandidater skulle ombes att ansluta sig till samfundet innan 
de sändes till Kongo, men detta gällde kanske bara för amerikanska 
kandidater. För styrelsen var CIM i alla fall en mennonitisk mission, 
och de ville att de sökande skulle ha god förankring i den miljön. Detta 
stämde inte med Doerings idé om CIM:s inriktning. För att stå mer fri i 
relation till missionen och kunna samverka med andra trosriktningar i 
Europa, även i missionärsrekryteringen, meddelade hon att hon avstod 
från sitt underhåll men såg sig fortfarande som CIM:s representant i 
Europa.�9

Breven från Doering kom allt oftare till styrelsen med presentation 
av kandidater. De knappa noteringarna i protokollen andas en viss ir-
ritation över hennes handläggning av ärendena. De ville till exempel få 
ansökningarna från den sökandes församlings- eller missionsledning 
och inte direkt från Doering. Från Sverige antogs ändå under �9�� 
och �9�5 Oskar Andersson, Elsa Lundberg, Henning Karlsson och 
Sixten Edhegard�0 (�890–�958). Men när Sofia Karlssons (�887–�95�) 
ansökan behandlades blev det stopp och man beslöt att inga fler mis-
sionärer skulle antas från Europa. Detta är förklaringen till att Sofia 
Karlsson, som ändå skickades till Kongo �9�5, kom att arbeta hela 
tiden på presbyterianernas arbetsfält.��

�8 CIM BM �.5.�9��, s �; ��.9.�9��, s �5. Loewen �96�, s 66ff.

�9 CIM BM ��.�.�9��, s �; ��.5.�9��, s �9. Doering i SvT �5.��.�9�5, s �. Hindorff 
& Doering �9�5, s 56.

�0 Sixten Edhegards namn stavas på flera sätt i olika källor (Edhgard, Edegard). Jag följer 
den stavning som återfinns i ÖM:s biografiska verk. Andin (red) �9��, s 79. 

�� CIM BM �8.�.�9��, s �6; �9.5.�9��, s �8; ��.��.�9��, s ��; 5.�.�9�5, s ��; 
��.8.�9�5, s �9. 
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Belgiska Kongo. När de svenska baptistmissionärerna kom till Kongo 
– på väg till CIM:s nyligen startade verksamhetsfält – hade Kongofri-
staten redan blivit belgisk koloni och därmed underställts den belgiska 
statens förvaltning. Det skedde �908 efter en längre tid av turbulens 
kring den hårda exploateringen av och grymheter mot befolkningen. I 
den kritiken spelade svenska missionärer, inte minst baptisten Sjöblom 
men även SMF-missionärer, en betydande roll. Under �9�0-talet blev 
förhållandena något bättre och en mer organiserad samhällsstruktur 
växte fram, om än utifrån kolonialistiska premisser.��

I enlighet med vad som stipulerats redan i Berlintraktaten fick mis-
sionssällskap, oberoende av konfession, verka fritt. Efter de tidigare 
nämnda första protestantiska missionerna kom ett stort antal andra, 
som etablerade sig i områden utan tidigare protestantisk mission, 
främst i Övre Kongo, det vill säga åt nordöst och österut från Stanley 
Pool/Kinshasa. Under den aktuella perioden växte dock spänningen 
mellan protestantisk och katolsk mission, genom att den senare hade 
politiskt stöd i Belgien och fick ansvar för och statliga anslag till den 
officiella skolundervisningen.��

Det var i Belgiska Kongo som de första Örebrorelaterade Afrika-
missionärerna under några år fick göra sina lärospån på CIM:s och 
APCM:s arbetsfält i Kasaidistriktet.

�.� De första lärospånen i samverkan med  
amerikansk mission i Belgiska Kongo (�9��–�9�8)

Lundberg och Karlsson lämnade Sverige i november �9�� och anlände 
efter fyra månaders resa till Djoko-Punda, CIM:s huvudstation. De 
kom senare att arbeta i Kalamba. Ett drygt år senare kom Sofia Karls-
son och Edhegard. Även Edhegard kom att från �9�7 arbeta med 
presbyterianerna.��

Det var ett inte ovanligt mönster under de första decennierna av pro-
testantisk mission i Belgiska Kongo att missionärer, som var inriktade 

�� Se Lagergren �970 och Benedetto �997.

�� Lagergren �970, s 70. Södergren �9�6, s �50ff. Om Vatikanens inställning till pro-
testantisk mission kring �9�0, se Bosch �99�, s ��8f.

�� Edhegard var utsänd av Gileadförsamlingen i Stockholm och omnämns därför inte i 
Örebroförsamlingens eller ÖM:s handlingar efter utresan. Däremot skrev han artiklar i 
SvT. Han ingick äktenskap med en amerikanska �9�7 och lämnade Kongo �9�9, varefter 
han var verksam i USA. Magnusson, Lagerkvist & Sollerman �958, s 7�.
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på ett eget arbetsfält, började med en period av praktik inom en annan 
mission. Det skedde i det här fallet under det första världskriget, med 
de begränsningar i resurser och möjligheter som det medförde. Vilka 
föreställningar och uppfattningar hade de svenska missionärerna med 
sig om det sammanhang de kom till? Hur var situationen på plats och 
hur blev deras möte med den afrikanska miljön? Hur gick det med 
tanken att de svenska missionärerna skulle få göra sina första erfaren-
heter på en annan missions fält? Vilka slutsatser drog de med tanke på 
missionens mål och metoder?

Missionens uppgift och dess konkurrenter. Lundbergs och Karlssons 
slutuppsatser vid Missionsskolan, publicerade i Svenska Tribunen, ger 
en inblick i de föreställningar som formade deras förförståelse inför 
missionsarbetet. Nödvändigheten att sprida budskapet om frälsning 
i tron på Jesus bland människor som ännu inte hade hört det var en 
given utgångspunkt. Kongo var därför en stor utmaning. I uppgiften att 
predika för kongoleserna med deras traditionella religion – Lundberg 
skiljer på hedendom, islam och kristendom – möter man motstånd 
från tre konkurrerande krafter: »katolicism, muhammedanism och 
europeisk hednacivilisation«. Beträffande den sista av dem tar hon upp 
européernas ogudaktiga liv och fördärvliga seder, till exempel deras 
»barbariska« sätt att behandla kongoleserna.�5 Karlsson skriver även 
om den fientliga stämningen mot européer, som de själva är skuld till 
genom det vinstbegär som drivit dem att offra miljontals liv för sina 
egna intressen.�6

I brev och artiklar från åren �9��–�9�8 nämns sällan islam, som 
inte förekom i Kasaiområdet i Belgiska Kongo vid denna tid, men desto 
mer om den afrikanska religionen och om de mot evangelisk mission 
verkande krafterna i katolicismen och européernas leverne och hand-
lingssätt. Oskar Andersson skrev till exempel en artikel �9�6 där dessa 
båda krafter kopplades samman och han beskrev svårigheterna med 
»prästerna och staten«.�7

�5 Lundberg i SvT �8.6.�9��, s �. I citatet kopplas begreppet »hedna-« samman med 
Europa, vilket var ovanligt vid denna tid.

�6 Karlsson i SvT �0.6.�9�5, s �.

�7 Andersson i SvT 7.��.�9�6, s �.
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CIM:s och Doerings missionsmål. Styrelsen i USA, Doering i Europa 
och Haigh i Kongo var av allt att döma överens om prioriteringen 
av det evangeliserande och församlingsbyggande arbetet. Det yttersta 
syftet, som Doering hade formulerat det, var att bilda församlingar 
som blev självutbredande och möjliggjorde för missionärerna att börja 
pionjärarbete på nya platser. Frågan om självstyre som mål var inte så 
uttalad men låg ändå implicit i hennes vision, vilket blev tydligt i ett 
av hennes tal i Örebro.

I en skrift utgiven i Tyskland kring �9�5 utvecklade Doering sin 
syn på uppdraget. Det avser enligt hennes mening i första hand evang-
eliets förkunnelse i Andens kraft, så att människor blir omvända och 
för budskapet vidare i sin tur. Men i en situation där folket saknar 
skriftspråk och det inte finns statliga skolor måste missionen starta 
skolor, så att man kan lära sig läsa bibeln själv på sitt eget modersmål. 
Evangeliserande missionärer måste då för en tid bli lärare. De skall då 
fostra inhemska kristna till att själva bli lärare och evangelister, som 
kan undervisa sitt eget folk och forma bibliska församlingar. När dessa 
blir självständiga och kan ta ekonomiskt ansvar för de egna ledarna 
kan missionärerna dra vidare till nya platser. Doering menade att det 
är detta som är missionens mål, inte att »civilisera« befolkningen och 
ge dem en amerikansk, engelsk eller tysk bildning. Viss sjukvård kan 
dock vara nödvändig när missionären möter nöden, liksom viss annan 
yrkesverksamhet. Missionsstationen skall vara ett center från vilket 
inflytandet sprids över ett stort område. Denna syn på uppdraget och 
dess mål ligger mycket nära den som formades i USA femtio år tidigare 
av Rufus Anderson.�8

Det här programmet finns med i förkortad form på svenska i en skrift 
av Doering från samma år.�9 Däremot är det oklart om programmet 
publicerades på engelska vid denna tid. Det kan ifrågasättas om CIM-
styrelsen skulle ha godkänt det. Flera inslag i hennes policy var mer 
långtgående än vad som finns uttryckt i protokoll från CIM-styrelsen 
eller i artiklar av dess ledande män. Genom sin tidigare erfarenhet och 
sin reflektion över de problem hon mött, var hon sannolikt långt före 
styrelseledamöterna i sitt tänkande kring missionens mål och metoder, 
inklusive de kommande kongolesiska församlingarnas självständighet. 

�8 Schlansky & Doering c. �9�5, s ��ff. Angående Doerings missionssyn, se vidare 
Janzon �00�. Ang. Rufus Anderson, se kap �.�.

�9 Hindorff & Doering �9�5, s 59f.
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De kolleger som vid denna tid hade påbörjat arbetet på det nya verk-
samhetsfältet var emellertid upptagna av andra mer praktiskt närlig-
gande frågor.

Pionjärarbetets mödor. När pionjärerna väl fått ett lagom stort arbets-
fält började den vanliga processen att etablera verksamheten. Ytterli-
gare några missionärer kom från USA, men relationerna till Haigh blev 
ansträngda från början, särskilt när en av dem reagerade mot dennes 
auktoritära ledarstil. De byggde i alla fall tillfälliga bostäder, förrådshus 
och kapell, lärde sig språket hjälpligt, började evangelisera och under-
visa och organiserade sig med en fältkonferens och en fältkommitté. 
Det var i detta tidiga skede som svenskarna kom. Ett par månader efter 
deras ankomst drabbades makarna Haigh av sjukdom och återvände 
till USA, efter att ha fått döpa de första två kongoleserna. Även Karls-
son uttryckte lättnad, eftersom han också reagerat mot Haighs attityd. 
Det är värt att uppmärksamma att styrelsen i USA utsåg sjuksköterskan 
Sarah Kroeker, blivande fru Oskar Andersson, till ställföreträdande 
ledare och fältrepresentant under Haighs frånvaro.�0

Örebromissionärerna kom inte till en etablerad mission med ett 
genomtänkt arbetsprogram. Det var inte inom en sådan de skulle få 
göra sina första erfarenheter. Redan innan de anlände till CIM:s ar-
betsområde hade de dock mött en äldre mission med en väl utvecklad 
arbetsmodell. De kom nämligen först till Luebo, som var centrum för 
presbyterianmissionen. Vid denna tid hade den över tjugo års erfaren-
het och en omfattande och välorganiserad verksamhet. I en tillbaka-
blick �9�6 berättade Karlsson om sin första vecka i Luebo och om de 
lärdomar han fick när han mötte församlingen med 7 000 medlemmar 
och besåg missionens stora tryckeri, sjukhus, lantbruksavdelning och 
olika skolor. Han noterade särskilt den kongolesiska personalen och 
att man i församlingsarbetet hade för avsikt att överföra ansvaret på 
kongoleserna själva. År �9�7 noterade Edhegard i ett brev att denna 
mission då hade �56 inhemska evangelister, och att det årligen hölls 
en konferens för de inhemska kristna i samband med missionärernas 
årsmöte. APCM hade också utarbetat en grammatik på lubaspråket 
och även översatt bibeldelar.��

�0 Weaver �9�5, kap 8. Loewen �96�, s 86. CIM BM ��.��.�9��, s ��. Karlsson i SvT 
5.8.�9�5, s �.

�� H Karlsson �9�6, s �6ff. Edhegard i SvT 8.�.�9�7, s �. APCM:s verksamhet impo-
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Att sådana olika inslag i APCM:s arbete ofta nämndes i brev och 
artiklar från de svenska missionärerna visar att de fick en klar upp-
fattning om vad ett nytt missionsarbete borde syfta till. Missionärerna 
inom APCM och inte minst dess ledare William Morrison (�867–�9�8) 
upplevdes som föredömen när det gällde attityden och relationerna till 
den inhemska befolkningen. Några år tidigare hade Morrison och den 
tidigare omnämnde Sheppard blivit internationellt berömda i samband 
med en rättegång med anledning av deras frimodiga protester mot ett 
belgiskt bolags metoder i Kasai.�� Om de svenska missionärerna fick 
goda impulser angående relationen till människorna, hur var det då 
med deras syn på den afrikanska miljön i stort? 

Mötet med den afrikanska miljön. Den afrikanska kulturen och re-
ligionen målades i mörka färger av de svenska missionärerna. I brev 
och artiklar beskrev de inslag i befolkningens liv som de tolkade som 
inhumana, omoraliska och demoniska. Detta sågs som resultat av att 
dessa folk levde i okunnighet om Guds uppenbarelse och frälsning i 
Jesus Kristus. Evangeliet kunde förvandla människor, men det var ofta 
en lång process och man upplevde att motgångarna var många.

I en artikelserie �9�6, representativ för missionärernas tänkesätt som 
det kom till uttryck i brev och artiklar, beskrev Edhegard tre hinder 
för evangeliets spridning i Kongo: okunnighet, vidskepelse och mång-
gifte. Okunnigheten relaterade han först till materiella och kulturella 
förhållanden, som försvårade evangeliets spridning, i varje fall om det 
utfördes av missionärer och inte av inhemska evangelister. Därefter 
anförde han exempel på en djupare okunnighet »i själiskt och andligt 
afseende«. Han drog slutsatsen att de svarta är som barn i tanke, språk 
och handling. Han ställde frågan hur man skall förklara Guds kärlek 
för personer som inte vet vad kärlek är, och rättfärdighet och dom för 
sådana som anser att de grövsta brott är synd bara om de upptäcks. 
Vidskepelsen relaterade han till den traditionella religionens föreställ-
ningar. Denna religion är i grunden en »panisk förskräckelse för an-
dar«, som man försöker med olika medel hålla på avstånd. Många 

nerade även på andra besökare som beskrev sina intryck i Congo Mission News, t ex 
Stephens nr �� maj �9�5, s �ff. Han kom dit på samma båt som Karlsson och Lundberg, 
och var särskilt imponerad av hur långt APCM kommit när det gällde självstyrelsemålet. 
Se även Smith i nr �� maj �9�8, s 7ff.

�� Se Benedetto �997. SvT ��.7.�9�7, s �; 6.6.�9�8, s �.
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händelser, där »medicinmän och trolldoktorer« ofta är inblandade, kan 
förklaras som »onda andars grymma verk«. Barn- och månggiftet är 
»den största förbannelse, under hvilken Kongo suckar«. Kvinnors »för-
nedrade ställning och behandling« skapar, menade Edhegard, svåra 
problem för missionen.��

Edhegard gjorde ingen djupare analys av förhållandet mellan kultur 
och religion, mellan evangeliet och kulturerna eller mellan den bibliska 
världsbilden och en kongolesisk världsbild. Hans resonemang – efter 
bara ett års erfarenhet av den afrikanska miljön – återspeglade ett 
tänkesätt som var vanligt i dåtida protestantisk Afrikamission.�� Det 
rörde sig i ett spänningsfält mellan ett kulturevolutionistiskt influerat, 
paternalistiskt synsätt�5 och en övertygelse om att det kristna budska-
pet kunde befria och förändra enskilda och hela kulturer till ett kristet 
liv. Detta liv var dock inte enkelt liktydigt med det samtida europeiska 
– kritiken mot européernas »hednacivilisation« var ju tydlig. Detta kom 
inte så tydligt fram i denna artikelserie, men när den afrikanska miljön 
förstods och beskrevs på ett så entydigt negativt och tidstypiskt sätt är 
det inte märkligt att de impulser som fanns till att verka för överfö-
rande av ansvar i olika arbetsgrenar och för självstyre i församlingen 
försvagades. Det missionsmål som Doering formulerade förlades till 
en avlägsen framtid.

En liten missions svagheter. Under åren inom CIM blev de svenska 
missionärerna i vardagen upptagna av pionjärskedets mödor och en ny 
och liten missions svagheter. De irriterades ofta av de begränsade resur-
serna, de oordnade förhållandena, som inte stämde med vad Doering 
förespeglat dem, och de personlighetsmotsättningar som i en liten mis-
sionärsgrupp fick svåra konsekvenser. Lundberg skrev hem till Hanna 
Ongman att de blivit skrämda av att se CIM:s svaghet och menade att 
man skulle nå bättre resultat om flera missioner samverkade.�6

�� Edhegard i SvT �8.5.�9�6, s �; ��.5.�9�6, s �; ��.6.�9�6, s �.

�� Missionsantropologen Paul Hiebert menar att det synsätt som brukar kallas tabula 
rasa, i ren eller modifierad form, präglade de flesta missioner från �850 till �950. Enligt 
detta synsätt fanns det inte något substantiellt i den lokala icke-kristna kulturen och 
religionen som kristendomen kan bygga på. Det måste först göras »rent bord« med 
traditionell tro och praxis. Hiebert �99�, s 76ff.

�5 Se Sundkler & Steed �000, s 99f.

�6 Se t ex Edhegard i SvT �5.5.�9�6, s � ; 6.6.�9�8, s �. Karlsson t Ongman �5.�.�9�7. 
Lundberg t H Ongman 8.�0.�9�7. 
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Detta var kanske den viktigaste lärdomen de svenska missionärerna 
fick med sig från åren inom CIM. Det vägdes in i längtan efter ett eget 
arbetsområde, som blev allt intensivare när den överenskomna tiden 
med CIM gick mot sitt slut. Mot den här bakgrunden var det av bety-
delse att missionärerna fick några år inom SMF och bättre erfarenheter 
av samverkan med en annan mission, innan de grundlade den första 
egna missionsstationen.

APCM-modellen. Vid den sjunde allmänna protestantiska missionärs-
konferensen i Kongo, som hölls i februari–mars �9�8 i Luebo, deltog 
Sofia Karlsson som representant för APCM och Karlsson och Lundberg 
som representanter för CIM. Mot slutet av sin period i dessa samman-
hang fick de bland annat på temat »The Native Church at Work« lyssna 
till en samlad framställning av APCM:s ledare Morrison om »Principles 
and Methods of Organization«.�7

Morrison betonade att församlings- och kyrkobildning är en process 
som måste börja när den första personen omvänds till Kristus. Den 
måste innehålla både en inre tillväxt i nåd och kunskap, i tro, hopp och 
kärlek, och en yttre tillväxt genom att missionsuppdraget lyfts fram. 
Den afrikanska församlingen måste bli delaktig i uppdraget i den del 
av »hela världen« som är tillgänglig för den. Så tidigt som möjligt och 
i enlighet med dess andliga mognad och kraft skall församlingen ta 
över ett växande ansvar, vilket i sin tur främjar fortsatt tillväxt i kraft 
och auktoritet. Morrison hävdade att missionärerna ofta misslyckats 
med detta genom att tänka att de inhemska kristna är för okunniga och 
svaga för att få så stort förtroende och ansvar. Därigenom har, menade 
Morrison, de nykristnas andliga och personliga utveckling försenats 
och den heliga Andens förvandlande kraft begränsats.�8

När det gäller kyrkans organisatoriska former framhöll Morrison 
vikten av att inte bara kopiera den struktur missionärerna var vana vid 
från sin hemkyrka, utan söka – under Andens ledning – former som stäm-
mer med grundläggande riktlinjer i bibeln och passar för kyrkan just i 
Kongo. Morrison beskrev sedan det system man utvecklat inom APCM 
med äldste och diakoner, som fick ansvar för den lokala församlingens 
andliga och materiella funktioner. Utländska missionärer fanns bara med 

�7 Congo Missionary Conference Report 1918, s �5�.

�8 Congo Missionary Conference Report 1918, s �8ff.
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i egenskap av rådgivare. Lokala evangelister och lärare var avlönade av 
sin församling, medan distriktsevangelister fortfarande avlönades av mis-
sionen. Evangelisterna och lärarna hade regelbundna konferenser vid de 
olika stationerna och en årlig konferens för hela gemenskapen.�9

Det här var en utmanande modell byggd på lång erfarenhet. CIM 
var ännu inte i närheten av detta. Det är rimligt att anta att svenskarna 
bar med sig utmaningen från denna modell och vision, särskilt som 
man såg upp till Morrison som en förebild och detta tal dessutom 
blev något av hans testamente. Han avled nämligen strax efter denna 
konferens.50 Karlsson rapporterade hem till Ongman att detta var den 
bästa konferens som hållits. Ännu var man mycket upptagen av tan-
karna på ett eget arbetsfält, men man skulle också få möjlighet under 
de närmast följande åren att jämföra APCM-modellen med SMF:s 
missionsmodell.5�

�.� På väg mot ett eget missionsfält:  
Belgiska eller Franska Kongo?

Inriktningen mot ett eget verksamhetsfält för de svenska missionärerna 
var entydig. Men viljan att få ett »eget« arbetsområde hade blandade 
motiv. Missionsledare och missionärer anförde, som framkommer i det 
följande, olika slags skäl för detta. Det var teologiska (till exempel nöd-
vändigheten att fullfölja missionsuppdraget bland alla folk) och stra-
tegiska (till exempel att därmed bidra till att nå så många som möjligt 
med evangeliet innan Kristi återkomst och att täcka in »vita fläckar« 
på missionskartan) skäl såväl som praktiska (till exempel att det var 
lättare att bedriva missionen i ett område om missionärerna ingick i 
samma mission) och kyrkopolitiska skäl (till exempel överväganden i 
relation till SB eller Pingströrelsen).

Tankar på fortsatt samverkan med CIM efter svenskarnas första 
period, som väcktes av Haigh, hade inte något stöd hos de svenska 
missionärerna. Det var från början sagt, i alla fall i kontakten med 
Doering, att de bara skulle arbeta med CIM under tiden de sökte ett 
eget arbetsfält. Två av dem arbetade med APCM medan Lundberg och 
Karlsson, som ingick äktenskap i april �9�8, stannade kvar inom CIM 

�9 Ibid.

50 Om Morrison, se Congo Mission News Nr �� augusti �9�8, s �–�0.

5� H Karlsson t J Ongman �0.�.�9�8. S Karlsson t H Ongman �8.�.�9�8.
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perioden ut snarast av lojalitetsskäl och för att inte försätta den mis-
sionen i än större svårigheter. Andin frågade i ett brev �9�8 om CIM 
skulle kunna tänkas överlåta ledningen av fältet till ÖM-missionärerna 
och om det i så fall vore idé att stanna där. Men svenskarna, åtminstone 
makarna Karlsson, var inte positiva till detta och i januari �9�0 med-
delade Andin att styrelsen uttalat sig mot ett samarbete med »Miss A. 
Doering«, alltså med CIM.5�

När CIM-perioden gick mot sitt slut var inriktningen att finna ett 
eget arbetsområde i Belgiska Kongo. Frågan gällde om det skulle bli i 
direkt samverkan med eller i anslutning till en annan missions område. 
Olika alternativ och samarbetsinviter diskuterades. Frågan om att göra 
gemensam sak med SB:s mission återkom flera gånger.

Belgiska Kongo? Mot bakgrund av sin erfarenhet av svagheterna med 
en liten mission skrev både Karlsson och Lundberg till Örebro och 
undrade, utan att insistera, om inte de svenska baptisterna kunde hålla 
ihop så mycket att de kunde arbeta inom samma område. Andersson, 
som kände Karlsson och Lundberg från Örebrotiden, försökte också 
aktivt att få Karlsson till SB:s nya fält. Han menade sig ha fått sam-
fundsledarnas ord på att denne i så fall skulle bli anställd av samfundet. 
Karlsson informerade Ongman om detta, men skrev att man fick göra 
upp om detta i Sverige.5�

För SB:s del blev frågan om eget arbetsfält tidigt avgjord. I december 
�9�6 besökte Oskar och Sarah Andersson det område i Basakata-landet, 
mellan Kongos bifloder Kasai och Mfimi-Lukenie, som rekommende-
rats dem av den protestantiska Kongokommittén. Det låg längre åt 
nordväst än Kasaidistriktet, närmare Leopoldville. Andra alternativ 
övervägdes, men efter beslut i missionsstyrelsen i oktober �9�7 påbör-
jades arbete i Basakataområdet från �9�9.5�

5� SvT 8.��.�9�7, s �. H Karlsson t Ongman �8.6.�9�7. Andin t Kongomissionärerna 
�7.��.�9�8. Andin t Einar Karlsson �9.�.�9�0. En epilog till detta skeende är att Ong-
man i juni �9�� meddelade ÖM-styrelsen att en stor gåva kommit från en släkting till 
Alma Doering i USA till en missionsstation på ÖM:s blivande arbetsfält. ÖM-styrelsen 
6.6.�9�� § �� mom �.

5� H Karlsson t J Ongman �8.6.�9�7. E Lundberg t H Ongman 8.�0.�9�7. H Karlsson 
t J Ongman ��.�.�9�8. Oskar Andersson, som då var i Sverige, deltog som talare i Fila-
delfiakonferensen i Örebro i september �9�7 (Konferensprogram, Bf Filadelfia 5.8.�9�7, 
§ �). Frågan är om han då förde några samtal med Ongman i fältfrågan.

5� Andersson �969, s �7f.
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Bland ÖM-missionärerna diskuterades även andra alternativ i Bel-
giska Kongo, dels i anslutning till SB:s tänkta fält, dels i närheten av 
CIM:s och APCM:s områden. Från de amerikanska baptisterna kom 
ett förslag om ett område mycket längre norrut, nära Leopoldsjön. 
Det sammanföll med Stahlbrands förslag från �9��. ÖM-ledningen 
uppdrog åt missionärerna, som kände förhållandena bäst, att enas om 
ett förslag. I det syftet rådde de den första missionärsgruppen att resa 
till Brazzaville, för att där möta den nya gruppen missionärer som var 
på väg och samtala igenom frågan före återresan till Sverige.55

55 S Karlsson t J Ongman ��.�.�9�8. H Karlsson t J Ongman ��.6.�9�8. Jag har här 
utgått från att Lukneyfloden i dessa källor skall vara Lukeniefloden. Andin t Kongomis-
sionärerna �7.��.�9�8.

Elsa och Henning Karlsson. Foto: Rune Olssons privatarkiv.
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Franska Kongo?56 Ett av de alternativ som på förslag av SMF-missio-
nären Teofil Ceder (�879–�9�9) i Brazzaville hade övervägts av Oskar 
Andersson, blev istället intressant för ÖM. Det var norrut i Mellankon-
go, i ett område kring Sanghafloden. Det aktualiserades vid ÖM:s må-
nadsmöte i mars �9�7. Paul Ongman ansåg det som en fördel att SMF 
arbetade i denna koloni och att deras erfarna missionärer skulle kunna 
ge råd och hjälp. ÖM-ledningen tog upp frågan med SMF-missionären 
K J Pettersson, som då var bosatt i Örebro.57 Denne kontaktade i sin 
tur sin samfundsledning angående möjligheten att ÖM-missionärer till 
en början skulle få stanna på SMF:s stationer, tills de blev tillräckligt 
hemmastadda med språket och förhållandena i övrigt. I februari �9�8 
meddelade t f missionsföreståndare J P Norberg (�855–�9�8) i brev att 
detta inte mötte något hinder. Komplikationer på grund av det pågå-
ende kriget försenade emellertid dessa missionärers avfärd, som skedde 
först i december. Samma månad sände ÖM en tacksamhetsskrivelse till 
SMF för all välvilja och hjälp i denna långa process.58

De fem missionärerna anlände till Kongo i januari �9�9 och pla-
cerades enligt överenskommelse på SMF:s stationer. De fann sig väl 
tillrätta och upplevde en god andlig gemenskap. De fick erfarenhet både 
av pionjärarbete och av arbete på etablerade stationer. Från Örebro 
kom instruktioner om hur de ekonomiska frågorna skulle hanteras.59 
Med tanke på skillnad i församlingssyn måste frågan ställas hur det 
här samarbetet mellan en baptistisk mission och en mission av SMF:s 
karaktär, med sin dubbla dopsyn, kunde genomföras så smidigt. Själv-
fallet var förutsättningen att ÖM-missionärerna, för den begränsade 
tid det gällde, gick in under de förutsättningar som rådde. Samverkan 
underlättades ytterligare av att SMF i Kongo i sin tur hade anpassat sig 
till det faktum att alla övriga missioner i Nedre Kongo var baptistiska 
och därför enbart predikade och praktiserade troendedopet.60

56 Uttrycket användes ofta även efter �9�0 i mer generell mening, särskilt när det stod i 
motsats till Belgiska Kongo, som likvärdigt med Franska Ekvatorialafrika (AEF). Ibland 
blev det i praktiken, t ex i missionärernas språkbruk, synonymt med Mellankongo, den 
för ÖM vid denna tid aktuella kolonin inom AEF. Se kap �.5.

57 Andersson �969, s �7. Karlsson, �9��, s ��. ÖM �0.�.�9�7 § �–5.

58 ÖM-styrelsen �9.�.�9�8 § �. ÖM �.�.�9�7 § �–7; �9.�.�9�8 § 7; �7.9.�9�8 § ��; 
�.��.�9�8 § 6; �7.��.�9�8 § 6.

59 Bergström t ÖM �8.�.�9�9. ÖM �8.�.�9�9 § 8; �5.�.�9�9 § �. SMF/KK �6.6.�9�9 
§ 6.

60 Sundkler & Steed �000, s ��5. Stenström �977, s �9ff.
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Frågan om ett eget arbetsfält var emellertid inte avgjord och återkom 
hela tiden, i brev och på ÖM:s månadsmöten.6� En längre diskussion 
i denna fråga fördes i ÖM-styrelsen i september �9�9. Henning Karls-
son, som då var hemkommen och närvarande, hävdade att behovet 
var störst i Mellankongo, men han pekade även på svårigheterna. 
Myndigheterna krävde franskt diplom för dem som skulle arbeta som 
lärare och bolagen var inte villiga att släppa till land, »emedan de ej 
gärna vilja låta någon få inblick i hur de far fram«. Dessutom var 
missionssällskap inte erkända i lag. Han anförde även att katolikerna 
var »svårare« i Belgiska än i Franska Kongo. Samverkan med SMF 
skulle dock underlätta. Ongman anförde att han tidigare hade varit 
för Belgiska Kongo, men nu ändrat sig. Han angav fyra skäl: (�) SMF 
hade varit så tillmötesgående och hade lovat sitt fortsatta bistånd. (�) 
Fransmännen var möjligen lättare att ha att göra med än belgarna. (�) 
Behovet var störst i Franska Kongo. (�) Klimatet var inte så mycket 
sämre. Det rörde sig onekligen om argument av mycket praktisk art 
och med undantag av det tredje utgick de från ett svenskt missionärs-
perspektiv. Ärendet bordlades.6�

På hösten �9�9 kontaktades SMF-ledningen i fältfrågan. Missions-
sekreterare Jakob Lundahl (�875–�95�) svarade positivt och ÖM-le-
darna besökte SMF. I december rapporterade de att Karl Edvard Laman 
(�867–�9��) bestämt avrått ÖM från att börja mission i Belgiska 
Kongo. Den trakt söder om Kasaifloden, som varit påtänkt, bestod 
av sumpmark och var olämplig. Han föreslog istället ett område i 
Mellankongo i närheten av Kamerungränsen, mellan floderna Sangha 
och Oubangui. Det var särskilt angeläget att uppta mission där för att 
på så sätt »hindra muhammedanismen att tränga längre mot söder«. 
Tomtmarkfrågan skulle nog lösa sig med tiden. Laman gav rådet att 
en undersökningsresa borde företas till området ifråga. Det beslöt 
också ÖM i sitt decembermöte.6� Här återkom alltså en av de av Elsa 
Lundberg �9�� nämnda »konkurrerande krafterna«, och det av Laman 
framförda behovet av att motverka denna kraft blev ett viktigt strate-
giskt motiv för styrelsen.6�

6� ÖM 6.5.�9�9 § ��; 6.6.�9�9 § �5; �.7.�9�9 § 6. E Svensson t ÖM �.8.�9�9. 

6� ÖM-styrelsen �6.9.�9�9 § 5.

6� ÖM-styrelsen �.�0.�9�9 § 9. ÖM ��.�0.�9�9 § ��. ÖM-styrelsen �6.��.�9�9 § �9. 
ÖM �6.��.�9�9 § ��.

6� Motivet att motverka islams spridning söderut i Afrika var allmänt förekommande 
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I januari �9�0 fick ÖM-styrelsen del av ett memorandum från SMF-
missionären P A Westlind (�877–�9��) angående ÖM:s begäran att i 
SMF:s namn få söka påbörja ett eget arbete i Mellankongo. Om ÖM 
och andra missioner skulle få rättighet att arbeta inom AEF vore det 
den bästa lösningen, enligt Westlind. Annars borde SMF hjälpa ÖM-
missionärerna att få en eller flera egna stationer, för vilka ÖM ikläder 
sig allt ekonomiskt och personellt ansvar och där dess missionärer 
självständigt lägger upp verksamheten. Inför de franska myndigheterna 
skulle de emellertid representeras av SMF. Denna skrivelse hade ännu 
inte behandlats av SMF-styrelsen, men ÖM-styrelsen uttalade sitt gil-
lande av förslaget. Det skulle dock dröja ytterligare en tid innan det 
blev aktuellt att gå vidare till ett formellt avtal i denna fråga.65

Orsaker till SMF:s intresse. Vad låg bakom SMF:s mycket positiva at-
tityd till propåerna från Örebro om samarbete och hjälp i Kongomis-
sionen? SMF-ledningen i Sverige intog en annan hållning än Ongman 
och kretsen kring honom i många teologiska och ekumeniska frågor. 
Ändå fick detta samarbete i Mellankongo en så god grund att det höll 
även för kommande påfrestningar i relationerna mellan SMF- och 
ÖM-ledningarna i Sverige. Det måste ha funnits starka skäl bakom 
SMF-ledningens agerande.

En orsak var det akuta behovet av personalförstärkning till Kongo-
missionen. Det fanns ett ackumulerat sådant behov vid krigsslutet. 
Dessutom befann sig SMF-missionen i ett expansivt skede. De hade an-
lagt nya stationer och projekterade för ytterligare utvidgning av arbets-
området åt norr och nordväst i Mellankongo. Under hösten �9�8 hade 
Laman, som Kongokonferensens ordförande och på missionsstyrelsens 
uppdrag, tillsammans med en kollega genomfört en tre och en halv 
månader lång undersökningsresa genom vidsträckta områden bland 
många folkgrupper, där ingen mission bedrevs. Det resulterade bland 
annat i ett brev till tidningen Missionsförbundet, som publicerades i 
februari �9�9 under rubriken »Det macedoniska ropet från urskogen« 
och gjorde ett starkt intryck bland läsarna. Redan samma vår kunde 

vid denna tid. Docent G W Lindeberg utlade detta motiv vid ett föredrag under den 
andra allmänna svenska missionskonferensen �9�0, där John Ongman var närvarande. 
SvT �0.9.�9�0, s �. Arvid Svärds synpunkter i SvT ��.�0.�9��, s �, visar att det även 
var aktuellt inom SB:s Kongomission.

65 ÖM-styrelsen �8.�.�9�0 § �0, jämte bilaga; 7.6.�9�0 § 6.
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Lundahl redovisa stora extra insamlingar till stöd för dessa planer. Han 
gjorde då också ett upprop om behovet av nya missionärer.66

I juni anslöt sig Kongokonferensen till Lamans förslag. I samma 
konferens beslöt man skicka en tacksamhetsskrivelse till Ongman för 
hjälpen med missionärer och vädjade till SMF-styrelsen i Sverige att 
kontakta Ongman för att få ännu fler missionärer därifrån. I styrelsens 
årsberättelse för �9�9 uttrycktes också tacksamhet för den värdefulla 
hjälpen och det goda samarbetet. ÖM-missionärerna behövdes i det 
expanderande arbetet.67

En annan tänkbar orsak relaterar mer till den svenska ekumeniska 
situationen vid den tiden. �9�8 hade Frikyrkliga Samarbetskommit-
tén bildats och i mars �9�9 hölls det tredje frikyrkomötet. SMF var 
en central part i dessa initiativ och befäste, efter P P Waldenströms 
död (�8�8–�9�7), alltmer sin roll som ett tydligt frikyrkligt samfund. 
Samtidigt spred sig pingstväckelsen – med Bergstens terminologi, »den 
antiekumeniska andedopsväckelsen« – under �9�0-talet fortfarande 
inom både SB och SMF. Situationen efter pingstpredikanternas utta-
lande �9�9 om samfundsväsendet blev känslig även för SMF, som hade 
stora grupper »pingstbetonade« inom sina led. De hade redan förlorat 
en del medlemmar och även predikanter till Pingströrelsen. På hösten 
�9�9 antog SMF:s styrelse ett balanserat uttalande om sin ställning 
till denna strömning. Med tanke på denna grupp inom samfundet och 
risken för ytterligare åderlåtning var det en styrka för SMF-ledningen 
att kunna redovisa ett gott samarbete med Ongman och ÖM, särskilt 
efter dennes tydliga ställningstagande mot tendensen att lämna de 
etablerade samfunden.68

66 Missionsförbundet ��.�.�9�9, s 78ff; 6.�.�9�9, s ��9f; �0.�.�9�9, s �89. 

67 SMF/MK ��–�5.6.�9�9 § �5. SMF/KK �6.6–�.7.�9�9, § �8, �6. SMF:s årsberättelse 
�9�9, s ��.

68 Bergsten �995, s ��ff, ��ff, 7�, 87, �06 not ��. Sahlberg �977, s ��f. Struble �98�, 
s �6ff, ��ff, 5�. Missionsförbundet �.9.�9�9, s ��8f. Mot den här bakgrunden är det 
anmärkningsvärt att Lewi Pethrus hösten 1919 initierade underhandlingar med SMF om 
samma typ av temporärt samarbete i AEF som redan fanns mellan ÖM och SMF. Syftet 
var att få möjlighet att sända pingstmissionärer till Kongoområdet genom SMF för att 
senare kunna etablera ett eget arbetsfält. Se SMF-styrelsen �–�.�0.�9�9 § 6� och Pethrus i 
Evangelii Härold ��.�0.�9�9, s �6�; ��.��.�9�9, s �0�f. En sådan samverkan kom dock 
aldrig till stånd. Bakgrunden till initiativet var situationen efter det första världskriget. Som 
framkommer längre fram i detta kapitel hade öppningen för nya protestantiska missioner i 
konventioner efter det första världskriget ännu inte fått genomslag. Vid den aktuella tiden 
var det fortfarande nödvändigt att gå genom en i området redan etablerad mission. 
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Samverkan med SB undersöks en sista gång. I början av �9�0 ansökte 
ÖM-missionärerna med Karl Ekroth (�89�–�956) i spetsen hos den nye 
guvernören Alfasa om tillstånd att företa en undersökningsresa norrut. I 
april kompletterade de på begäran denna ansökan med ett kortfattat pro-
gram för den verksamhet man ville bedriva. Medan de väntade på svar 
på denna begäran, skulle de emellertid ännu en gång undersöka alterna-
tivet att göra gemensam sak med SB:s missionärer på deras nyetablerade 
arbetsfält eller söka sig ett fält i anslutning till detta.69 Varför kom detta 
alternativ upp igen och varför ledde det inte till något positivt resultat? 
Svaren måste sökas i de processer som under åren �9�9–�9�0 pågick 
både i Sverige och i Kongo. Vid SB:s allmänna konferens i juni �9�9 kom 
frågan om relationerna mellan samfundet och ÖM upp. Många ansåg att 
en samverkan och en samordning var nödvändig när det gällde pastors-
skolorna och yttre mission. En kommitté med representanter från både 
SB:s och ÖM:s styrelser skulle undersöka detta.70

Detta föranledde kritiska inlägg. Einar Karlsson (�890-�9��), mis-
sionärskandidat för Kongo och blivande missionssekreterare, skickade 
en skrivelse till ÖM:s styrelse. Om inte garantier kunde lämnas för att 
inget hinder skulle läggas i vägen för »upprättandet av en apostolisk 
mission«, ville han ta avstånd från ett samarbete med SB i Kongo. Det 
är oklart vad Karlsson menade med »apostolisk mission«. Det avsåg 
sannolikt öppenheten för pingstväckelsen, men det kan också ha varit 
en anspelning på en »paulinsk« missionsstrategi i enlighet med Roland 
Allens berömda bok från �9�� och Rufus Andersons terminologi. 
Redan innan kommittén samlats uttryckte även Andin från ÖM-led-
ningen i brev till missionärerna stor skepsis till att det hela skulle leda 
till några resultat.7�

Den nämnda kommittén möttes två gånger. Samfundets delegater 
föreslog till mötet i september �9�9 att om deras huvudförslag om 
en gemensam ledning för yttre missionen och predikantskolorna inte 
skulle bifallas från ÖM, borde som alternativ arbetet i Kina och Kongo 
fortsätta under samfundets ledning, medan ÖM skulle ansvara för 

69 ÖM-styrelsen 7.6.�9�0 § 6. Ekroth m fl t G Alfasa �6.�.�9�0.

70 Lagergren �989, s 79f. ÖM 6.6.�9�9 § �7.

7� ÖM-styrelsen �7.6.�9�9 § �6. Andin t Lindqvister �8.7.�9�9. Andin t E Svensson 
�9.7.�9�9. I SvT �0.�0.�9��, s �, återgav redaktören en skrivelse från John Ongman 
där denne kallar den missionsmetod som inriktar sig på att verka där ingen annan redan 
brutit mark för »apostolisk«.
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arbetet i Brasilien och Indien, möjligen även Spanien eller Ryssland. 
Örebrodelegaterna uttryckte sin tveksamhet.7� Efter mötet skrev Andin 
till ÖM-missionärerna i Kongo för att höra deras mening. I december 
�9�9 skickade dessa en gemensam skrivelse direkt till kommittén. De 
ansåg att ÖM hade en egen uppgift att fylla i Kongo och eftersom ÖM:s 
fält troligen skulle bli i AEF, ansåg de att det föreslagna samarbetet var 
otänkbart. Dessutom anfördes att de trivdes utmärkt väl tillsammans 
med SMF-missionärerna och trodde att de skulle få stor nytta av att 
uppta egen mission i närheten av deras fält. Frågan diskuterades vidare 
under de följande månaderna.7�

Den här inombaptistiska diskussionen fördes under samma tid som 
de tidigare relaterade livliga kontakterna pågick med SMF-ledningen i 
Stockholm. Detta uppmärksammas inte av Lagergren. Men det påver-
kade sannolikt att inriktningen mot AEF och då särskilt Mellankongo 
blev allt tydligare hos ÖM-ledningen och dess missionärer.7� Vid det 
andra mötet med kommittén, i april �9�0, framlade ÖM-delegaterna 
ett skriftligt uttalande i vilket de motiverade den nuvarande inrikt-
ningen mot ett eget arbetsfält i Mellankongo. De hänvisade till gynn-
sammare förhållanden och mycket större möjligheter till utveckling än 
i Belgiska Kongo, liksom till fördelarna med att bli grannar till »ett mot 
oss sympatiskt stämt svenskt missionssällskap, under vars värderade 
överinseende vi finge göra den nog så maktpåliggande början av vårt 
missionsarbete därute«. Det tyngst vägande skälet var dock, enligt 
deras mening, att om inte detta område intas av evangelisk mission 
kommer »muhammedanismen« inom kort att ha intagit fältet. Det var 
alltså Lamans argumentering som här togs upp. De inbjöd istället SB-
missionen att göra gemensam sak med ÖM i AEF, även om de skulle 
ansvara för arbetet på var sina stationer.75

Samfundets delegater förklarade omedelbart att detta var omöjligt, 
eftersom de redan hade sitt givna fält, där arbetet var i full gång vid 
två stationer. Dessutom var ÖM-gruppens positiva inställning till nära 
samverkan med SMF, samtidigt som de avvisade samverkan på det 

7� Protokoll SB-ÖM �7.9.�9�9, s �–� (bilaga 7 till ÖM �–�.6.�9�0).

7� Andin t Ekroth 6.�0.�9�9; t Johansson 6.�0.�9�9; t Lindqvister 7.�0.�9�9; t Berg-
ström 8.�0.�9�9; t Svensson 8.�0.�9�9. Ekroth, Bergström, Svensson, Johansson, Lind-
qvister t samarbetskommittén SB-ÖM ��.��.�9�9. ÖM-styrelsen �7.�.�9�0 § 8.

7� Lagergren �989, s 79ff.

75 Samarbetskommittén SB-ÖM ��.�.�9�0 § � (bilaga 7 till ÖM �–�.6.�9�0). 
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gemensamma samfundets redan existerande fält, uppenbarligen svår-
smält för samfundets ledning. De ansåg det »ur alla synpunkter klokast 
och bäst, att Baptistsamfundet sökte bedriva sin mission så självstän-
digt som möjligt«. Någon organiserad missionssamverkan kom alltså 
inte till stånd och Lagergren menar att detta måste ha varit ÖM-grup-
pens avsikt, eftersom de kunde förutse att det egna motförslaget var 
oantagbart för samfundsledningen.76

Lagergren antyder – med stöd i ett yttrande av SB:s missionssekrete-
rare C G Lundin (�869–�965) – att ett möjligt bakomliggande skäl till 
denna hållning från ÖM:s sida kan ha varit fruktan att Pingströrelsen 
skulle vinna ytterligare terräng i baptistförsamlingarna, om ÖM:s yttre 
mission inte bedrevs självständigt från samfundsmissionen. Förlik-
ningsförsöket vid denna tid mellan baptister och pingstvänner hade 
visserligen misslyckats, men ÖM:s relativa självständighet ansågs ändå 
kunna hindra en ännu större övergång till Pingströrelsen.77

Frågan om gemensamt fält med SB fortsatte ändå under hela den här 
tiden att engagera missionärerna, särskilt som de var mycket osäkra på 
möjligheterna inom AEF. Situationen hade ännu inte klarnat efter kriget 
och tillämpningen av St Germainkonventionens bestämmelser hade 
ännu inte kunggjorts. Missionärerna hade uppfattat att myndigheterna 
fått order från Paris att inte släppa in nya missioner förrän detta gjorts. 
I väntan på svar på den begäran som de lämnat in i januari �9�0, be-
slöt de att i alla fall göra en resa till Belgiska Kongo för att undersöka 
möjligheterna där.78

Resan varade i över två månader från september till november �9�0. 
Samma dag som avresan var planerad från Brazzaville fick Ekroth och 
Einar Karlsson tillsammans med SMF:s John Södergren audiens hos 
guvernören, som efter begärda förklaringar visade sig mer positiv än 
tidigare. Den planerade resan företogs ändå av de båda nämnda ÖM-
missionärerna och från Bendela slog Andersson följe med dem. De un-
dersökte främst trakterna söder om baptisternas fält. Deras slutintryck 
var att området var för litet för två sällskap och att det förelåg en risk 
att ÖM:s verksamhet skulle bli beroende av SB-ledningen i Stockholm. 
Eftersom de fått besked om positivt svar från guvernören i Brazzaville, 

76 Samarbetskommittén SB-ÖM ��.�.�9�0 § �, 9 (bilaga 7 till ÖM �–�.6.�9�0). La-
gergren �989, s 8�.

77 Lagergren �989, s 8�. Andin t Lindqvister �8.7.�9�9.

78 Lindqvister t Ongman 9.��.�9�9. Ekroth t ÖM-styrelsen �.8.�9�0.
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konstaterade de att en undersökningsresa i Mellankongo borde genom-
föras innan de tog slutlig ställning. Det framgår att de skulle föredra 
ett fält inom AEF, även om det i praktiken skulle innebära »en absolut 
skilsmässa för all framtid mellan de tvenne sällskapen«.79

Guvernörens beslut blev en avgörande vändpunkt i fältfrågan. 
»Skilsmässan« mellan ÖM och SB blev definitiv vad gällde Kongomis-
sionen. Därmed kom ÖM-missionärerna att ytterligare en tid stanna på 
SMF-stationerna. De blev allt grundligare insatta i den missionsmodell 
som där utvecklats.

�.� Kontakt med myndigheter och missioner i AEF:  
Mötet med en etablerad missionsmodell inom SMF:s  
Kongomission (�9�9–�9��)

Under perioden �9�9–�9�� blev arbetet på SMF:s stationer ÖM-missio-
närernas introduktion till AEF och till en av dess fyra delar, Mellankongo. 
Dessa år direkt efter det första världskriget var formativa på flera sätt. 
Missionärerna fick inblick i och erfarenhet av den missionsmodell som 
utvecklats under fyrtio års arbete genom SMF i Nedre Kongo, varav tio 
år på den franska sidan. De fick ta del av de diskussioner som där förts 
och fördes om självstyrelsefrågan. Tre av dem bar även med sig lärdomar 
från arbetet i Belgiska Kongo, men för majoriteten av dem var detta deras 
första möte med missionsverksamhet i Afrika. Vilka erfarenheter från 
åren inom SMF fick betydelse för utvecklingen av den egna missionen? 
Och hur såg den kolonialhistoriska och missionshistoriska kontexten ut 
för ÖM:s väg till en egen Kongomission inom AEF?

Franska Ekvatorialafrika (AEF).80 AEF har sitt ursprung i en liten fransk 
besittning vid Gabonkusten som upprättats �8��. Därifrån skedde Sa-
vorgnan de Brazzas (�85�–�905) expeditioner för Frankrikes räkning 
från �875. Han nådde till Kongoområdet, där han �880 ingick en pakt 
med en hövding, nära den plats som skulle bli Brazzaville. Under ständiga 
konflikter med belgiska intressen etablerade de Brazza under �880-talet 
fransk kontroll norr om Oubanguifloden. År �888 förenades Gabon och 

79 Rapport Karlsson, Ekroth 6.��.�9�0. 

80 För en översikt över den ekonomiska, sociala och kulturella utvecklingen i området 
�880–�9�0, se Manning �988, kap � och �, och för ett ekonomihistoriskt djupstudium 
av perioden �898–�9�0, se Coquery-Vidrovitch �97�. 
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Kongo i Franska Kongo, men utvidgningen fortsatte. Albert Dolisie kom 
till forsarna vid Bangui �887. Där grundades en statspost �889. Därifrån 
sökte sig fransmännen norrut och österut. �89� följde Alfred Fourneau 
Sanghafloden och grundade en statspost vid Ouesso. Han fortsatte förbi 
Nola men mötte starkt motstånd från gbayafolket. �89� grundades dock 
statsposten vid Carnot. Starka krafter motverkade de Brazzas politik av 
långsam fredlig penetrering av de nya områdena, utifrån en vision av 
»association« till, snarare än »assimilering« i det franska väldet. �897 
återkallades denne till Paris och fältet låg öppet för mer brutal militär 
erövring. Franska Kongo kom att omfatta ett område från 5 breddgraden 
syd till �� breddgraden nord, från regnskog och savann till öken. Ett 
franskt-tyskt avtal från �89� innebar att det tyska Kamerun hindrade 
en förbindelse med havet från den övre delen av detta område. Floderna 
var de huvudsakliga kommunikationsvägarna, tillsammans med de ka-
ravanvägar som upprättades på grundval av bärarsystemet.8�

De franska posterna var till en början få och från metropolen kom inga 
större ekonomiska resurser, trots de Brazzas propåer. Istället kom det som 
han velat motverka, en hårdare och mer våldsam exploatering och infö-
rande av ett koncessionssystem. År �899 ingicks överenskommelser med 
ett �0-tal handelskompanier, som fick ansvaret för att på ett område av 
650 000 km� exploatera naturtillgångarna men även att bygga upp en in-
frastruktur av olika kommunikationer. Deras metoder med tvångsarbete 
och brutalt våld framkallade revolter från den inhemska befolkningen 
och protester i Frankrike, där hela frågan blev mycket känslig genom den 
pågående debatten om Leopolds regim i Kongofristaten.8�

de Brazza kallades in �905 och fick leda en undersökningskom-
mission. Kolonialministern förväntade sig att den skulle fastställa att 
anklagelserna gällde sällsynta individuella övertramp och framställa de 
franska metoderna i en positiv dager gentemot de belgiska. de Brazzas 
rapport klargjorde emellertid de fruktansvärda förhållandena. Själv 
avled han i Dakar under hemresan samma år. Kraven på åtgärder blev 
massiva, men parlamentsdebatten �906 ledde inte till någon avgörande 
förändring. Handelskompaniernas områden reducerades och vissa ko-

8� Deschamps �97�, s �9�. Kalck �99�a, s ��0–�6�. Manning diskuterar spänningen 
mellan assimileringsvision och associationsvision i den franska kolonialpolitiken och 
menar att den förra snart tog överhanden. Manning �988, s �5 (jfr s ��), 6�, 9�.

8� Om koncessionssystemet, se Coquery-Vidrovitch �97�. För en översikt, se Kalck 
�99�a, s �65–�89. Deschamps �97�, s �9�f.
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lonialtjänstemän blev hårdare i sin övervakning. Inför en sådan kon-
troll av ett bolags metoder i sin verksamhet i närheten av Bangui begick 
dess ledande tjänsteman, den svenske före detta marinofficeren Lund, 
självmord �907 för att undkomma undersökningen. Kanske var denne 
Lund den förste svensken på Oubangui-Charis område?8�

Uppmärksamheten blev även en anledning till flera organisatoriska åt-
gärder. Den viktigaste var inrättandet av Franska Ekvatorialafrika �9�0. 
AEF omfattade de tre kolonierna Gabon, med Libreville som huvud-
ort, Mellankongo, med Brazzaville som huvudort och Oubangui-Chari, 
med Bangui som huvudort. Till dem kom militärterritoriet Tchad, med 
Fort-Lamy som huvudort. Det fick kolonistatus �9�0. I november �9�� 
avträdde den franska regeringen en del av norra Mellankongo till tyska 
Kamerun, i utbyte mot att Tyskland lade ner sina anspråk på Marocko. 
Vid freden �9�9 efter det första världskriget återgick dessa områden till 
Frankrike och därmed AEF. Denna del av norra Mellankongo, där den 
svenska missionen utvecklade sitt arbete under �9�0- och �9�0-talen, 
övergick i etapper under �9�0-talet till Oubangui-Chari.8�

AEF var, liksom Franska Västafrika (AOF, organiserat �895/�90�), 
en federation under en generalguvernör, som var länken mellan kolo-
nialdepartementet i Paris och de fyra kolonierna/territorierna under 
var sin guvernörlöjtnant. Dessa kallades vanligen enbart guvernörer, 
vilket blev den officiella titeln från �9�7. Generalguvernören, med 
säte i Brazzaville, hade ett konsultativt råd vid sin sida, men regerade 
genom dekret och förordningar som publicerades i Journal Officiel. 
Det var ibland tillämpningar av beslut i Paris och ibland lokala beslut. 
Guvernörens administrativa råd utgjordes av cheferna för de olika an-
svarsområdena (t ex politik, ekonomi, tullväsendet, hälsa, utbildning). 
Varje koloni var i sin tur indelad i olika förvaltningsområden, ledda av 
en kommendant med en eller flera administratörer vid sin sida. Alla var 
franska statstjänstemän. Ekonomiskt skulle varje koloni skicka vidare 
tullinkomster och kunde få tillbaka anslag som varierade från år till år, 
beroende både på kolonialdepartementets och på generalguvernörens 
prioriteringar inom existerande resursramar. Varje koloni kunde dock 
komplettera sina tillgångar genom direkta skatter.85

8� Deschamps �97�, s �9�. Kalck �99�a, s �89–�97. För uppgiften om Lund, se s �97 
samt Coquery-Vidrovitch �97�, s �8�.

8� Deschamps �97�, s �9�ff. Kalck �99�a, s �96, �0�, ���.

85 d’Almeida-Topor �999, s ��.
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Det första världskriget fick påtagliga följder. Koloniernas bidrag 
till kolonialmakten Frankrike hade varit av stor betydelse: afrikanska 
soldater i hundratusentals, strategiska råvaror och produkter och en 
helt nödvändig livsmedelsproduktion. Denna potential undergrävdes 
av de omfattande epidemierna – särskilt spanska sjukan �9�8–�9�9 
– och försörjningsproblemen. Frankrike riskerade att drabbas svårt av 
en demografisk tillbakagång och en ekonomisk kollaps i kolonierna. 
Kolonialminister Albert Sarraut lade därför fram en omfattande plan 
�9�� för hur dessa skulle sättas i stånd, så att deras bidrag till det fran-
ska imperiet skulle säkras. Den blev inte antagen i sin helhet, men låg 
bakom en rad beslut under �9�0- och �9�0-talen, bland annat i relation 
till infrastruktur. Coquery-Vidrovitch har analyserat denna utveckling 
som ett uttryck för att kolonialismen blev imperialism.86

Detta har i det dåtida franska sammanhanget en viktig bakgrund i upp-
fattningen av det franska civiliseringsuppdraget (la mission civilisatrice). 
Eftersom detta uttryck återkommer flera gånger i denna undersökning 
– som gäller en svensk missions verksamhet i Franska Ekvatorialafrika 
– finns anledning att i korthet utreda dess innebörd. Det var en fransk 
motsvarighet till britternas the white man’s burden och amerikanarnas 
manifest destiny. Det blev den franska republikens officiella ideologi 
�895 och har en viktig bakgrund i de republikanska upplysningsidealen 
från den franska revolutionen. Hur kunde de, som gick emot all tyranni 
och förespråkade frihet och jämlikhet, bygga upp ett kolonialvälde där 
motsatsen rådde? Den frågan analyserar Bancel, Blanchard & Vergès 
(�00�). De hävdar att den franska republiken hämtade modellen från 
Rom – som lade under sig de så kallade barbarerna »för deras eget bästa« 
och gav dem sina lagar, sitt administrativa system och sina tekniska fram-
steg – och anspråken på universell giltighet för de egna idealen från den 
katolska kyrkan. I en sekulariserad version skulle den franska republiken 
föra en frälsning »som är av denna världen« till dem som uppfattades 
som ociviliserade folk. Revolutionens och republikens rättigheter, ansåg 
dess förespråkare, gällde inte de som av naturen inte var civiliserade och 
inte odlade jorden. Den europeiska och särskilt den franska kulturens 
överhöghet var en given förutsättning.87 

Genom att införa en ny administrativ ordning, skolutbildning, tek-

86 Coquery-Vidrovitch �97�, s 5�9 och �979.

87 Bancel, Blanchard & Vergès �00�, s ��ff, �6, 67f, 7�.
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niska framsteg och försörjning genom uppodling av jorden skapade 
Frankrike, enligt denna ideologi, möjlighet för de ociviliserade att 
uppnå civilisering och därmed rätt till de republikanska rättigheterna. 
Detta skulle ske genom assimilering med det franska samhället, först 
för en utvald elit och på lång sikt för resten av lokalbefolkningen. Detta 
civiliseringsuppdrag innebar att de så kallade vilda folken (sauvages) 
moderniserades och blev så kallade underlydande (sujets) och så små-
ningom medborgare (citoyens). Den processen kunde kräva inslag av 
underordning, tvång och våld, men detta försvarades med det »goda« 
man därigenom skulle uppnå. La mission civilisatrice uttryckte en 
fransk självförståelse som ett utvalt folk, vars natur det var att koloni-
sera på ett humanitärt sätt. Den koloniala verkligheten såg dock annor-
lunda ut än teorin. Denna teori har i ett postkolonialt perspektiv också 
uppfattats som ett rättfärdigande av en kolonial erövring som primärt 
hade andra bevekelsegrunder. Bancel, Blanchard & Vergès beskriver 
sammanfattande den under lång tid allmänt rådande uppfattningen 
av den franska nationens uppdrag som »ett projekt som objektivt är 
undertryckande och kallt men iklätts varma och generösa värden av 
republikansk godhet« (min övers).88 

Inom AEF såväl som i andra franska kolonier förstärktes detta 
omöjliga dilemma av den grupp som kallades colons. De utgjordes av 
fransmän som var permanent boende i kolonin, ibland i andra genera-
tionen. En del hade deporterats till kolonin som kriminella eller som 
i Frankrike oönskade individer. De bedrev i huvudsak kommersiella 
odlingar, länge med hjälp av tvångsarbete, eller handelsverksamhet med 
uttryckliga privilegier. De delade ofta inte alls de republikanska idealen 
och utvecklade en öppen motvilja mot deras förverkligande. Deras 
förhållningssätt och agerande var – i ännu högre grad än den officiella 
politiken – grundat i en tydlig kolonial rasism.89

Den här beskrivna franska kolonialteorin utgör en bakgrund till 
många av de förhållanden och skeenden i relation till den svenska mis-
sion, som behandlas i denna avhandling. 

88 Bancel, Blanchard & Vergès �00�, s 56, 6�ff, 7�, 7�, 76, 8�f. För en samtida utlägg-
ning av det franska civivliseringsuppdraget och en närmast hagiografisk beskrivning av 
katolska missionärers roll i detta, se Lesourd �9��. Återvändande krigsveteraner och 
nationalistledaren Boganda vände under efterkrigstiden de republikanska idealen mot 
den franska koloniala diskursen och praktiken. Se kap 7 i denna avhandling.

89 Bancel, Blanchard & Vergès �00�, s 77f.
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Den franska religionspolitiken i AEF. En för kristen mission viktig 
aspekt av kolonialpolitiken var myndigheternas förhållande till religi-
onsutövning och till missioners initiativ av både religiös och social ka-
raktär. Det är därför ofrånkomligt att undersöka vilken religionspolitik 
som utkristalliserades efter det första världskriget hos myndigheterna 
inom Franska Ekvatorialafrika och därefter studera konsekvenserna 
för etableringen av protestantisk mission i området.

De särskilda rättigheter för kristna missionsinitiativ som uttrycktes re-
dan i Berlinfördraget �885 blev satta på undantag under världskriget. De 
konfirmerades emellertid efter freden i den särskilda konvention som un-
dertecknades i St Germain den �0 september �9�9. Den ratificerades inte 
rent formellt inom AEF förrän �9��, men fick betydelse för en successiv 
och långsam förändring av rådande policy från krigstiden. Konventionen 
stipulerade bland annat att fullständig religionsfrihet skall råda. Missio-
närer från alla länder som undertecknat eller anslutit sig till konventionen 
skall få inresetillstånd och få resa fritt inom kolonin och etablera verk-
samhet var som helst utan andra restriktioner än vad som allmänt gäller 
för att upprätthålla säkerhet och ordning.90 Men denna mycket tydliga 
text bekantgjordes med stor fördröjning och tillämpades länge i en tydlig 
anda av »därtill är vi nödda och tvungna«. Vad var bakgrunden till denna 
hållning från de franska myndigheternas sida i Brazzaville?

För det första var kyrka och stat åtskilda i Frankrike sedan �905. 
Så var inte fallet i Belgien, vilket hade vissa konsekvenser i dess koloni 
Belgiska Kongo. I Frankrike var detta förhållande resultat av en lång 
och växande opinion – alltifrån den franska revolutionen – för la laicité, 
statens neutralitet i religionsfrågor. Många statstjänstemän var sekula-
riserade eller uttryckliga ateister och därför ofta allmänt antiklerikala. 
Det gällde till exempel generalguvernören Victor Augagneur i början av 
�9�0-talet. En del sådana statstjänstemän såg ogärna att missionärer – av 

90 »Les puissances signataires […] protégeront et favoriseront, sans distinction de natio-
nalité ni de culte, les institutions et les entreprises religieuses, scientifiques ou charitables, 
crées et organisées par les ressortissants des autres puissances signataires et des Etats, 
membres de la Société des Nations, qui adhéront à la présente convention, qui tendront 
à conduire les indigènes dans la voie du progrès et de la civilisation […] La liberté de 
conscience et de libre exercice de tous les cultes sont expréssement garantis […] Dans cet 
esprit les missionnaires auront le droit d’entrer, de circuler et de résider sur le territoire 
africain, avec faculté de s’y établir pour poursuivre leur oeuvre religieuse. L’application 
de (ces) dispositions […] ne comportera pas d’autres restrictions que celles qui seront 
nécessaires au maintien de la sécurité de l’ordre publics« Dekret �9.6.�9��. Artikel ��. 
Kopia i CAOM/ggaef 5d/87.
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vilken konfession de än var – etablerade sig inom AEF. Å andra sidan var 
man skyldig att strikt följa St Germainkonventionen.9�

För det andra var inte minst denna kategori statstjänstemän särskilt 
känsliga för vikten av att inte störa den sociala och religiösa ordningen 
hos befolkningen, särskilt under kriget. I ett brev �9�9 till guvernören 
i Mellankongo, med anledning av en begäran från den amerikanske 
missionären Antoine Rollier, förklarade generalguvernören att ett skäl 
för att förhindra protestantiska missionärer att söka sig från Braz-
zaville vidare norrut mot Oubangui-Chari och Tchad var risken för 
att deras verksamhet skulle störa ordningen i områden där muslimskt 
inflytande var särskilt stort. Detta argument framförde för övrigt gene-
ralguvernören vid flera tillfällen till kolonialministern, som i ett brev i 
januari �9�0 instämde i bedömningen och bad generalguvernören att 
formulera restriktioner på basis av principen om säkerhet och ordning 
i St Germainkonventionen.9�

Just missionären Rollier väckte för övrigt myndigheternas misstan-
kar redan �9�5 i ett avseende som kan sägas utgöra en tredje orsak 
till myndigheternas reserverade hållning. Han var inte bara amerikan. 
Han hade tidigare, enligt den franska administrationen, varit utsänd 
av den amerikanska regeringen till Sydamerika. Hans ansökan �9�5 
stöddes också av den amerikanske vicekonsuln, som kunde tänkas ha 
politiska orsaker för sitt stöd. Det faktum att Rockefeller �9�9 hade 
intervenerat hos den franske ambassadören i Washington till förmån 
för amerikanska missionärer väckte inte sympati i Brazzaville.9�

En annan tänkbar orsak är att franska kolonialtjänstemän, sekulari-
serade eller inte, med avseende på religion oftast hade sin referenspunkt 
i katolicismen. I den mån man kände till protestantismen och särskilt 
i anglosaxisk form, hade man uppfattat att den på ett annat sätt än 
katolicismen lyfte fram den enskilde individens fri- och rättigheter, inte 

9� Neill beskriver Augagneurs tid som guvernör på Madagaskar �905–�909 i följande 
ord: »He regarded all religious teaching with distaste, and made it clear from the start 
that he regarded the Protestant missions as the greatest of dangers. They taught people to 
think, and by creating a native ministry they were bringing into existence, an independent 
élite which could be regarded only as a standing threat to the government.« Neill �966, 
s �5�. Se även Mehl �96�, s 5�.

9� GG/AEF (Gouverneur Général AEF) t G/MC (Gouverneur Moyen-Congo) ��.�.�9�9. 
Ministre des Colonies t GG/AEF �7.�.�9�0. Kopior i CAOM/ggaef 5d/8.

9� Henri Brunschwig analyserar tänkbara orsaker till denna reserverade hållning i en 
studie över »anglofobi och fransk afrikansk politik«. Brunschwig �97�. Se även Neill 
�966, s ��7.
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bara på religionens område. Det väckte misstankar att deras verksam-
het skulle kunna förmedla sådana tankar till afrikanerna, vilket per 
definition, för en fransk kolonialtjänsteman vid denna tid, var farligt. 
Man uttryckte även farhågor att missionärerna bara var en förtrupp 
för amerikanska kommersiella intressen.9� 

En fjärde orsak är att åtskilliga statstjänstemän var katoliker och 
kunde tänkas ha lättare att uppehålla goda relationer med katolsk 
mission än med protestantisk. Katolsk mission i AEF vid denna tid var 
dessutom från Frankrike. Även om den hade ett religiöst mål för sin 
verksamhet som skilde den från de franska statsintressena, visade den 
ändå stor lojalitet med den franska kolonialpolitiken. Den katolske 
ärkebiskopen i Brazzaville, Prosper Augouard, skrev i januari �9�9 
till guvernören i Mellankongo att när vissa statstjänstemän angrep 
den katolska missionens patriotism, underförstått brist på patriotism, 
angrep de i själva verket »dess ögonsten«.95

Innebörden i detta uttalande klargjordes i ett tal, som den katolske 
pionjären i övre Mellankongo, Marc Pédron (�877–�9�6), höll i april 
�9�� i Ouesso. Administratören där skickade talet i kopia till guvernö-
ren i Brazzaville och uttryckte djup tillfredsställelse med den oerhörda 
patriotism det uttryckte. Enligt Pédron är fransk och katolsk samma 
sak (»qui dit catholique dit francais«) och han hyllade alla fransmän 
som fallit i Sanghaområdet för Frankrikes sak. De fick för övrigt ab-
solution för sina synder och tillförsäkrades evig salighet. I samma tal 
identifierade han också protestant med engelsk/anglosaxisk och ut-
tryckte missnöje med att protestantisk mission kommit före katolsk 
mission i dessa områden.96

Stephen Neill ger följande allmänna kommentar om fransk katolsk 
mission som bekräftar det som anförts från AEF:

The value of the Roman Catholic missions as an instrument for the 
dissemination of culture was such that it could not be disregarded 
by colonial rulers, even though their personal attitude might be one 
of scepticism, of difference. Or even of hostility to the Christian 

9� Chef de circonscription P Pinelli t Commendant militaire i Brazzaville �5.��.�9�9, 
bilaga No �55/c. CAOM/ggaef 5d/�5. Tidningsurklipp i CAOM/ggaef 5d/8. Jfr Augag-
neurs uttalande citerat från Neill i not 9�.

95 Augouard t G/MC ��.�.�9�9.

96 Titaux t G/MC �8.�.�9��. CAOM/ggaef 5d/8. 
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faith. National festivals tended to become confused with religious 
festivals.97

Utan att invänta den formella ratificeringen av St Germainkonventio-
nen utfärdade generalguvernören ett dekret i maj �9�0, i vilket han 
reglerade kristna missioners verksamhet. De var tvungna att lämna en 
deklaration till myndigheterna om sin avsikt och precisera den region 
där de ville arbeta. Guvernören skulle ge tillstånd först efter att ha 
försäkrat sig om att missionärerna uppfyllde kraven i konventionen. I 
övrigt stipulerades noggranna regler för den skolverksamhet missioner 
kunde tänkas vilja starta. Generalguvernör Augagneur preciserade ett 
år senare vilka handlingar en mission måste lämna in, liksom att guds-
tjänster måste vara offentliga och hållas på inhemskt språk eller franska 
och att religiös undervisning inte fick innehålla andra ämnen. I decem-
ber �9�� utfärdade Augagneur ett cirkulär till guvernörerna där han 
ytterligare skärpte sin religionspolitik. Där tolkade han avsnittet om 
säkerhet och allmän ordning i St Germainkonventionen så, att predikan 
eller andra offentliga manifestationer av missionärer inte fick innehålla 
någon direkt eller indirekt kritik av den franska kolonialpolitiken, inte 
ens om den formulerades utifrån religiösa principer.98

Alla missionärer måste skriva under ett dokument där de under ed 
deklarerade att de bara hade ett religiöst syfte med sin verksamhet inom 
AEF och att de inte skulle uttala sig om eller blanda sig i, direkt eller indi-
rekt, de franska myndigheternas förhållanden till sina underlydande.99

Denna skärpning i förhållande till de kristna missionerna kom samti-
digt som myndigheterna var ytterst oroade av utvecklingen kring profet-
rörelsen i Belgiska Kongo, som också fick nedslag i Mellankongo och på 
SMF-stationer. Den relaterades av myndigheterna till protestantisk mis-
sion, eftersom upphovsmannen Simon Kimbangu var kateket inom den 

97 Neill �966, s �50f. Mehl menar dock att föreningen mellan kolonialism och kristen 
civilisation gradvis övergår i en förening mellan kolonialism och »den tekniska civilisa-
tionen«. Mehl �96�, s �0. 

98 Dekret GG maj �9�0. Dekret GG �7.5.�9��. Circulaire GG No ��5 �.��.�9��. 
Kopior i CAOM/ggaef 5d/8.

99 »[…] sous serment, n’avoir d’autre but, en venant en Afrique Equatoriale Francaise, 
que de poursuivre une oeuvre religieuse. Je m’engage, toujours sous serment, à m’interdire 
toute manifestation, toute déclaration, toute ingérence, directe ou indirecte, concernant 
les règlements ou les pratiques de l’autorité francaise dans ses rapports avec ses justicia-
bles«. Circulaire GG No ��5 �.��.�9��, bilaga. Kopia i CAOM/ggaef 5d/8.
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engelska baptistmissionen på den belgiska sidan om gränsen. På den fran-
ska sidan drabbades särskilt Musana missionsstation, där missionärerna 
tvingades av myndigheterna att avskeda alla lärare och evangelister.�00

De franska kolonialmyndigheterna var trängda mellan en utveckling 
som de enligt fördrag var tvungna att acceptera och en annan som de 
egentligen hellre ville uppmuntra. Vad fick detta för konsekvenser för 
de missioner som redan fanns på plats eller som begärde att få komma 
in i AEF? Vilka missioner gällde detta vid sidan av ÖM och vad ka-
raktäriserade dem?

Missionshistorisk kontext. Katolsk mission i AEF expanderade tidigt 
genom den franske missionären Prosper Augouard (�85�–�9��), som 
kom att kallas »Kongos apostel«.�0� Denne kom till Gabon �878. Efter 
de Brazzas första expedition och på dennes uppmaning, sändes han iväg 
inåt landet. I augusti �88� planterade han ett kors på den plats som 
blev Brazzaville. Augouard blev den förste apostoliske vikarien i den 
kyrkliga prefektur som upprättades. �890 blev han biskop och �9�5 
ärkebiskop. Med en egen ångbåt ledde han den katolska expansionen 
åt nordväst längs Alima och åt nordöst längs Oubangui, båda bifloder 
till Kongofloden. �89� gick han och hans sällskap i land för att välja en 
plats för en missionsstation i närheten av den nya franska militärposten 
i Bangui. De återvände sedan till Brazzaville, tillsammans med en grupp 
pojkar som under ett år tränades för olika uppgifter. �89� grundades 
stationen St Paul. När Augouard dog �9�� hade dock den katolska 
missionen norrut längs Sangha knappt börjat. �9�� gjorde katolska 
missionärer en resa för att utforska dessa trakter. Det var då Pédron höll 
det tal i Ouesso som tidigare citerats. I februari �9�� grundades mis-
sionsstationen St Anne i Berbérati, ett drygt halvår innan den svenska 
missionen kom till Bania, fem mil söder om Berbérati.�0�

När SMF inte längre hade några naturliga utvidgningsmöjligheter i 
nedre delen av Belgiska Kongo och upptog arbete �909 på den franska 
sidan om gränsen, fanns det protestantisk mission bara i Gabon genom 
Parismissionen (SMEP). Arbetet kunde etableras relativt snabbt. Av-

�00 Se Andersson �997, s 50ff. Nyrén �9��, s ��8ff. Hult �9��, s ���ff. För en afrikansk 
studie över denna och andra messianska rörelser i Kongoområdet, se Sinda �97�.

�0� Beslier �9�6. Augouard var utsänd av Congrégation du Saint-Esprit.

�0� Sundkler & Steed �000, s �9�ff. Toso �99�, s ��ff, 99f. de Banville (red) u.å., s 
7�–��0, ��7–��8.
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stånden från arbetsområdet i Belgiska Kongo var inte stora och befolk-
ningen talade i huvudsak samma språk, kikongo, som på den belgiska 
sidan. De nya stationerna anlades i tät följd: Madzia �909, Musana 
�9�0, Brazzaville �9��, Kolo �9�6 och Indo/Sibiti �9�8. De kunde 
bygga på den modell som utvecklats sedan �880-talet på den belgiska 
sidan. ÖM-missionärerna kom alltså till SMF i Mellankongo när de 
arbetat där i tio år. Men missionens totala erfarenhet i Kongoregionen 
var bortåt fyrtio år.�0�

I Nedre Kongo började kring �9�0–�9��, som redan omnämnts, den 
så kallade »profetrörelsen« kring Kimbangu. Den fick direkt betydelse 
för de områden där SMF arbetade. Vid lärar- och evangelistkonferen-
sen �9�� och vid den därpå följande missionärskonferensen ägnades 
många samtal åt denna rörelse. Den fick också stor uppmärksamhet 
senare samma år vid den allmänna missionärskonferensen i Bolenge för 
alla Kongomissioner. Där antogs en kritisk resolution som andas rädsla 
för rörelsens politiska implikationer. Den rätt nyutkomne ÖM-mis-
sionären Einar Karlsson, som deltog i SMF:s missionärskonferens men 
förhindrades av hustruns sjukdom att delta i Bolenge, gav dock i brev 
till ÖM-styrelsen en i stort sett positiv bedömning av rörelsen.�0�

Efter krigsslutet öppnades möjligheten för ytterligare protestantisk 
mission inom AEF. Det var framför allt två amerikanska missioner 
som då sökte få tillstånd att börja verksamhet. Arbetet gällde i första 
hand Oubangui-Chari. Det var en mindre baptistmission (The General 
Council of Co-operating Baptist Missions of North America, senare 
Baptist Mid Africa Mission, BMM), och den så kallade brödramissio-
nen (The Foreign Missionary Society of the Brethren Church).�05

BMM grundades �9�0, med säte i Cleveland, Ohio. Detta sällskap 
var ett resultat av två faktorer, dels visionen för evangeliskt arbete i den 
nordöstra delen av AEF hos William Clarence Haas (�87�–�9��), dels 
konflikten mellan fundamentalism och modernism inom amerikansk 
baptism. BMM blev en kanal för missionsengagemang hos försam-

�0� Se Nyrén �9��, s 9�–���. Palmaer i Palmaer (red) �9��, s ���ff.

�0� Einar Karlsson t ÖM-styrelsen ��.��.�9��. ÖM-styrelsen �8–�0.�.�9�� § �0 mom 
�. Jfr även Nyrén �9��, s ��8–��0, ��� samt ��6–��7. Congo Missionary Conference 
1921, �9��, s �5f, ��, �0�. I källorna stavas profetens namn Kibangu. Jag följer senare 
praxis (Kimbangu). 

�05 BMM kom att inom AEF kallas enbart Mid Mission och brödramissionen Mission 
évangélique de l’Oubangui-Chari.
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lingar i mellanvästern som i det sammanhanget lämnade nordstats-
baptismen (Northern Baptist Convention). BMM beskrev sig själv som 
en trosmission och en självständig, fundamentalistisk, separatistisk 
baptistmission.�06

När Haas efter många år som pastor vände sig till nordstatsbap-
tisternas mission befann den sig i en process av omorganisation och 
konsolidering.�07 Den beslöt �9�0 att inte satsa på nya fält längre in 
i Kongo, som Haas hade önskat, utan istället konsolidera sitt arbete i 
nedre Kongo. Haas vände sig därför till AIM och arbetade �9��–�9�6 
inom den missionen i östra Afrika. För att få utlopp för sin vision om 
pionjärmission övergick han senare till att bli independent missionär i 
Rafai, bland zandefolket i östra delen av AEF. Efter ett drygt år i USA 
återvände Haas ensam till Afrika för att söka etablera ett arbetsområde. 
Tillsammans med några tidigare medarbetare från AIM anlände han i 
mars �9�8 till Brazzaville i syfte att få komma till Oubangui-Chari. De 
fick inget sådant tillstånd av de franska myndigheterna och blev fast i 
Brazzaville i två år. På grund av deras namn och tyska familjeursprung 
misstänktes de för att vara tyska spioner och dessutom hade de, som 
amerikanska protestanter, ingen känd missionsorganisation bakom sig. 
Haas återvände till USA för att bilda ett missionssällskap och rekrytera 
nya missionärer.�08

Haas hamnade då mitt i konflikten inom baptismen mellan evangeli-
kalism/fundamentalism och liberalism/modernism,�09 men hans fokus 
var huvudsakligen på Afrikamissionen. Vid besök som talare på olika 
bibelinstitut kunde han rekrytera framtida medarbetare till denna mis-
sion, bland annat svenskamerikanen Gust Pearson. Inom en krets av 
församlingar som tidigare tillhört Michigan Baptist Convention bil-
dades i oktober �9�0 den nya missionen för att stödja Haas och den 
grupp missionärskandidater som han rekryterat. I november reste den 
första gruppen på sex missionärer till Afrika. Missionen etablerade sig 
sedan från Bangui och österut. Dess fokus har varit evangelisation, 

�06 Elmers �996.

�07 Se kap �, not �7.

�08 Elmers �996, s 8, �9ff, �5ff, �5ff, �9. BMM:s generalsekreterare �9��, C C Barrett, 
anger i sitt förord till Pearson �9�� avsaknaden av stödjande missionssällskap som enda 
skäl till att Haas inte släpptes in i AEF. Pearson ca �9��, s �. Se f ö avsnittet »Den franska 
religionspolitiken i AEF« ovan.

�09 Se Marsden �980, s �59ff.
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församlingsgrundande med strikt kongregationalism, bibelöversätt-
ning (sango) och litteraturproduktion, inte minst en spridd sångbok 
på sango. Haas själv dog redan �9��.��0

Medan Haas var i Brazzaville �9�8–�9�0 befann sig även en grupp 
från brödramissionen där. Detta sällskap grundades år �900 inom 
brödrakyrkan, ett av de samfund som leder sitt ursprung till en radikal 
pietistisk rörelse i Tyskland i början av �700-talet. I gruppen fanns 
bland annat James och Florence Gribble, som liksom Haas tidigare 
hade arbetat med AIM i Östafrika. De hörde till en strömning inom 
kyrkan som efter en lång strid på �9�0- och �0-talen formade Fel-
lowship of Grace Brethren Churches �9�9. Detta samfund var funda-
mentalistiskt och separatistiskt, med stark betoning på evangelisation. 
Dess kongregationalism var något mindre strikt än inom BMM, men 
de har i vissa avseenden särskiljande praktiker (dop med nedsänkning 
tre gånger, fottvagning).���

År �9�7 hade brödramissionen ställt sig bakom Gribbles planer att 
uppta mission i Oubangui-Chari. De reste med ett par kollegor till Braz-
zaville �9�8. Det skulle emellertid dröja till �9�� innan de kunde börja 
bygga upp den första missionsstationen i Bozoum. De blev liksom Haas 
kvarhållna i Brazzaville i väntan på att myndigheternas policy gente-
mot nya missioner skulle klarna. I september �9�9 fick de emellertid 
tillstånd att resa norrut till Carnot och installera sig där provisoriskt. 
Under ett och ett halvt års tid ägnade de sig bland annat åt språkstudier, 
innan de fick tillstånd att fortsätta norrut till Bozoum. Då anslöt sig 
flera andra missionärer, bland annat Orville Jobson, som under lång 
tid blev ledare för missionen sedan James Gribble dött �9��. Florence 
Gribble fortsatte arbeta som läkare till sin död �9��. Brödramissionen 
har förutom evangelisation, församlingsgrundande och bibelöversätt-
ning (sango, tillsammans med BMM) även engagerat sig i sjukvård 
och litterär verksamhet med ett stort tryckeri. Brödramissionen fick en 
stark spridning i centrala delen av Oubangui-Chari i ett bälte mellan  
BMM:s och det blivande ÖM/MBS:s arbetsfält.���

Det är sannolikt att några av ÖM-missionärerna mötte en och annan 

��0 Elmers �996, �5ff, 5�ff. Strong �98�, s 5�.

��� The Brethren Encyclopedia �98�, vol �, s �7�, �8�, �8�ff. 

��� The Brethren Encyclopedia �98�, vol �, s 57�. LG/MC t GG/AEF �5.�.�9��. 
CAOM/ggaef 5d/�5. Om brödramissionens mål i relation till tre-själv-formeln från 
början och �9��, se Jobson �957, s 76ff, ��8f.
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i den amerikanska missionärsgruppen under deras väntetid i Brazza-
ville. I vissa avseenden kände sig ÖM-missionärerna möjligen besläk-
tade med de amerikanska missionärernas teologiska profil, till exempel 
konservativ bibelsyn och baptistisk församlingssyn. Däremot var dessa 
amerikanska missionärer inte öppna för pingstväckelsen som ÖM-
missionärerna var. Även om dessa längre fram skulle komma att från 
tid till tid möta amerikanska missionärer från dessa missioner, så stod 
relationen till de svenska missionärskollegerna inom SMF i särklass.

SMF:s missionsmodell. Vilken missionsmodell mötte ÖM-missionä-
rerna i samarbetet med SMF och i de följande kontakterna? De hade i 
Örebro fått del av en eskatologiskt bestämd koncentration på uppgiften 
att i Andens kraft predika evangeliet till så många enskilda människors 
frälsning som möjligt. Den snart återkommande konungens ärende 
hastade. Mot slutet av �800-talet präglade denna missionssyn många 
av de nya missionsinitiativen, inte minst trosmissionerna. Av de klas-
siska böckerna om SMF:s Kongomission��� framgår – trots att Fiedler 
klassificerar SMF som en trosmission – att SMF:s mission var förankrad 
i en bredare fåra i enlighet med den historiska evangeliska missionen. 
Uppgiften att förmedla evangeliet stod visserligen även här i centrum 
och i det pietistiska arvet fanns inriktningen på individerna med, men 
teologin och erfarenheten hade utformat en modell i praktiken som för-
utsatte bredare processer över längre tid. Det påminde om vad de första 
Örebromissionärerna hade sett inom presbyterianmissionen (APCM).

Missionsarbetet inom ett nytt folk måste börja i språket. Pionjärerna 
i Afrika kring förra sekelskiftet fick lära sig språket, ofta utan hjälpme-
del, genom en långsam naturmetod. Därefter fick de försöka att formu-
lera det kristna budskapet och finna vägar att berätta och predika det. 
De som visade intresse för det nya budskapet samlades till gudstjänster 
och till dopundervisning. Utifrån devisen Guds ord till folken sökte mis-
sionärerna forma ett skriftspråk för att kunna översätta bibeln. För att 
befolkningen skulle kunna tillgodogöra sig bibelordet måste de få lära 
sig läsa. Missionen öppnade olika sorts skolor och började med under-
visning. Detta ledde i sin tur till ett litterärt arbete från ABC-böcker, 
katekeser och bibelberättelser till sångböcker och läroböcker.

��� Se jubileumsböckerna Dagbräckning i Kongo (red Sjöholm & Lundahl �9��), Mäs-
taren på Kongos stigar (red Palmaer �9��), Kongo kommer (red Stenström �956).
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Undervisningen motiverades emellertid inte enbart utifrån evang-
elisationen, möjligheten att läsa bibeln och det egna behovet av att 
utbilda evangelister, utan även utifrån behovet av att fostra dugliga 
medborgare i samhället. Arvid Stenström citerar ett beslut från �905, 
som uttryckte detta dubbla syfte med skolverksamheten. Det var också 
uppenbart att det fanns stora hälsoproblem bland folket. Från enkel 
såromläggning växte hälso- och sjukvård fram och kunde ses som ett 
uttryck för den bibliska uppmaningen att »bota de sjuka«. Men där 
fanns också ett dubbelt syfte, att hjälpa enskilda och att förbättra 
hälsoläget i landet. Materiella och sociala behov drev även fram andra 
insatser. Detta kulturella, sociala uppdrag vid sidan av evangelisation 
och församlingsbildning kunde i sin konkreta utformning uppfattas 
av fransmännen som en del av deras tidigare diskuterade så kallade 
civiliseringsuppdrag.���

Allt detta skedde parallellt med att nykristna samlades i församlingar 
och att evangelister, lärare och andra fick utbildning för sin uppgift. 
Långt in i framtiden skymtade självstyrande församlingar med inhem-
ska pastorer. Allt hängde samman och utvecklades organiskt. De olika 
insatserna utgick från de resurser som man hade med sig från hemlan-
det i form av kunskap, teknik och pengar, kort sagt det framväxande 
moderna samhällets resurser. 

Centrum för arbetet i dess skiftande former var missionsstationen. 
Den nyss beskrivna arbetsmodellen, som på stationen fick ett konkret 
uttryck i de tre byggnaderna kyrka, skola och klinik, förutsatte också 
bostäder, livsförnödenheter och service. Missionsstationen blev ett sju-
dande center av aktiviteter för att svara mot dessa behov: röjning, bygg-
nation, plantering, odling, uppfödning, reparationer och underhåll. 
Anställda av olika kategorier drogs in i dessa aktiviteter och hade sina 
bostäder i stationens närhet. I Sigbert Axelsons analys av missionssta-
tionen som ett »Europa i miniatyr«, som en maktfaktor på gott och ont 
i det afrikanska samhället, belyser han den idéhistoriska bakgrunden 
i de svenska folkrörelserna. Han sammanfattar missionsstationens på-
verkan på den afrikanska miljön med orden »undervisningen trängdes 
in i en skola, sjukvården i en dispensär och kulten i ett kapell«.��5

Det fanns också en annan faktor som just i AEF påverkade missions-

��� Stenström �977, s 5�f. 

��5 Axelson �976, s �7–�7.



�60

stationernas utformning. Under den aktuella tiden tillät inte de franska 
myndigheterna att missioner fick tomtmark för religiös verksamhet 
med hänvisning till att stat och kyrka var åtskilda i Frankrike sedan 
�905. De enskilda missionärerna fick begära sådan i sina egna namn för 
odlingar och annan näringsverksamhet. Detta måste alltså genomföras 
för att den religiösa verksamheten skulle kunna utövas.��6

Missionären och i synnerhet stationsföreståndaren blev den själv-
klare ledaren i detta »Europa i miniatyr«. Han blev en »tata«, en fader. 
Innebörden i denna »välvilliga paternalism« (benevolent paternalism) 
för relationerna mellan missionärer och kongoleser har analyserats 
av Axelson.��7 Hur aktualiserades då självstyrelsefrågan i denna mis-
sionsmodell?

Denna fråga berördes flera gånger i tidningen Missionsförbundet re-
dan i början av �880-talet. Nils Westlind skrev �887 från Kongo, att »vi 
arbetar och måste arbeta på att göra oss själva överflödiga här«. Axel-
son påvisar hur denna målsättning drev på inslag i den missionsmo-
dell vi har beskrivit ovan, till exempel språkarbete, bibelöversättning 
och utbildning av evangelister och lärare. Men redan Westlind insåg 
också hur svårt det skulle bli att förverkliga denna teoretiska målsätt-
ning.��8 Laman hade inte heller stora förhoppningar att detta skulle gå 
snabbt. Han varnade kring �9�0 för att för snart förverkliga självstyre 
och kopplade samman frågan med självfinansiering. »Lyckas de [för-
samlingarna] bli självunderhållande, ha de naturligtvis all rätt att bli 
självstyrande.« Men förverkligandet av detta mål, menade han, dröjer 
nog »en mansålder«. Tio år senare, i ett föredrag i Sverige �9��, förde 
han en betydligt mer nyanserad diskussion i dessa frågor med tydlig 
påverkan från den internationella missionsdebatten och från exempel 
i andra länder, såsom Uganda. Frågan om självstyre får inte förläggas 
till framtiden, hävdade han, utan man måste redan från början arbeta 
och planera för den. Utländska pengar kan bromsa både församlingens 
självstyre och dess självfinansiering.��9

Efraim Andersson sammanfattar den allmänna meningen inom mis-
sionen i detta skede som ett bejakande av att missionen skall arbeta för 

��6 Södergren �9�6, s �55.

��7 Axelson �970, s ��9 och kap 7. 

��8 Axelson �970, s �78ff.

��9 Laman �9��, s �7�. Laman �9��, s 99–�07. 
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att kunna dra sig tillbaka och överlämna ansvaret, men att den unga 
församlingen ännu inte var mogen att få självständighet. Resultatet av 
denna dubbla ståndpunkt blev, enligt Andersson, att teorin visserli-
gen accepterades men kom att förverkligas i praktiken förhållandevis 
sent.��0

Detta var inte bara en fråga om inställning och attityd. I en analys 
av processen mot självständighet inom SMF:s mission i Kongo häv-
dar Arvid Stenström, att grundorsaken var strukturell. Istället för att 
förena de nygrundade församlingarna i en gemenskap som sedan i 
en kyrkobildningsprocess skulle kunna utvecklas till en självständig 
kyrka, infördes en överordnad missionärsstyrd organisation. Detta 
satte kongregationalismens idé om den autonoma lokalförsamlingen 
ur spel. Församlingen knöts till missionsstationen. De hade ofta samma 
missionär som föreståndare, med formellt ansvar även för församlings-
grupperna i de byar som lades under stationens domän. Stationerna 
var i sin tur underordnade missionärskonferensen, som också tillsatte 
evangelister och lärare. Den fick alltså rollen av en »kyrkostyrelse«, 
vars beslut dock skulle underställas missionsstyrelsen i Sverige. En mis-
sionärskommitté hade ansvar att förbereda och verkställa konferensens 
överläggningar och beslut. Detta system fick till följd att församling-
arna och deras kongolesiska medlemmar inte kunde påverka konfe-
rensbesluten i frågor som berörde församlingsförhållanden, annat än 
indirekt via missionären som var föreståndare.���

Redan �895 inrättades också en lärar- och evangelistkonferens, 
där även några utvalda missionärer deltog. Den ägnades inte bara åt 
uppbyggelse och gemenskap, utan diskuterade även verksamhets- och 
församlingsvårdsfrågor liksom lärofrågor. Dess protokoll underställdes 
missionärskonferensen för godkännande. Formellt var alltså lärar- och 
evangelistkonferensen ett sidoorgan, men den fick betydelse för lös-
ningarna i många frågor som den enade sig om att föra fram. Den 
bidrog också till att man kände en större samhörighet mellan de olika 
församlingarna.���

Det skulle dock dröja länge innan den här organisationsstruktu-
ren diskuterades i relation till självständighetsfrågan. Men frågorna 

��0 Andersson �968, s 56.

��� Stenström �977, s ��, 60ff.

��� Stenström �977, s 6�.
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kring självstyre och självfinansiering diskuterades vid flera tillfällen. 
Vid missionsföreståndare Janne Nyréns (�86�–�9�5) inspektion �9�� 
tog han upp denna fråga, men i protokollet står det bara att den förda 
diskussionen fick utgöra svar. Under första delen av den konferensen 
deltog Einar Karlsson som representant för ÖM. En överenskommelse 
träffades om det fortsatta praktiska samarbetet i och med att ÖM- 
missionärerna då redan hade påbörjat arbetet i Matéle.���

Detta markerade en slutpunkt på ÖM-missionärernas formativa 
tid inom SMF, även om en missionär tidvis under de följande åren var 
stationerad i Brazzaville för att hjälpa till med de praktiska frågorna. 
Med inblicken i och erfarenheten av missionsmodellen inom SMF i 
bagaget började därmed den egentliga grundläggningsfasen i ÖM:s 
egen Kongomission. 

ÖM-missionärerna fick några formativa år av arbete på SMF-stationer, 
innan de �9�� fick tillstånd att uppta ett eget arbete i norra Mellan-
kongo. SMF hade fyrtio års erfarenhet av mission i nedre Kongo. ÖM-
missionärerna med bakgrund i en eskatologiskt bestämd missionssyn 
– där det gällde att förmedla budskapet till så många som möjligt på så 
kort tid som möjligt – mötte en missionsmodell, som liksom den pres-
byterianska i Belgiska Kongo förutsatte bredare processer över längre 
tid. De olika verksamhetsgrenarna hängde samman och utvecklades 
organiskt kring missionsstationernas tre huvudbyggnader, kyrkan, sko-
lan och kliniken. Självstyrelsemålet bejakades teoretiskt, men det sågs i 
ett långt framtidsperspektiv. Dess praktiska förverkligande försvårades 
dessutom av den dubbla strukturen utifrån station och församling, som 
vid denna tid betraktades som självklar.

��� SMF/KK �–8.�0.�9�� § ��, 8�. Nyrén �9��, s ���, ��6f, �6�f.
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�
»kristendom och civilisation  

i förening«

Kongomissionens grundläggningsfas �9��–�9�9

De ÖM-missionärer som reste från Sverige till Kongo efter det första 
världskriget kom under nästan tre år att formas av mötet med SMF:s 
missionsmodell, innan de skulle ta ansvar för ett eget arbetsprogram. 
Som framgick i förra kapitlet rymde den modellen ett brett missionskon-
cept, där till exempel allmän utbildning och sjuk- och hälsovård hade 
ett eget berättigande vid sidan av evangelisation, församlingsgrundande 
och utbildning av evangelister och pastorer. Detta innebar samtidigt att 
missionens agenda till viss del sammanföll med kolonialmaktens, även 
om motivering och syfte kunde vara olika. Karl Ekroth, en av ÖM-
missionärerna, kritiserade i en artikel fransmännens sätt att civilisera 
sin koloni. Det var »kristendom och civilisation i förening« som folket 
behövde, hävdade han.� Det var längs en sådan linje, som inte följde 
Rufus Andersons civiliseringskritiska eller trosmissionernas eskatolo-
giskt bestämda koncentration till evangelisation och församlingsupp-
byggnad, som ÖM:s mission kom att utvecklas alltmer.

I detta kapitel behandlas grundläggningsfasen för ÖM:s egna mis-
sionsarbete i Mellankongo, från etableringen av den första missionssta-
tionen i Matélé �9�� fram till �9�0. Då kulminerade den revolt bland 
gbayafolket som var en reaktion just mot »civiliseringen« i de former 
som drabbade den afrikanska befolkningen under �9�0-talet. Bland 
vilka folk etablerades ÖM-missionen under denna period? Med vilket 
syfte och vilket arbetsprogram tog man itu med arbetet? Varför och 
hur utvecklades skolverksamheten? Hur skedde församlingsutveck-

� Ekroth i MB 5.�.�9��, s �. Om den franska synen på »la mission civilisatrice«, se 
kap �.�. 
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lingen i spänningen mellan kolonialpolitiken och den afrikanska na-
tionalismen? Med utgångspunkt i dessa frågor söks viktiga delsvar till 
undersökningens huvudfråga om hur processen fortskred från missio-
närsstyrd verksamhet till de inhemska samfundens självstyre, närmare 
bestämt vad som karaktäriserade den under dess första decennium.

�.� Missionens arbetsprogram utformas:  
Pionjärskedet bland bungilifolket i Matélé (�9��–�9��)

Åtföljd av ett par SMF-missionärer uppvaktade Emanuel Lindqvister 
(�890–dödsår okänt), som då var stationerad i Brazzaville, guvernören 
i Mellankongo i januari �9�0 för att begära tillstånd för en under-
sökningsresa norrut. Denne begärde då in ett program för missionen 
för att sedan kunna rådgöra med generalguvernören. Detta program 
uppställdes huvudsakligen av Ekroth och är daterat den �0 april, men 
presenterades först i juli för guvernören vid en ny uppvaktning. Denna 
gång begärde denne skriftliga ekonomiska försäkringar. Efter Einar 
Karlssons ankomst sammanställdes en ny skrivelse och denna gång 
visade guvernören en något öppnare attityd. Som tidigare noterats, 
var det samma dag som undersökningsresan till Belgiska Kongo på-
börjades. Vilka syften och metoder framkommer av det uppställda 
arbetsprogrammet? Hur förverkligades de i den första etappen?�

Skiss till arbetsprogram. Det presenterade programmet innehöll fem 
punkter: (�) Utbredandet av den evangeliska läran. Denna punkt marke-
rades som huvuduppgift, genom uttrycket »framför allt« (�) Upprättande 
av skolor, vilkas mål skall vara att utbreda franska språket. (�) Upprät-
tande av yrkesskolor. (�) Bedrivande av jordbruk, såsom plantering av 
kaffe, kakao, bomull och fruktträd. (5) Filantropisk verksamhet.�

Det främsta syftet med missionsarbetet och dess utvidgning mot 
nya områden var att sprida det kristna evangeliet. Församlingsbildning 
fanns inte uttryckligen med – även om det låg i förlängningen av den 
första punkten – i detta kanske alltför hastigt och improviserat till-
komna program. Det förklarar också varför inte långsiktiga mål som 

� Ekroth, Lindqvister, Karlsson t G/MC �0.�.�9�0. Karlsson, Ekroth t G/MC, odaterad 
svensk översättning. Ekroth i Dagbok Matélé �8.7.�9��, s 6–9.

� Ekroth, Lindqvister t G/MC �0.�.�9�0. Svensk översättning i Bilaga III till ÖM-sty-
relsen �0.��.�9�0 § �7.
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självstyre fanns med. Den andra och den tredje punkten skulle kunna 
vara ett uttryck för att ÖM-missionärerna tagit intryck av SMF:s bre-
dare modell. Att målet för missionens skolor angavs vara att utbreda 
det franska språket kan också tyda på att Ekroth inte bara anpassade 
sig till kravet att undervisningen i folkskolor måste vara på franska, 
utan även att han gjorde taktiska överväganden i sin skrivning. For-
muleringen ger intryck av att vara mindre genomtänkt. Den fjärde 
punkten visar att han också tog hänsyn, av taktiska skäl, till vad som 
var nödvändigt i detta skede för att kunna få tomtmark.

Till Matélé. Den nya undersökningsresan varade i fem veckor från 
december �9�0 till februari �9��. Karl Ekroth, Einar Karlsson och 
Emanuel Lindqvister reste uppför Sanghafloden till Ouesso. Det var en 
statspost och ett handelscentrum i Sangharegionen och ansågs vara en 
lämplig plats för att anlägga en station. De fick ett gott bemötande av 
kolonialadministratören, som gav dem kartor och viktiga upplysningar, 
bland annat att själva Ouesso inte låg på något bolags område utan var 
fri mark. Därifrån fanns två naturligt avgränsade områden. Det ena var 
åt väster och sydväst, under Trechot-bolagets koncession (Compagnie 
Française du Haut Congo, vars direktör hette Trechot). Det andra var 
åt öster och nordost, under Forestière-bolaget (Compagnie Forestière 
Sangha Oubangui). De hade tidigare haft en positiv kontakt med det 
senare bolagets direktör i Brazzaville. De blev ändå tveksamma, när de 
fick veta att en kanadensisk missionär hade begärt mark vid Ikelemba 
längs floden och att de amerikanska brödramissionärerna fortfarande 
befann sig i Carnot i väntan på att få börja mission.�

De lämnade in en ansökan om tomtmark i Ouesso, men vände sedan 
söder- och västerut. Mellan Mossaka- och Sanghafloderna utsåg de en 
annan lämplig plats, i byn Matélé. Den låg tolv kilometer från Picounda 
vid Sangha. De hade rekommenderats detta område av administratören 
i Ouesso, eftersom det låg på fritt område. Av taktiska skäl avstod de 
från tanken att också begära stationsmark längre in i Mossakaområdet. 
Det var bäst att först få mark på fria områden och därefter underhandla 
vidare med Trechot-bolaget för att komma in på deras område. Efter 
återkomsten till Brazzaville inlämnades ansökan om tomtmark i Matélé 

� Karlsson, Lindqvister, Ekroth, Rapport från undersökningsresa i Franska Kongo 
�9.�.�9��.
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den �� februari �9��. Vid ÖM-styrelsens möte i slutet av mars förelåg 
en utförlig rapport från resan. Styrelsen godkände då missionärernas 
åtgärder.5

I ett beslut den � juni �9�� av guvernör Alfassa gavs tomträtt för ett 
�6 hektar stort område längs vägen Picounda-N’Toukou i Likouala-
Mossakadistriktet.6 Däremot skulle det dröja innan det kom något svar 
angående Ouesso. Telegram om detta framsteg i fältfrågan kom dock 
inte i tid till årskonferensen i Örebro, utan meddelades först vid ÖM:s 
septembermöte. Samtidigt meddelades också att ÖM:s Kongomission 
skördat sitt första offer. Missionär Ester Johansson (�887–�9��) hade 
avlidit den � juli i svartvattensfeber och begravts i Mukimbungu. Men 
nya missionärer var på väg. I årsmötet i juni �9�� antogs Gustaf Eriks-
son (�89�–�98�) som ny missionär för Kongo och fler skulle följa.7

Tiden på SMF-stationerna gick mot sitt slut. Års- och inspektions-
konferensen i Kingoyi i september �9��, som omnämndes i förra ka-
pitlet, blev dess slutpunkt. En överenskommelse mellan ÖM och SMF 
reglerade den hjälp i praktiskt hänseende som tidigare utlovats från 
SMF:s sida, eftersom all kommunikation med ÖM:s nya arbetsfält gick 
via Londe/Matadi och Brazzaville. Den godkändes i Sverige av SMF-
styrelsen och i mars �9�� av ÖM:s styrelse.8

Bungilifolket. Vad betydde denna öppning mot Matélébyn ur befolk-
ningsmässig synpunkt? Bland vilken eller vilka folkgrupper skulle man 
där få arbeta? Byn låg inom bungilifolkets område. Det var en liten 
folkgrupp i ett begränsat antal byar och omfattade omkring ett tusen 
personer. Bungili var en av subgrupperna till sangha, en familj av min-
dre folkgrupper i norra delen av nuvarande Kongorepubliken.9

I angränsande områden fanns andra liknande mindre folkgrupper, 
till exempel kouyou (koyo) som var en subgrupp till mbochi. De svens-
ka missionärerna kom även i kontakt med flera av dessa etniska grupper 
och evangelister placerades ut i byar mot väster och norrut. Ur stra-
tegisk synpunkt kunde den här placeringen av ÖM:s första missions-

5 Ibid. ÖM-styrelsen �0–��.0�.�9�� § �7 mom �.

6 Dekret �.6.�9��.

7 G N Nykvist t J Ongman �.7.�9��. ÖM-styrelsen ��–��.9.�9�� § �0 mom �, 5, 9 
samt bilaga III. ÖM årsmöte 7–8.6.�9�� § 9.

8 ÖM-styrelsen �8–�0.�.�9�� § �0 mom �.

9 Eriksson t Magnusson 6.�.�9�0.
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station tyckas vara mindre lyckad, vilket flera missionärer senare också 
påpekade. Från Matélé och den lilla och minskande folkgruppen bungili 
kom i alla fall den kongoles som skulle bli ledargestalten i flera decen-
nier inom församlingarna i hela Sangharegionen, den södra delen av den 
svenska missionens område, nämligen Daniel Bokangue. I området kring 
Ouesso kom man senare att arbeta bland folkgrupper som tillhörde den 
etniska gruppen makaa. Ett exempel är kwelefolket, väster om Ouesso. 
Alla dessa grupper hänförs vanligen till folk med bantuspråk.�0

Den första stationen etableras. Den �0 juli �9�� reste Henning och 
Elsa Karlsson och Emanuel Lindqvister med båt från Brazzaville och 
anlände till Picounda den �8 och till Matélé den �5 samma månad. 
Befolkningen var avvaktande, men redan den andra dagen fick de 
hjälp av två pojkar, varav den ene var den redan nämnde hövdingsonen 
Bokangue. Så småningom kunde de engagera fler lokala arbetare och 
snart kom förstärkning genom nya missionärer.�� Sakta men säkert 
växte den nya stationen fram under hårt arbete, många umbäranden 
och tropiska sjukdomar. Dagbokens korta, kärva informationer vittnar 
om detta. De fick från början tröst genom läsning av texten om Johan-
nes döparen som »gick ut i vildmarken och predikade«. Det kunde de 
identifiera sig med.��

Syftet med arbetet var dock inte att bygga upp en station med hus 
och planteringar. Det var att nå befolkningen med det kristna budska-
pet. Därför prioriterade missionärerna att lära sig bungilispråket. Det 
fick de göra med den så kallade naturmetoden, utan några som helst 
hjälpmedel. Dagboken berättar om glädjen över varje framsteg, när de 
fann ett nytt ord eller en ny grammatisk form, som de kunde teckna 
ned och därmed sakta forma ett skriftspråk. Det var framför allt de 
kvinnliga missionärerna som kunde ägna sig åt denna uppgift den första 
tiden, men även Einar Karlsson som var särskilt språkbegåvad. Från 
oktober månad �9�� anordnades ett gemensamt »språkmöte« för alla 
missionärer varje tisdag kväll. Under �9�� sammanställdes en bungili-

�0 Ekroth �9��, s ��f. Moukoko �999, s �8�f. Olson �996, s �8�.

�� I augusti kom Emma Svensson och Ragnhild Rönnbäck (senare Lindqvister), i sep-
tember Linus och Agnes Blomkvist och i februari �9�� Sofia Karlsson. Då kom även 
Einar och Elin Karlsson dit från Brazzaville. Dagbok Matélé �8.8.�9��; �7.9.�9��; 
��.�.�9��. 

�� Dagbok Matélé �9.7.�9��.
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svensk ordbok omfattande över �600 ord och en grammatik av Einar 
Karlsson, samt en svensk-bungili ordbok av Elsa Karlsson.��

Den �9 mars �9�� hölls den första gudstjänsten för byns folk. Lind-
qvister talade om »att vara trogna intill Herrens dag och arbeta i tåla-
mod«, som kan synas som ett märkligt ämnesval i situationen. Så fort 
missionärerna kunde språket tillräckligt fick de börja tala vid möten 
och gudstjänster. Premiärerna noterades i stationsdagboken. Likaså 
påbörjades översättningsarbete. Det första som översattes var Jesu 
lidandes historia, biblisk historia och annat material som behövdes till 
dopundervisningen. Den sköttes mestadels av de kvinnliga missionä-
rerna. På juldagen �9�� hölls den första dopförrättningen. Då döptes 
två unga kongoleser, som följt med missionärerna från Brazzaville. I 
maj noterades i dagboken att »som bevis för evangeli [sic] makt må 
anföras att hustrurna nu får mindre stryk än förut«. Den �� oktober 
�9�� döptes �5 pojkar från den lokala befolkningen och samma dag 
bildades baptistförsamlingen i Matélé.��

�� Dagbok Matélé �9��–�9��, särskilt �0.�0.�9�� § �0. Einar Karlsson t ÖM-styrelsen 
odaterat �9��. H Karlsson, Kvartalsrapport mars–maj Matélé. Årsberättelse Matélé 
�9��, H Karlsson �0.�.�9��.

�� Dagbok Matélé �9.�.�9��; �5.��.�9��; �8.5.�9��; ��.�0.�9��. H Karlsson, Kvar-
talsrapport mars–maj Matélé. MB �8.��.�9��.

Matélé. Foto: Biblioteket Läsaren/Örebro Missionsskola.
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Redan under den första tiden uppstod en viss spänning bland mis-
sionärerna som kan ses mot bakgrund av relationerna efter �9�9 mel-
lan ÖM och Pingströrelsen i Sverige. Agnes (�889–�9�7) och Linus 
Blomkvist (�89�–�977) hade varit elever vid Örebro missionsskola, 
men planerat att med stöd av sin församling i Gävle resa till Rhodesia 
som missionärer. Då vägen dit inte öppnade sig, fick de efter kontakt 
med Ongman följa med ÖM-missionärer till Kongo �9�0. Under tiden 
blev Blomkvist övertygad om Pingströrelsens församlings- och mis-
sionssyn. Deras period med SMF och ÖM blev därmed en begränsad 
lärotid inför kommande arbete i östra Belgiska Kongo med svensk 
pingstmission, på motsvarande sätt som ÖM-missionärernas tid hos 
CIM/APCM och SMF. Blomkvist uttryckte sin tacksamhet för denna 
möjlighet.�5 

Arrangemanget var inte helt utan problem. Blomkvists försök att 
efter delningen av baptistförsamlingen i Gävle få den fria pingstför-
samlingen där att uppta mission i Mellankongo i samverkan med ÖM 
väckte undran. Han fick förklara sig i brev till ÖM-styrelsen. Denna 
hade också en del svårigheter att få den nya församlingen att ta det fulla 
ekonomiska ansvaret för makarna Blomkvist, på det sätt som han fram-
ställt saken till ÖM-styrelsen. Inför slutet av Blomkvists period skrev 
övriga manliga missionärer till ÖM-styrelsen i förtroende och i försik-
tiga ordalag att Blomkvist under tiden i Matélé »icke räknat sig såsom 
en av ÖM:s missionärer samt med hänsyn till det […] förekommande 
arbetet, det andliga såväl som det materiella, handlat därefter«. Dock 
hade han inte bedrivit »propaganda i söndringssyfte«. Uttryckssättet 
visar att det fanns en tydlig besvikelse hos dessa missionärer, men det 
var ingen direkt konflikt mellan dem och Blomkvists.�6 

Missionens syfte och arbetsprogram. I det skissartade program som 
Ekroth lämnade till guvernören var utbredandet av det evangeliska 
budskapet den första punkten. Evangelisation – och i dess förlängning 
församlingsbildning – var alltså det primära syftet. Den sågs inte enbart 
i relation till sådana som praktiserade den traditionella afrikanska reli-
gionen. Av rapporterna från undersökningsresorna framgick att de även 

�5 Blomkvist t ÖM-styrelsen ��.��.�9��. Blomkvist �959, s �7, ��, �7ff, 57.

�6 Olofson t Borgström �.��.�9��. Blomkvist t ÖM-styrelsen ��.��.�9��. Magnusson 
i rapport till ÖM ��.��.�9��. H Karlsson, H E Lindkvister, E Karlsson och G Eriksson 
t ÖM-styrelsen ��.�.�9��. ÖM-styrelsen �8–�0.�.�9�� § �0 mom �.
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ansåg det viktigt att hinna före den katolska missionen. En konsekvens 
av syftet att utbreda »den evangeliska läran« var givetvis det språkarbete 
och arbete med läromedel och översättningar som redan antytts.

Skolverksamheten var en integrerad del av den missionsmodell mis-
sionärerna bar med sig. Dess motivering och utformning skall under-
sökas närmare längre fram. Att de poängterade det franska språket 
berodde på myndigheternas krav på privatskolor. I sin förklaring inför 
guvernören angav Einar Karlsson och Karl Ekroth att undervisningen 
i franska språket också syftade till att utbilda lärare, som de behövde 
i den fortsatta verksamheten. Men under de första åren utvecklades 
framför allt den religiösa undervisningen i den så kallade kultskolan 
och dess fortsättning i evangelistklasser. Jordbrukspunkten i program-
met var nödvändig genom att myndigheternas tillstånd förutsatte att 
bebyggelse, planteringar och odlingar kom till inom en viss tid. Efter-
som detta dessutom var nödvändigt ur försörjningssynpunkt, kom det 
att bli föremål för stora ansträngningar under de första åren.

I begreppet filantropisk verksamhet ingick enligt den franska origi-
naltexten även hälso- och sjukvård. Det framgick också av den diskus-
sion som fördes i strategifrågor inför detta nya arbete. Bland annat 
föredrog Ekroth för ÖM-styrelsen i mars �9�� en redogörelse för lämp-
ligheten av och förutsättningarna för sjukvårdsverksamhet i Kongo. 
Han skisserade tre alternativ: (�) professionell sjukvård med läkare, 
sjuksköterskor och lasarett, (�) enklare sjukvårdsverksamhet utförd 
av »amatörer som sjukvårdare«, samt (�) trons bön »så långt det nu 
är möjligt i ett sådant land som Kongo«.�7 Missionärernas mening var, 
enligt Ekroth, att det skulle vara svårt att åtminstone till en början få 
förståelse hos befolkningen för en koncentration till »trons bön« och 
att sjukvårdsverksamhet hade stor betydelse för missionsarbetet i stort. 
Befolkningen kunde därigenom fortare vinnas för evangeliet. Ekroth 
menade också att de hade rätt, enligt det av staten godkända arbets-
programmet, att bedriva enklare sjukvård, såsom sårbehandling, en 
del injektioner och enklare operationer. För detta krävdes ett medi-
cinförråd, en del instrument, lämpliga byggnader och personal med 
viss utbildning. Han påtalade också behovet av en kvinnlig missionär 
med barnmorskeexamen. Däremot fick bara sådana som hade franska 
diplom utöva sjukvård i kvalificerad mening. Styrelsens beslut blev att 

�7 Ekroth t ÖM-styrelsen �5.�.�9��.
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låta missionärerna bedriva sjukvårdsarbete i den utsträckning det blev 
möjligt med tanke på utbildning och anslag för ändamålet.�8

Ekroths resonemang visar att han tänkte inom ramen för helgel-
serörelsens och pingstväckelsens starka betoning av helande genom 
bön. I varje fall fann han det nödvändigt i relation till ÖM-styrelsen 
att föra resonemanget kring »trons bön«. Men verkligheten i Kongo 
gjorde en åtminstone elementär insats på hälso- och sjukvårdsområdet 
nödvändig. Samtidigt motiverade han den pragmatiskt, som underord-
nad det evangelisatoriska syftet. Av detta att döma hade inte Ekroth 
tagit över den dubbla motiveringen inom SMF. Kanske var även detta 
resonemang taktiskt i relation till ÖM-ledningen? Strax innan hade i 
alla fall samme Ekroth, som redan framkommit, framhållit i en MB-
artikel att det är »kristendom och civilisation i förening« som folket 
behöver. Sannolikt räknade han in både skol- och sjukvårdsverksamhet 
i begreppet civilisation.�9

Missionens organisation. Successivt byggde missionärerna upp en orga-
nisation, som i stort kopierade den som fanns på SMF:s arbetsfält. Den 
kodifierades i Ordningsregler för Örebro Missionsförenings mission i 
Franska Kongo och antogs av ÖM-styrelsen i mars �9��. Efter några 
smärre korrigeringar kom den ut i tryck �9��. Stationen med en före-
ståndare och regelbundna protokollförda stationsmöten blev grund-
valen. En stationsdagbok skulle föras. När fler stationer tillkom blev 
missionärskonferensen – som först kallades Kongokonferensen och i 
princip var ett missionärernas årsmöte – högsta organ och mellan dess 
möten fungerade en fältkommitté. Dess ordförande var ofta, men inte 
alltid, officiell ÖM-representant inför myndigheterna. Representanten 
fungerade som kassör för missionens medel. Missionärskonferensens 
protokoll underställdes ÖM-styrelsen för godkännande.�0

I denna organisation hade de lokala församlingarna en underordnad 
ställning. Deras föreståndare var en missionär och ofta just stations-

�8 Ekroth t ÖM-styrelsen �5.�.�9��. ÖM-styrelsen �8–�0.�.�9�� § �0 mom 6, 8.

�9 Ekroth i MB 5.�.�9��, s �.

�0 ÖM-styrelsen �0.�.�9�� § ��. ÖM-styrelsens AU �9.��.�9�� § 5. Ordningsregler 
för Örebro Missionsförenings mission i Franska Kongo �9�� § �, ��, ��, ��. Se även 
Hilberth �9�6b, s �09ff. Av styrelsebeslutet i mars �9�� framgår att reglerna först utar-
betats av Efraim Borgström och Carl Andin i olika versioner för Indien, Kina, Brasilien 
och Franska Kongo.
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föreståndaren. Därmed kunde denne föra eventuella ärenden till mis-
sionärskonferensen. I ordningsreglerna stadgades dock en församlings-
föreståndares ekonomiska och administrativa skyldigheter. Att denna 
dubbla struktur och märkliga ställning för församlingarna skulle bli 
ett problem i självständighetsprocessen verkade ingen ana vid denna 
tid.��

Det stora målet. För missionärer och kanske även missionärskandidater 
som ännu var i Sverige, aktualiserades tre-själv-målet genom ett av La-
mans föredrag vid fortbildningskursen för missionärer i Holsbybrunn 
sommaren �9��. Hans tema var animism och missionsmetodik bland 
animistiska folk. Han angav där att målet för missionsarbetet var »en 
nationell självstyrande, självunderhållande och självutbredande kyrka 
eller församling«. Han gick systematiskt till väga och beskrev problem 
som missionärerna möter i olika tidsfaser på väg mot detta trefaldiga 
mål, och hur de lämpligen bör lösa dem. Han betonade vikten av att 
från början planera för dessa mål och inte förlägga det till framtiden. 
Framför allt framhöll han att självfinansieringsmålet borde finnas med 
på lokal församlingsnivå från början. ÖM-styrelsen rekommenderade 
missionärerna att delta i kursen på egen bekostnad. Det framgår inte 

�� Ordningsregler… �9�� § 5.

FIG 3. Organisationsstrukturen för ÖM:s Afrikamission fram till 1952.
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vilka som gjorde det. John Hilberth (�895–�988) var vid denna tid elev 
vid Missionsskolan. Om även missionärskandidater fick delta är det 
inte omöjligt att han gjorde det. I varje fall är det sannolikt att han och 
en del andra läste föredraget, när det kom i bokform �9��.��

ÖM-missionärerna fick sådana impulser även från andra håll. I brev 
till ÖM-styrelsen i december �9�� rapporterade Einar Karlsson, i andra 
hand utifrån vad han hört från SMF-missionärer, från den allmänna mis-
sionärskonferensen i Bolenge. Det allmänna omdömet om konferensen 
var att den hade stor betydelse, inte bara genom ett givande utbyte av 
tankar och idéer, utan också därför att den utgjorde »ett steg på vägen 
mot det stora målet: skapandet av en inhemsk kristen kyrka«.�� Detta 
mål fanns åtminstone i Einar Karlssons tankar, men för missionärsgrup-
pen i Matélé låg dess förverkligande långt i framtiden.�� I det nystartade 
Missionsbaneret kunde de i alla fall läsa Andins rapport från ett möte 
i Stockholm med det nybildade Internationella missionsrådets (IMR) 
ledare A L Warnhuis. Andin fann frågan om »missionssällskapens förhål-
lande till den inhemska församlingen« särskilt intressant. Med exempel 
bland annat från Kina och Korea hade Warnhuis betonat vikten av 
självstyrande församlingar och av att ansvaret för ekonomin så snart som 
möjligt lämnades över till inhemsk ledning. Detta var inte minst viktigt i 
relation till den starka nationalistiska rörelse som gjorde sig gällande.�5

Men signalerna från de nationalistiska rörelserna i Asien var motstri-
diga. I maj �9�� föredrogs en skrivelse från SMR:s arbetsutskott med 
förfrågan om intresset för en allmän böndag kommande höst, där bönen 
skulle gälla »den fara, som hotar missionen genom de starka nationa-
listiska rörelser, vilka i vår tid gå genom hela den icke-kristna världen, 
och vilka i grund och botten äro Kristusfientliga«. Styrelsen uttalade sig 
för att en sådan böndag skulle komma till stånd, vilket också skedde 

�� Laman �9��, s 77f, 97ff, �0�, �05ff, ���, ���ff. Vikten av att sätta upp tidsbestämda 
mål för förverkligandet av tre-själv-formeln framhölls även av den med Laman samtida 
missionssekreteraren i Presbyterianska kyrkan i USA, A J Brown. Johnson �986, s 7�. 

�� Einar Karlsson t ÖM-styrelsen ��.��.�9��. Einar Karlsson t ÖM-styrelsen 
8.9.�9��.

�� Det är värt att notera att denne Einar Karlsson, efter två perioder i Afrika, blev mis-
sionssekreterare i ÖM �9�5. 

�5 Andin i MB 9.�.�9��, s �f. Andins artikel är särskilt intressant eftersom han vid 
samma tid var engagerad i att skriva ordningsreglerna för de olika missionsfälten där 
tre-själv-formeln fanns med. Detta tillsammans med Einar Karlssons artikel belägger de 
ekumeniska impulsernas vikt i detta hänseende. 
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trettondagen �9��. Detta sätt att tolka tidens tecken främjade knappast 
den utveckling som Warnhuis generellt hade förespråkat.�6 Det skulle 
också mot slutet av �9�0-talet bryta ut en revolt mot fransmännen i 
AEF, vilken aktualiserade både orsakerna till nationalistiska rörelser och 
uppfattningen av dem som en hotande fara. Detta behandlas i slutet av 
detta kapitel.

De här antydda referenserna till tre-själv-formeln var inte bara en-
skilda uttalanden. Det framgår klart av ordningsreglerna från �9��, att 
tre-själv-formeln var det långsiktiga målet för den missionsverksamhet 
som påbörjats vid Matélé. Bland missionärskonferensens uppgifter 
ingick nämligen som tionde punkt

[…] att med hänsyn till att den infödda församlingen i en framtid bör 
bliva självstyrande, självunderhållande och självutbredande, tillse, att 
vid ledningen av lokalförsamlingen det största möjliga ansvar från 
början lägges på dess medlemmar och i synnerhet på infödda mis-
sionsarbetare.�7 

Därmed är en av de frågor som ställdes i inledningskapitlet besvarad. 
Tre-själv-målsättningen fanns med från början i ÖM:s egna mission i 
AEF. Det är däremot inte lätt att ange någon tidsram för när styrelsen 
och missionärerna tänkte sig förverkligandet av detta mål. Uttrycket 
»i en framtid« är alltför vagt. Verksamheten med denna långsiktiga 
målsättning utvidgades med en ny station i Bania, samma år som de 
anförda ordningsreglerna utkom. Den fortsatta expansionen av den 
svenska missionen norrut in på gbayafolkets område skall nu beskri-
vas i sina huvuddrag. Inom ett decennium hade den nått ända upp till 
Bouarregionen nära gbayarevoltens centrum.

�6 ÖM-styrelsen ��–��.5.�9�� § ��; 7–8.��.�9�� § 6. I Missionen och nationalismen 
hävdar Ragnar Alm, tidigare metodistmissionär i Indonesien, att den asiatiska nationa-
lismens startskott var Japans seger över Ryssland �905. Men det var först efter det första 
världskriget, som de nationella känslorna vaknade i stor skala. Den europeiska imperia-
lismen och dess kolonialsystem liksom »den vites uppträdande i Asien« bar till stor del 
ansvaret för vågen av nationalism. Ur missionens synpunkt utgjorde nationalismen inte 
enbart en fara, menade Alm. Missionerna måste bejaka kyrkornas strävan efter självstän-
dighet och främja en internationalism som »erkänner de olika nationernas rätt till ett eget 
nationellt liv och som söker bygga broar mellan nationerna«. Alm �95�, s 8ff, �5. 

�7 Ordningsregler… �9�� § ��:�0. 
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�.� Öppningen mot norr till gbayafolket och mpiemofolket

Redan från början hoppades missionärerna att snart få möjlighet att 
utvidga sitt arbete till nya områden. Tankarna inriktades återigen på 
Ouesso, men även andra områden diskuterades. Genom kontakter med 
lokala administratörer fick de goda förhoppningar. Vid en ny under-
sökningsresa till ett av dessa områden mötte de en positiv inställning 
från befolkningen. Det skulle också finnas en naturlig gräns där till en 
katolsk missions område. Problemet var Trechot-bolaget som tilläm-
pade en fördröjande taktik mot missioners etablering på eller intill sina 
domäner. I mars �9�� höll Kongomissionärerna ett möte där de beslöt 
att skriva till guvernören och helt frankt fråga om det fanns någon lag 
eller förordning, som hindrade att missionen fick en plats inom bolagets 
domän. När det gällde Ouesso hade de fått veta att valet stod mellan 
att köpa en tomt till dyrt pris inom det nya stadsområdet eller begära 
tomtmark mellan staden och bolagets område. Ett köp vågade de inte 
ta beslut om utan godkännande från ÖM-styrelsen, varför de skrev 
hem i den frågan.�8

På väg norrut – »till rymlig mark«. I maj godkändes planen på stations-
plats i Ouesso av ÖM-styrelsen. Den gav missionärerna fria händer 
att köpa mark om det skulle bli nödvändigt, men de tvekade inför det 
höga pris som begärdes. Vid styrelsens sammanträde i september �9�� 
anförde Ekroth, som då var hemkommen och närvarande, flera skäl 
för Ouesso. Platsen ansågs betydelsefull ur kommunikationssynpunkt 
och som »operationsbas för missionen«, eftersom man trodde att en 
väg skulle anläggas därifrån genom Kamerun ner till kusten. Ekroth 
påpekade också, att om de inte tog tillfället nu skulle katolikerna istället 
inta detta område. Styrelsen lät sig övertygas och beslöt, att en station 
skulle anskaffas i Ouesso oavsett vilket svar man fick från bolaget.�9

Samma månad kom ett negativt svar från Trechot på begäran att 
få börja arbete inom bolagets domäner. Einar Karlssons omdöme om 
honom i ett stationsprotokoll var inte välvilligt: »den gamle, sluge 

�8 ÖM-styrelsen 5–7.��.�9�� § �8 mom �–�. Einar Karlsson, H Karlsson t ÖM-sty-
relsen �8.�.�9��. ÖM-styrelsen �8–�0.9.�9�� § �� mom �–� samt rapport från andra 
undersökningsresan i franska Kongo, ��.�.�9��, i bilaga V (enligt protokollet skall det 
vara bilaga VI).

�9 ÖM-styrelsen ��–��.5.�9�� § �� mom �. Matélé �9.6.�9��, bilaga VI (enligt proto-
kollet skall det vara bilaga VII) till ÖM-styrelsen �8–�0.9.�9�� § �� mom �–6.
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kolonialisten, f. d. slavdrivaren, vars merkantila sinne är fyllt av om-
sorger att få mycket palmolja och elfenben«. Enligt vad kongoleser 
berättat hade Trechot sagt till sitt folk, att han inte ville ha dit »de 
där mindele« (=vita). Men generalguvernören beskrevs också i skarpa 
ordalag: »den från förföljelsen på Madagaskar ökände socialisten, 
kristendomsfienden och missionshataren Augagneur«, som dessutom 
var skrämd av »de stora massväckelserna och folkrörelserna i nedre 
Kongo«. Den lilla svenska missionärsgruppen bestämde sig för att satsa 
sin kraft längre norrut, mot Ouesso och dessutom Carnotdistriktet i 
Övre Sangha. Det området hade föreslagits dem av den amerikanske 
missionären Gribble, när dennes grupp fick tillstånd att bege sig längre 
norrut till Bozoum. ÖM-missionärerna beslöt att göra en ny undersök-
ningsresa, innan de fattade något avgörande beslut.�0

Henning Karlsson och Einar Karlsson avreste i oktober �9�� norrut 
från Picounda till Ouesso och Nola, där de togs emot väl av den biträ-
dande administratören, som var protestant och gav dem alla önskade 
upplysningar. Han föreslog dem att bese den tidigare statsposten Bania, 
vilket de också gjorde. Denna plats invid Mambéré, en av Sanghas 
källfloder, ansågs mycket lämplig för en station med sitt gynnsamma 
klimat vid gränsen mellan regnskogen och den högre belägna savannen. 
De fick också positiva intryck av befolkningen och fick god kontakt 
med den fransktalande hövdingen. På återresan inlämnade de därför i 
Nola en ansökan om tomtmark i Bania.��

Utsikterna att få en ny station motiverade en förstärkning på mis-
sionärssidan och ÖM-styrelsen gav klartecken till utresa för en ny 
grupp våren �9��.�� I september nåddes missionärerna av beskedet att 
guvernören beviljat marken i Bania. Karl Pettersson, Gustaf Eriksson 
och Ruth Svensson (�89�–�969) anlände till Bania den � november 
�9��. De fick bo i ett tomt statshus där, medan de röjde tomtmarken 
och byggde ett provisoriskt hus. En första dopförrättning hölls i maj 
�9�� med tre personer, som följt med missionärerna från Matélé. 
Den �� september �9�5 döptes nio unga män av Karl Pettersson. De 

�0 Matélé ��.9.�9�� § � mom c, 5, 7, bilaga II ÖM-styrelsen 7–8.��.�9�� § �� mom 
�.

�� Einar Karlsson, Rapport över en undersökningsresa i Franska Ekvatorialafrika den 
��.�0–��.�� �9��. ÖM-styrelsen �–5.�.�9�� § �6. 

�� Det gällde Waldemar Eckerwall (bror till Henning Karlsson), Axel W Kvist, Eva Lund-
qvist (blivande Eckerwall), Karl Pettersson och Ruth Svensson (blivande Eriksson). 
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var de första från gbayafolket. Dagen därpå bildades församlingen 
i Bania.��

Därmed var ett brohuvud etablerat på det som skulle komma att bli 
det så kallade norra fältet eller det övre fältet i ÖM:s Kongomission. 
Henning Karlsson uttryckte det på följande sätt i sin tillbakablick ett 
knappt decennium senare:

Från den instängda platsen i skogen har Herren lett våra fötter ut på 
rymlig mark. Det stora bayatalande området ligger framför oss, ett 
fält som det är så mycket viktigare att besätta, som vi här komma i 
beröring med den från norr nerträngande muhammedanismen.��

Det anförda skälet att expandera norrut visar att det missionsstrate-
giska motivet som Laman anfört �9�9, att hindra islams expansion 
söderut, var en viktig drivkraft.

I det anförda citatet använde Karlsson uttrycket »det stora bayata-
lande området«. Gbaya var den dominerande folkgruppen, men där 
fanns även andra, som dock i rätt stor utsträckning kunde förstå och 
tala gbayaspråket. Eftersom gbayafolket var det mest betydande och 
huvuddelen av missionsarbetet skedde bland dem, kommer det att 
särskilt fokuseras. Det finns dock anledning att även särskilt nämna 
ett av de andra folken.�5

�� ÖM-styrelsen 7–8.��.�9�� § �� mom 7. H Karlsson, Kvartalsrapport mars–maj �9�� 
Matélé. Dagbok Matélé ��.9.�9��. G Eriksson t ÖM-styrelsen ��.��.�9��. Dagbok 
Bania 6.��.�9��; �9.5.�9��; ��.9.�9�5; ��.9.�9�5.

�� H Karlsson �9��, s �0.

�5 Som Kalck påpekar är begreppen etnisk grupp, stam, folkgrupp och folk med sub-
grupper inte permanenta storheter över tid, allra minst i Centralafrika. Kalck �99�a, 
s �7f. Se även Iddi-Lala, �975, s �0; Thornell �997, s �9. Kalcks påpekande är i ett 
kortare perspektiv (�900-talet) i högre grad relevant för de mindre folkgrupperna längs 
Sanghafloden mellan Matélé och Nola än för gbayafolket. Se Hilberth �9�6a, s 8�. Men 
en kontinuerlig förändring av kulturdrag och språk har definitivt skett även inom gbaya. 
Forskare har alltmer frångått teorier som definierar skillnaden mellan folkgrupper utifrån 
etnicitet och grundar istället indelningen på skillnaden i språkligt hänseende (grammatik, 
ordförråd, socio-lingvistiska aspekter). Teorierna om språkens klassificering har växlat 
under de senaste hundra åren. För det i denna undersökning aktuella området, se översikt 
i Williamson & Blench �00�, s ��–�9, och Thornell & Olivestam �006, s ��7ff.
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Mpiemo.�6 När missionärerna reste från Matélé norrut mot Bania pas-
serade de först mpiemofolkets område. Det var ett folk med vad som 
kallades bantuspråk, liksom pande och kaka, som också fanns inom det 
nya så kallade norra fältet. De missionsstationer som senare anlades i 
Bilolo och Nola var belägna mitt i mpiemofolkets område, det vill säga 
i sydvästra hörnet av nuvarande RCA, i gränstrakterna mot nuvarande 
Republiken Kongo (Brazzaville) och Kamerun. Mpiemo är också en 
subgrupp till tidigare nämnda sangha, liksom pande och tidigare nämnda 
bungili. Mpiemobefolkningen decimerades kraftigt under de omfattande 
epidemierna av sömnsjukan från �908 och flera decennier framåt.�7

Gbaya.�8 De svenska missionärernas arbete kom dock huvudsakligen 
att bedrivas bland gbayafolket och särskilt i några av dess många 
subgrupper. Detta folk är en av de två största etniska grupperna i 
nuvarande RCA. Den andra är banda. Under �900-talet fördes länge 
en diskussion om gbayafolkets förhållande till andra folk ur etnisk 
synpunkt.�9 Som tidigare noterats har de flesta forskare övergått till 
en klassificering på grundval av språken. Lingvisterna Williamson & 
Blench och Yves Monino hänför gbayaspråket till oubanguigrenen av 
adamawa-oubangui-familjen inom språkgruppen Niger-Kongo, en av 
de stora huvudgrupperna i klassificeringen av afrikanska språk.�0

Gbaya bebor ett stort område i västra delen av nuvarande RCA, 
nordöstra Kamerun och även mindre områden i de båda Kongo. Den 
totala ytan uppskattas av Monino till ungefär �50 000 kvadratkilome-
ter. Deras antal uppskattades vid �800-talets slut till en halv miljon, 
vilket utgjorde ungefär 80 % av befolkningen inom området. Enligt 

�6 Jag följer här den stavning språkforskaren Christina Thornell, som f n forskar kring 
mpiemospråket, använder. Se t ex Thornell & Olivestam �006, s ��9. I missionärskällor 
kan man även se mbimo, mbimou, mpimou, etc.

�7 Kalck �99�a, s �0. Olson �996, s �8�. 

�8 Den tidigare vanliga stavningen »baya« användes av den franska administrationen 
och länge även av de svenska missionärerna. Så småningom övergick dessa emellertid till 
den bland etnografer och etnologer använda stavningen »gbaya« (ibland även »gbeya«, 
som egentligen är en undergrupp). Kalck �99�b, s ��. Det är möjligt att detta skedde 
genom påverkan från John Hilberth, som senare publicerade ett etnografiskt standard-
verk om gbayafolket. Hilberth �96�.

�9 För en sammanfattning av denna diskussion, se Gosselin �97�, appendix �, s �0�–
���.

�0 Williamson & Blench �00�, s �9f. Monino �988 cit i Thornell �997, s �7ff. Se även 
Monino �00�, s �5f, och Thornell & Olivestam �006, s ��8f.
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Hilberth och Kalck uppgick gbaya enbart inom RCA:s gränser kring 
�960 till knappt en halv miljon. Monino återger beräkningar av det to-
tala antalet gbaya och besläktade grupper på �960-talet, baserad på den 
senaste tillförlitliga folkräkningen �966, till omkring ��0 000 i RCA, 
�00 000 i Kamerun och � 000 i Republiken Kongo (Brazzaville).��

Indelningen i undergrupper och förhållandet mellan dem har också 
diskuterats bland antropologer och lingvister.�� De subgrupper eller 
klaner som Hilberth studerade var främst de som fanns inom den 
svenska missionens arbetsområde, nämligen kala (kara) i norr, gbogoto 
(bokoto) i öster, biyanda i centrum (Berbérati-Carnot), gboli (buli), 
ngombe, mbombeleng och boukare i söder och sydväst samt gbosoko 
i väster. De talade alla dialekter av samma språk. Där fanns även vissa 
blandfolk, såsom gbaya-kaka i sydväst (i området nord-väst om mpi-
emo), och yangere österut, en folkgrupp som bor bland gbaya, men et-
niskt snarare hänförs till banda i landets centrala delar.�� Inom området 
fanns även pygméfolk (bayaka) och de islamiserade haoussa och fulbe, 
men bland dessa sistnämnda folk förekom inget direkt arbete från den 
svenska missionens sida under den tidsperiod denna studie avser.��

De faktorer som enligt Christensen ger gbayafolket gemensam 
identitet och samhörighet är att de har gemensamt språk om än med 
dialektala olikheter, gemensam social struktur, samma eller liknande 
sociala och religiösa institutioner, trosföreställningar och praxis samt 
en liknande politisk och ekonomisk historia.�5 Något av detta skall här 
sammanfattas helt kort.

�� Christensen �990, s 6. Monino �00�, s 6, �8f. E och J Hilberth �968, s � och �97�, 
s ��. Kalck �99�a, s �8. 

�� Många har pekat på släktskapet mellan gbaya och manza längre österut, men det 
råder ingen enighet om deras inbördes förhållande. Gosselin och Monino ser dem som 
två självständiga men besläktade folk. Gosselin , �97�, s ��. Monino �00�, s �ff. Vergiat 
listade gbaya-kara kring Bozoum, Bouar och Baboua som en subgrupp till manza, något 
som Hilberth fann föga motiverat. Vergiat �9�7, s �9f. Hilberth �96�, s �. Roulon-Doko 
delar in gbaya enligt de fyra boendezonerna: i nordväst kara, yayuwe och lai, i sydväst 
buli, tongo, bianda, mbodomo och bangando-ngombe, i centrum bozoum, bokoto, 
gbeya, gbanu och suma och i öster ali, manza (mandja), ngbaka-manza, ngbaka-mina-
gende och bofi. Roulon-Doko �996, s ��.

�� Hilberth, �96�, s �f. Kalck �99�a, s �8ff. Flera av de subgrupper som här placerats 
i centrum och söder/sydväst sammanförs av Monino under beteckningen »Gbaya du 
Sud«. Monino �00�, s 9f.

�� För en kort karaktäristik av bayaka och fulbe, se Saulnier �997, s �9ff. Fulbe kallas 
fulani på engelska och peul på franska. Fulbe är deras namn på sig själva. 

�5 Christensen �990, s 6.
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Gbayas historiska ursprung. De tidigare refererade diskussionerna har 
delvis att göra med frågan varifrån gbaya kom, när de i början av �800-
talet spred sig i det område de därefter bebott. Olika gbayatraditioner 
anger både norr och öster som riktningen för deras ursprung. Enligt 
den relevanta historiska, kulturantropologiska och språkhistoriska 
forskningen, sammanfattad av Kalck �99�, bodde gbaya på Bornori-
kets område sydväst om Tchadsjön, tillsammans med andra folk som 
långt tidigare kommit från Nubien/Sudan på flykt undan arabiska 
slavjägare. Ett tidigt ursprung från öster skulle därför möjligen även 
kunna gälla för gbaya. Den store fulbehövdingen Ousman dan Fodio 
bekrigade i början av �800-talet Bornoriket. På grund av försöken till 
tvångsomvändelse till islam och den arabiska slavhandeln, drevs en del 
gbaya söderut, via Ouhamfloden ner mot Sangharegionen. Andra drevs 
först mot sydväst, där de hamnade mitt i det rike som en av Fodios 
krigsherrar, Adama, byggde upp på Adamawaplatån i Kamerun och 
vars ekonomi till stor del byggde på slavhandel.�6

Under �800-talets första decennier kom grupper av gbaya i vågor 
klanvis söderut på flykt undan fulbe och deras slavjakt och islamiserings-
politik. Några hamnade ända mellan Oubanguifloden och Kongofloden, 
varav en del absorberades av olika folkgrupper där, medan andra såsom 
manza återvände åt norr och bosatte sig mellan Bangui och gränsen mot 
Tchad eller som biyanda åt nordväst till Övre Sanghaområdet. Åter an-
dra installerade sig redan då i det område, där gbaya sedan dess levat och 
utvecklat sin kultur.�7 Vilka blev då huvuddragen i gbayafolkets kultur 
och religion? Ett kortfattat svar på den frågan ger ytterligare ett inslag i 
den befolkningsmässiga kontexten för ÖM:s missionsarbete i området.

Karaktäristiska drag i gbayakulturen.�8 Sedan �800-talet har gbaya 
bott på savannen norr om regnskogen vars gräns går ungefär vid Ba-

�6 Kalck �99�a, s 97ff. För en översikt av andra teorier om gbayas historiska ursprung 
och migrationer, se Monino �00�, s �9ff.

�7 Kalck �99�a, s 99ff. 

�8 Det finns många mindre etnografiska, kulturantropologiska och lingvistiska artiklar 
och studier över gbayafolket. Banville listar 66 titlar i en bibliografi över gbayastudier 
�895–�976 och den är inte komplett. Banville u.å., appendix I. De flesta av senare mono-
grafier behandlar subgrupper inom gbaya (i nordvästra RCA och i Kamerun) utanför det 
område där den svenska missionen huvudsakligen arbetade under perioden �9��–�96�. 
Detta motiverar att den följande ytterst korta sammanfattningen i stort följer Hilberths 
framställning i hans arbeten från �96� och �968. 
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nia. Från att ha härbärgerat någon eller några få storfamiljer växte en 
del av deras byar till betydande storlek, inte minst vid de traditionella 
stigarnas knutpunkter, vid marknadsplatser och längs de vägar som 
anlades från slutet av �9�0-talet.

Klimatet är huvudsakligen tropiskt savannklimat med torrtid och 
regntid. På gbayaspråket används ordet gräs (bèlè) för år. När regnen 
upphör i november torkar eller »dör« gräset och året är därmed slut, 
och ett nytt börjar. Jordbruket utövades som svedjebruk. Varje familj 
hade sina planteringar och hade rätt till den jord de brukade. I den 
traditionella arbetsfördelningen röjde männen marken medan kvin-
norna hackade upp de nya fälten. Kvinnor och män hjälptes åt att 
sätta och så. Sedan tog kvinnorna över ansvaret att rensa, vårda och 
skörda medan männen skyddade planteringarna från intrång av djur 
och tjuvar. Med hackan som främsta verktyg odlades tidigare i första 
hand hirs, men från början av �900-talet främst maniok och även majs, 
bönor, jordnötter, bananer och sötpotatis. Männen skötte jakt, fiske, 
järnhantering och det mesta av byggande och olika hantverk, medan 
kvinnorna skötte det mesta av samlandet av annat ätbart från växtriket 
liksom hopsamling och hemtransport av ved. Få gbaya höll boskap, 
men fler hade en del mindre husdjur. Traditionell byteshandel övergick 
så småningom till försäljning av överskottsprodukter på marknader 
och i köpmännens�9 handel. Efter koloniseringen blev kaffe, bomull 
och tobak de huvudsakliga exportprodukterna.

Gbayafolket har inte haft ett gemensamt hövdingedöme, men vissa 
traditioner tyder på att det i förkolonial tid åtminstone i krig fanns en 
konga wan, en överhetsperson eller hjälte som samlade folket under sin 
auktoritet. I det traditionella samhället fanns många klaner eller sub-
grupper, men vid yttre hot var lojaliteten mellan dem stark och krigsal-
lianser kunde uppstå. Mot slutet av detta kapitel finns ett exempel på 
detta från sent �9�0-tal. Klanerna utgjordes av ett antal byar under 
gemensam släkthövding och med ett gemensamt tabu, ofta ett djur. I 
varje by bodde en eller flera storfamiljer som var underställda en byhöv-
ding. Dessa hövdingar på olika nivåer var levande representanter för 
förfäderna. Släktsystemet var patrilineärt. Barnen tillhörde fadern och 
stod i vissa avseenden under en farbrors auktoritet. Modern var mot 
ersättning i princip »lånad« från en annan släktfamilj för att i makens 

�9 De flesta köpmän tillhörde de arabiserade haussa- eller fulbefolken. 
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familj fylla bestämda uppgifter. Det så kallade brudpriset, twe – tidi-
gare in natura och senare allt oftare med inslag av en summa pengar 
– utgjorde en kompensation för det värde i arbetskraft som kvinnans 
familj gick miste om. Det måste ha reglerats till fullo vid första barnets 
födelse, annars tillhörde detta moderns släkt.

Livscykeln roterade kring äktenskap och familj. Därför blev sådana 
frågor också centrala i de kristna församlingarna. Barnlösa äktenskap 
var en vanära och upplöstes eller ledde till polygami. Denna institu-
tion motiverades även med andra skäl, som till exempel förbudet mot 
sexuellt umgänge sedan en hustru blivit gravid fram till dess barnet var 
avvant, behovet av ytterligare arbetskraft och inte minst social prestige. 
En annan ytterst viktig institution var lagbi, övergångsriterna eller ini-
tiationsriterna med en fostran in i vuxenlivet med materiella, sociala, 
kulturella och religiösa inslag.

Hela den här sociala organisationen har förstås luckrats upp och 
förändrats kontinuerligt genom kolonisering, urbanisering och mo-
dernisering. Men i det traditionella samhället var de kulturinslag som 
berörts och åtskilliga andra ofta genomsyrade av föreställningar, riter 
och ceremonier som brukar relateras till begreppet religion. Kultur, 
samhällsliv och religion var intimt sammanvävda. Gudstro och förhål-
landet till andliga makter uttrycktes såväl i myter, legender och sånger 
som i offer och olika slags riter.

Huvuddrag i gbayas religion.50 Vilka var då huvuddragen i gbayafolkets 
traditionella religion? I stort och beträffande underliggande grundläg-
gande världsbild överensstämde den med övriga folks i Centralafrika. 
Detta väcker flera viktiga frågeställningar, men det är inte motiverat 
inom denna undersöknings ram att gå närmare in på diskussionen inom 
den moderna religionsforskningen.5�

Bland gudar och makter fick So eller Gba-So (den store anden), fadern 

50 Här används begreppet religion i den vedertagna mening som inom religionshistorisk 
forskning återfinns i uttrycket »afrikanska religioner«. Med begreppet »traditionell 
religion« avses att beskrivningen gäller gbayafolkets religion innan den i någon större 
grad influerades av senare faktorer som kristendomens, islams och modernitetens in-
gång i det afrikanska samhället. I detta avsnitt följs huvudsakligen Hilberths studie från 
�96�.

5� För en svensk översikt av »afrikanska religioner i västerländska belysningar«, se 
Drobin �979. För en översikt av den diskussion kring detta som initierats av afrikansk 
religionsforskning, se Westerlund �985. Westerlund kommenterar även olikheter i reli-
gionsstudiet mellan religionshistoriker och antropologer.
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till kulturheron To, ofta drag av skapargud. Denne hade lämnat män-
niskan åt sitt öde, men en viss kult av So förekom i anslutning till anfä-
derskulten. Naturgudomligheter och andeväsen, både goda och onda, 
fanns närmare människorna och i det dagliga livet var det mest dem man 
sökte få till sin hjälp, eller till skydd mot handlingar med tydliga inslag 
av magi. Philip Noss hävdar att gbayas religion egentligen var mycket 
pragmatisk och rentav inomvärldslig, i den meningen att folket relaterade 
de andliga makterna till vardagslivets problem och inte befattade sig 
mycket med en annan värld och livet efter detta. Å andra sidan uppfat-
tades förbindelsen mellan levande och döda som mycket konkret.5�

Den onda eller farliga makt, som kunde tränga in i och besätta en män-
niska, kallades dua. Den som hyste denna makt var en wandua och var 
en fara för samhället, eftersom makten kunde användas i ont syfte. När 
dua var på färde måste en wanganga, som var en mäktig man och kunde 
ha egna intressen som styrde hans handlande, utpeka en skyldig som i 
vissa fall fick ta giftprov. Detta byttes senare ibland mot att ett djur fick ta 
giftet. Giftprov förekom även vid anklagelser för till exempel äktenskaps-
brott. Allmänt frågades vem och inte vad som orsakat hastigt påkommen 
sjukdom, olyckshändelser och död. Därför blev även sådant föremål för 
wangangas ingripande. Det kunde leda till olika konsekvenser, allt från 
hämndaktioner till användning av föremål, som skulle skydda mot nya 
manifestationer av det onda. All död var dock inte ond. Det fanns även 
en god död, till exempel en åldrings eller en hjältes död. En wanyina hade 
kunskap om läkemedel i växtvärlden och uppsöktes som en person som 
med gott uppsåt sökte bota människor. De hade också god psykologisk 
blick. Gränsen mellan medicin, terapi och magi kunde vara flytande och 
därför även gränsen mellan medicinalväxter och så kallade fetischer el-
ler amuletter – båda kallades yina. I en del byar var dessutom wanganga 
och wanyina samma person. Gemensamt var att de hade tillgång till för 
gemene man okänd eller hemlig kunskap och kraft, vilket var grunden 
för deras auktoritet.5�

Det är ingen lätt uppgift att beskriva en afrikansk religionsvärld 

5� Noss �97�, s �7�.

5� När ÖM-missionärer talade och skrev på svenska om en wanganga använde de ord 
som »trolldoktor«, »trollpräst« eller »fetischpräst« och om wanyina vanligen beteck-
ningen »medicinman«. Se t ex Hilberth �9��, s 5�. För en ÖM-missionärs berättelse 
om sin konfrontation med föreställningar och händelser kring en wanganga, dock inte 
gbaya, i norra Mellankongo år �9�8, se Axelsson �95�.
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utifrån västerländska begrepp och kategorier. När John Hilberth som 
västerlänning och därtill missionär, om än med en etnografs nyfikenhet 
och insikter, beskrev gbayas traditionella religion tillade han att han 
inte kunde komma förbi den känslan »att när Gbaya själv en gång 
skriver sin egen religionshistoria, kommer våra värderingar inte att gå 
fria från kritik«.5�

Nya influenser. Den islamiska påverkan började tidigare än den kristna. 
I Mellankongo var den relativt begränsad. På �9�0-talet uppskattades 
antalet muslimer där till ungefär � 000, varav � 500 i Sangharegio-
nen.55 Trots spänningar och konflikter med muslimska folk från tidigt 
�800-tal konverterade ändå en del gbaya till islam. James Olson upp-
skattade på �990-talet att �0% av gbaya var muslimer. Den siffran 
inkluderade gbaya i Kamerun och för RCA:s del var siffran säkerligen 
lägre.56 Från �9�0-talet och framåt fick kristendomen successivt en 
betydande ingång bland gbayafolket. Den traditionella religionen hade 
dock hela tiden många utövare. Det fanns också en utbredd gråzon 
som hade att göra dels med svårigheten att skilja ut kultur och religion 
i den inom varje kontext inhemska kristendomstolkningen,57 dels med 
så kallad dubbel religiös identitet som kommer till uttryck särskilt vid 
olika kristillfällen i livet.58

De svenska missionärerna började omedelbart lära sig gbayaspråket 
och senare även mpiemospråket. Missionärerna studerade även, med 
olika intresse och djup från missionär till missionär, den inhemska 
kulturen och religionen som kontext för den förkunnelse av evangeliet 
som var deras huvudsyfte. Deras observationer gjordes utifrån refe-
rensramar som innefattade en kontrast mellan den lokala så kallade 
hedendomen och det kristna evangeliet, liksom mellan dessa folks liv 
och situation och den så kallade civilisationens välsignelser. Det är 
tydligt att det hos missionärerna fanns en direkt eller indirekt påverkan 

5� Hilberth �97�, s 98. Jfr t ex Hilberths egen framställning i en kortare tidig uppsats 
om gudstro och andekult i Kongo. Hilberth �9��, s �8.

55 Boucher �9�8, s 8�.

56 Olson �996, s �9�.

57 Se Christensen �990, som diskuterar en i gbayakulturen djupt rotad kristendoms-
tolkning.

58 Se Noss �97�, s �69ff, där han diskuterar detta fenomen i direkt anslutning till 
gbayafolket.
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av den rådande kulturevolutionismen och av kolonialtidens mentalitet. 
De framhöll dock samtidigt de möjligheter till positiv förändring som 
omvändelse till kristen tro innebar och distanserade sig från en del 
inslag i den franska koloniseringen och i dess representanters liv och 
verksamhet. Den här problematiken återkommer i denna undersök-
ning. Först skall emellertid en annan interaktion belysas, där det fanns 
en spänning mellan den expanderande missionen och kolonialmyndig-
heterna, nämligen skolverksamheten.

�.� Skolverksamheten tar form (�9��–�9�8)

Vid ingången av år �9�� bedrev ÖM verksamhet vid två stationer, 
Matélé och Bania, till vilka ett antal utposter hörde. Båda låg vid den 
tiden inom kolonin Mellankongo i AEF. Vid missionärskonferensen 
i juli �9�� beslöts att frångå namnet Société des Missions d’Örebro 
(ÖM) och anta beteckningen Mission des Baptistes Suédois (MBS), 
med tillägget i Matélé respektive i Bania. Missionärerna ville ha en 
»gemensamhetsbeteckning« som var förståelig och funktionell inför 
fransmännen. Men därmed togs också ett steg i en process av överlokal 
organisation med en ecklesiologisk dimension.59 Arbetsområdet vid 
dessa två stationer var stort. Därtill hade missionärerna sina blickar 
riktade mot nya områden, där nya stationer skulle kunna byggas. Un-
der perioden �9��–�9�8 tillkom en tredje missionsstation i Bilolo, i 
centrum av mpiemofolkets område. Reinhold Andersson (�89�–�9��) 
och Aron Svensson (�896–�975) påbörjade arbetet den � september 
�9�7. Den �0 augusti �9�9 hölls den första dopförrättningen med �7 
personer och dagen efter bildades församlingen.60

Arbetet vid dessa stationer var inte enbart inriktat på det direkta 
församlingsbyggandet. Skolverksamhet kom tidigt in i bilden. Hur 
utvecklades den och vilken var dess relation till frågan om de nya för-
samlingarnas självständighet i framtiden? En viktig bakgrund utgjordes 
av den spänning som fanns i mötet och anpassningen mellan de bak-
omliggande utbildningsfilosofierna, i det franska utbildningsväsendet i 
kolonierna och i missionens skolverksamhet i allmänhet och inom de 
svenska protestantiska missionerna i synnerhet.

59 Missionärskonferensen (hädanefter MK) 7–�0.7.�9�� § �9.

60 Dagbok Bilolo-Nola, s �, 6–�0.8.�9�9, ��.8.�9�9.
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Fransk utbildningspolitik i AEF. Cowan, O’Connell & Scanlon (�965) 
hävdar att fyra principer förblev konstanta genom alla olika utform-
ningar av fransk utbildningspolitik i de afrikanska kolonierna, från 
�880-talet fram till den nationella självständigheten. Den första var det 
genomgående bruket av franska språket i all utbildning. Detta gällde, 
till skillnad från det brittiska systemet, även under de första åren i 
primärskolan. Motiveringen var inte bara den praktiska svårigheten 
med de många inhemska språken. Användningen av dem skulle kunna 
uppmuntra till regionala lojaliteter, något som fransmännen ville und-
vika. Dessutom ansågs det viktigt att alla introducerades i den franska 
kulturen. Den andra principen var att skolväsendet skulle dimensio-
neras efter den administrativa och ekonomiska utvecklingen, så att de 
som slutförde sin utbildning utöver de första åren kunde garanteras 
anställning. För att undvika arbetslöshet bland dem som gått i skola 
betonades, vilket var den tredje principen, att man i primärskolan även 
skulle få praktik inom jordbruk. De som inte fick fortsätta sin skol-
gång skulle därmed lättare kunna återgå till livet i hembyn. Den fjärde 
principen var att alla som genomgick sekundärskola skulle få samma 
utbildning som gavs i Frankrike.6�

Samma principer sammanfattas av Magnus Bassey i två huvud-
drag. Det första är en konsekvens av fransmännens syn på kolonierna 
som territoires d’outre-mer, alltså som integrerade med moderlandet, 
men belägna i andra delar av världen. För att bli en del av Frankrike, 
målet för den officiella assimileringspolitiken sedan �895, måste den 
afrikanska befolkningen introduceras i fransk kultur och i det franska 
språket. Detta skedde med en elitistisk inriktning, vilket är det andra 
huvuddraget. Genom utbildningsväsendet sållades en elit successivt 
fram, som med fransk kultur och franska värderingar skulle betjäna 
det franska kolonialsystemet. Även de som lämnade skolväsendet ti-
digare på olika nivåer skulle integreras i lämpliga arbeten och tjänster 
i administration och näringsliv. Detta är den utbildningsfilosofiska 
bakgrunden till bestämmelserna att skolutbildningen måste ske på 
franska och att också allt undervisningsmaterial måste vara tryckt på 
det franska språket.6�

I praktiken drevs länge de flesta skolor i franska kolonier av katolska 

6� Cowan, O’Connell & Scanlon �965, s 8. 

6� Bassey �999, s �0f. Se även Bouche �976, s �86.
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missionärer. Först �90� – i den växande spänningen mellan kyrka och 
stat som ledde fram till skilsmässan �905 och statens sekulära karak-
tär (laicité) – fattade nationalförsamlingen beslut att inrätta statliga 
skolor i kolonierna. Samma år inrättades i Franska Västafrika (AOF) 
ett system för dessa som skulle bli mönsterbildande även för AEF. Men 
utvecklingen gick långsamt. Inom AEF hade missionernas skolor större 
omfattning än inom AOF. År �9�0 hade missionens skolor sammanlagt 
fortfarande fler elever (5 ��5 i 57 katolska och �� protestantiska sko-
lor) än de statliga skolorna (� �08 i 65 skolor). Trots antiklerikalism 
och statens laicité skulle de skolor som drevs av katolska ordnar och 
sällskap länge spela en viktig roll ur myndigheternas synpunkt, fastän 
de hade folkens evangelisering som första mål. De drevs nämligen oftast 
av nationalistiskt präglade franska missionärer. Under första världs-
kriget rådde ett samförstånd (l’union sacrée �9��) men därefter ökade 
spänningen, bland annat sedan påven Benedictus XV i en rundskrivelse 
�9�9 påpekat att de katolska missionärerna enbart stod i Guds och inte 
i sin egen nations tjänst.6�

Vid den tiden begärde nya protestantiska missioner tillstånd att få 
arbeta inom AEF. Det var inte bara ÖM – som genom sitt samarbete med 
det av myndigheterna vid denna tid väl kända SMF möjligen hade en viss 
fördel inför myndigheterna – utan som redan framgått även amerikanska 
missioner. Det var en komplicerande faktor. Å ena sidan såg den franska 
kolonialadministrationen amerikanska missionärer, liksom de engelska i 
AOF, som politiska agenter för en rivaliserande makt. Å andra sidan hade 
Frankrike förbundit sig att underlätta missionärers etablering i koloni-
erna. Enligt St Germainkonventionen av �9�9 gällde det missionärer från 
segrarmakternas länder och från medlemsländer i Nationernas Förbund. 
Liksom tidigare missioner kunde myndigheterna förvänta sig att de nya 
också ville bedriva skolverksamhet. Resultatet blev att man beslöt reglera 
privatskolornas verksamhet inom AEF.6�

Synen på utbildning i svensk mission. Som svenska protestantiska och 
frikyrkliga missionärer var ÖM-missionärernas önskan inte enbart en 
religiös variant av kolonialmaktens ambitioner, även om de givetvis var 

6� GG Alfassa t Gibson (IMR) ��.06.�9��. CAOM ggaef 5d/8. Bouche �976, s �7�f, 
�79, �8�f. Cowan, O’Connell & Scanlon �965, s 9. Bouche �99�, s ���, �5�, �5�, 
�56.

6� Bouche �976, s �7�, �88.
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inställda på att starta skolor av västerländsk modell. Vilken tradition, 
vilken utbildningsfilosofi, var de bärare av?

Gustafsson & McNab (�985) har belyst svenska missioners utbild-
ning i koloniala Afrika på �9�0-talet som en modell för landsbygds-
utveckling. De diskuterar olika inflytelser som svenska missionärer 
bar med sig in i sådan skolverksamhet. Arvet från flera århundraden 
av Svenska kyrkans arbete för läskunnighet, liksom kyrkans medver-
kan i framväxten av den svenska folkskolan med sitt starka inslag av 
kristendomsundervisning, är en sådan faktor. Det pietistiska arvet från 
Francke i Halle, där utbildning i vid mening fick en central roll som 
drivkraft i utveckling och framsteg, var kanske en än viktigare faktor 
för missionsrörelserna. Den betonade inte på samma sätt skolans roll i 
att befästa den sociala ordningen, som den lutherska huvudtraditionen 
gjorde. Som så kallade läsare i väckelsetraditionen hade missionärerna 
med denna bakgrund även en personlig drivkraft att främja läskun-
nighet, bibelöversättning och produktion av sångböcker och andra 
religiösa skrifter. En annan faktor är att de flesta av de svenska missio-
närerna kom från landsbygden. De hade egen erfarenhet av att skolan 
kan förenas med nödvändigt praktiskt arbete och att utbildning är en 
betydelsefull faktor för social mobilitet.65

Mot denna bakgrund är det begripligt att svenska missionärer i 
Afrika har betonat vikten av att ge utbildningen en religiös och moralisk 
dimension, att använda lokala afrikanska språk i skolverksamheten, att 
förena teoretisk kunskap med manuellt arbete och praktisk skicklighet, 
liksom att ge skolan en central plats i samhället. Gustafsson & McNab, 
som i sin studie huvudsakligen belyst svensk mission i Östafrika, näm-

65 Gustafsson & McNab �985, s �, ��ff, ��ff. MB ��.�.�9��, s �. Anders Björnberg 
analyserar i sin avhandling den konfessionella undervisningen (»Christian Religious 
Education«) i kristen mission i en annan del av världen, nämligen i Leipzigmissionens och 
Svenska kyrkans missions arbete i sydöstra Indien, under �900-talets första decennier. 
Där belyses de bägge linjerna från den luthersk-kateketiska och den pietistiska traditio-
nen och den påverkan som kom dels från den reformpedagogiska strömningen i Tyskland, 
Sverige, England och USA, dels från Internationella missionsrådets konferens i Jerusalem 
�9�8. Beträffande kristendomsundervisningen i folkskolan inträffade för Sveriges del en 
brytpunkt �9�9 med riksdagsbeslutet om förändring av fokus från katekes till bibeltexter, 
från inlärning av ett material (»teaching-oriented«) till elevens personliga och andliga 
utveckling och mognad (»growth-oriented«). Björnberg behandlar även utbildningen av 
kateketer och pastorer som ett led i utvecklingen mot en självständig evangelisk-luthersk 
inhemsk folkkyrka. Han påpekar att den första modellen tenderade att få överhanden i 
sådan utbildning då eleverna kom från starkt illitterata miljöer. Björnberg �99�. Samma 
problematik fick de svenska missionärerna inom AEF kämpa med.
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ner även ytterligare en faktor: skolan som metod att möta behovet av 
evangelister och lärare med god utbildning.66

Den sistnämnda faktorn blir särskilt tydlig när det gäller MBS i AEF. 
Med tanke på expansionen av missionsarbetet var behovet av inhemska 
medarbetare stort. På grund av den centrala roll som bibeln, sångbok, 
katekes och annat tryckt material hade i evangeliskt missionsarbete, 
liksom nödvändigheten av kommunikation per brev, ansågs det helt 
nödvändigt att dessa medarbetare kunde läsa och skriva. Som framgick 
av det ursprungliga arbetsprogrammet fanns tanken att starta skolor 
med redan från början. Vid missionärskårens årsmöte i juni �9�� fram-
hölls tydligt att syftet med den planerade skolverksamheten var både 
mer allmänt att samla barnen under missionens inflytande och mer 
specifikt att utbilda evangelister. Det sistnämnda var alltså en uttalad 
drivkraft bakom ansträngningarna att få starta skolor.67

Myndigheternas villkor för privatskolor. Det var emellertid inte så lätt 
att få tillstånd att starta skolor. I november �9�� lämnades en ansö-
kan till den franske administratören vid dennes besök i Matélé. Denna 
ansökan avslogs i mars �9�� av myndigheterna med motiveringen att 
missionärerna inte hade tillräckliga språkkunskaper. Henning Karls-
son skrev omedelbart till ÖM-ledningen, att därtill lämpliga missio-
närskandidater måste beredas möjlighet att skaffa sig de diplom som 
berättigar dem att bli lärare i Kongo. Inför ÖM-styrelsen bekräftade 
den då hemkomne Einar Karlsson det riktiga i denna bedömning och 
styrelsen beslöt beakta detta. Vid följande årsmöte vädjade den samlade 
missionärskåren till styrelsen i samma ärende. De enligt missionärernas 
bedömning »övermåttan höga fordringarna« i de »stränga« skollagar-
na gjorde denna strategi helt nödvändig.68

Vilka fordringar ställde då det franska skolsystemet på missionens 

66 Gustafsson & McNab �985, s �, 8. I språkfrågan var de svenska missionerna mer 
i linje med den brittiska politiken, som under �9�0-talet påverkades av Phelps-Stokes-
fondens rapporter från �9�� och �9��. Se Scanlon �96�, s 5�ff, 68f. Det var dock, som 
redan framgått, inte möjligt att inrätta folkskolor med lokalspråk i de franska kolonierna. 
Beträffande det manuella arbetet, främst i trädgård och jordbruk, motiverades det inte 
bara som ett led i främjandet av landsbygdsutveckling, utan även som en ekonomisk 
nödvändighet för internaten vid skolorna. Gustafsson & McNab �985, s �0.

67 MK �5.6.�9�� § ��. 

68 Dagbok Matélé ��.��.�9��. ÖM-styrelsen ��–��.5.�9�� § ��, �7. MK 7–�0.7.�9�� 
§ �5.
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skolor? I ett dekret från maj �9�0 preciserade generalguvernören i AEF 
villkoren för privatskolor. Enligt artikel � krävdes tillstånd av guvernören 
i respektive koloni, för MBS:s del i Mellankongo. Enligt artikel 5 måste 
undervisningen ske på franska. Likaså skulle allt undervisningsmaterial 
vara på franska. I undantagsfall kunde en lärare få ge en förklaring på 
ett afrikanskt språk. Både europeiska och afrikanska lärare i dessa skolor 
måste, enligt artikel 6, kunna uppvisa certifikat eller diplom som styrkte 
att de hade tillräcklig kunskap i det franska språket. Dekretet preciserade 
dock inte vad som menas med detta (connaissance suffisante). Olika 
kategorier av kolonialtjänstemän gavs uttryckligen rätt att inspektera 
missionernas skolor, i syfte att försäkra sig om att de efterlevde bestäm-
melserna. Men dekretet gällde villkoren för primär- eller folkskoleverk-
samhet, den så kallade franskskolan. Det täckte inte den direkt religiösa 
undervisningen, även om den skedde i någon sorts skolform.69

Religiös undervisning. I ett brev i maj �9�� till Mellankongos guvernör 
påpekade generalguvernören, att något administrativt tillstånd att bedriva 
exklusivt religiös undervisning inte behövdes. Sådan undervisning kunde 
bedrivas inom ramen för den frihet för missionsverksamhet (la liberté 
de prosélytisme) som reglerats i internationella konventioner. I dessa fall 
gällde bara bestämmelserna i dekretet för religionsutövning.70

I väntan på skolrättigheter påbörjades i juli �9�� i Matélé en fort-
sättning på dopundervisningen med sexton deltagare. Under två tillfäl-
len per vecka fick de bland annat lära sig bibliska berättelser utantill 
på bungilispråket. Syftet var att de mest lämpade bland dem skulle 
kunna skickas ut att predika i kringliggande byar. Dittills hade man 
haft hjälp av tre inhemska medhjälpare från södra Kongo, som varit 
verksamma som evangelister i annan mission, förmodligen SMF. Målet 
var att få fram evangelister från folkgrupperna i och runt Matélé. Så 
småningom påbörjades regelbundna predikoövningar i denna form av 
evangelistklass, och de fick börja medverka med vittnesbörd i samlingar 
på stationen och i byarna.7�

Utöver denna religiösa undervisning, och i väntan på eller vid sidan 
av folkskolan, fick även missionärerna i Matélé rätt att på lokalt språk 

69 Dekret maj �9�0, förordningen kungjord �8.��.�9�0. Kopia i CAOM/ggaef 5d/8. 

70 GG de l’AEF au G/MC �8.5.�9��. CAOM/ggaef 5d/8. 

7� Einar Karlsson i MB 5.�.�9��, s �. MK 7–�0.7.�9�� § �5. Dagbok Matélé �9.7.�9��. 
Matélé �6.8.�9�� § 5. ÖM:s årsbok �9�7, s �5. 
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bedriva så kallad kultskola, där läsning och skrivning fick förekomma. 
Det skulle dock vara som ett led i den religiösa undervisningen, med 
översatta bibeldelar som undervisningsmaterial. Denna »rätt« gavs av 
den franske administratören Cercus på besök i oktober �9�6. Missio-
närerna var tydligen efter fem år ännu inte medvetna om att ett sådant 
tillstånd inte var nödvändigt, enligt generalguvernörens brev i maj 
�9��. Även administratören verkade okunnig om detta, såvida han inte 
med sitt tillstånd helt enkelt ville förstärka sin maktposition.7�

Folkskola i Bania. Enligt beslut i ett stationsmöte i augusti �9�� ansökte 
John Hilberth om rätt att starta en folk- eller primärskola i Bania. Det 
skedde inför administratören i Carnot och själva avfattandet av ansö-
kan blev ett examensprov på tillräckliga franskkunskaper. Ansökan 
beviljades redan den �5 november, men Hilberth fick meddelande om 
detta först efter drygt två månader. Det blev en av de allra första fransk-
språkiga folkskolorna i hela regionen. Den öppnades den � april �9�5 
med �5 elever mellan �0–�� år. Flera av dem var barn till hövdingar, 
eftersom katolikernas begäran om att få monopol på undervisning av 
hövdingbarn i distriktet hade avslagits. Den statliga läroplanen måste 
följas och den omfattade från början det franska språket (läsning, 
skrivning och grammatik), räkning och gymnastik. Dessutom anordna-
des en timmes kristendomsundervisning per dag utanför det ordinarie 
schemat.7�

Det inom missionen uttalade syftet var att skolan skulle vara en all-
män förberedande kurs för blivande evangelister. De skulle sedan få en 
vidare utbildning för sin särskilda uppgift. Men redan under skoltiden 
deltog eleverna vid gudstjänsterna i kyrkan och fick därmed extra bi-
belkunskap. Flera av eleverna var dessutom redan omvända till kristen 
tro och gick i dopklass. Skolans internt deklarerade syfte innebar att 
man inte fullt ut motsvarade det dubbla syftet för skolverksamhet i 
missionens regi, hämtat från SMF-modellen.7�

7� Dagbok Matélé 9.�0.�9�6; �8.�0.�9�6. Kvist t Einar Karlsson �5.�0.�9�6. Se Hil-
berth �9�6b, s ���: »Men efter hand stod det klart för missionärerna, att de hade rätt 
att med barnen under vardagarna hålla kristendomsskola. Så kom den s. k. kultskolan 
igång.«

7� Dekret �5.��.�9�� undertecknat av guvernör Alfassa. Dagbok Bania �0.�0.�9��; 
9.�.�9�5; �.�.�9�5. Hilberth t Andin �5.�.�9�5. 

7� Hilberth t Andin 8.5.�9�5. ÖM:s årsbok �9�5, s �0; �9�6, s �6.
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Skolan i Bania stötte dock tidigt på flera svårigheter. Redan i slutet av 
året drabbades Hilberth av sömnsjukan och måste för en tid återvända 
till Sverige. Aron Svensson fick ett provisoriskt tillstånd att uppehålla 
undervisningen. I juli �9�6 meddelade dock generalguvernören att 
skolan måste stängas tills vidare på grund av sömnsjukans utbredning i 
området. I Övre Sangha fanns vid denna tid omkring � 000 sömnsjuka. 
Detta ledde till att Ester Skoglar (�897–�987), som hade skaffat nöd-
vändigt diplom i Paris och fått rätt att undervisa i Bania, istället kunde 
börja en skola i Matélé den � september �9�7. Där hade nämligen 
ingen folkskola öppnats i brist på missionärer med tillräcklig utbild-
ning. Under �9�7 höjde myndigheterna fordringarna på de inhemska 
hjälplärarna. De måste därför komplettera sin egen utbildning innan 
de fick fortsätta att undervisa. I september �9�8 gav myndigheterna 
tillstånd att öppna skolan i Bania igen, vilket skedde från den � januari 
�9�9 under Hilberths ledning. Han ansvarade samtidigt även för den 
evangelistklass, som startades där under �9�8.75

75 Dagbok Bania ��.��.�9�5; ��.�.�9�6; �.6.�9�6. Bania 7.�0.�9�6 § �. Andersson 
t Karlsson ��.��.�9�6. ÖM:s årsbok 1927, s �8. MB �6.6.�9�7, s �. Dagbok Matélé 
�0.6.�9�7; �.9.�9�7. Bania �0.9.�9�8 § 5–6.

Dop i Bania med Gustaf Eriksson som dopförrättare. Foto: Biblioteket Läsaren/Örebro 
Missionsskola.
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Ny skolpolitik i AEF. Ett år efter att skolan i Bania hade startats, kom 
en ny förordning om undervisningsväsendet inom AEF. Redan i maj 
�9�5 publicerade generalguvernör Raphaël Antonetti (�87�–�9�8) en 
cirkulärskrivelse, där han klargjorde grundvalarna för den planerade 
reorganiseringen av det offentliga skolsystemet. Den följdes upp året 
efter med en instruktion om hur den nya policyn skulle tillämpas.76

Tre nivåer om vardera tre år inrättades: byskolor, regionskolor i 
urbana centra och den högre primärskolan i territoriernas huvudstäder. 
Mellan dessa nivåer tillämpades en strikt urvalsprincip. Byskolorna 
med inhemska lärare skulle rekrytera så brett som möjligt. Efter det 
första året skulle en gallring ske, då de flesta skickades tillbaka till sina 
familjer. De hade ändå lärt sig lite talad franska och skulle bli mer mot-
tagliga för idéerna om framsteg och utveckling. Efter de följande åren 
skulle de bästa sändas vidare till regionskolorna, medan övriga kunde 
få enkla arbeten som krävde att man förstod franska. På denna andra 
nivå utökades läroplanen, så att de som sedan inte gick vidare ändå 
skulle kunna vara lämpade för vissa enklare tjänster i administratio-
nen eller hos affärsmän. Den högre primärskolan skulle förbereda för 
tjänster inom administrationen, handeln och industrin. Det sista året 
var till för blivande lärare. Antonetti betonade uttryckligen, att elever 
som kom från privatskolor kunde antas till en högre nivå i en offentlig 
skola bara under förutsättning att de klarade samma fordringar som 
ställdes i den offentliga skolan.

Ändamålet med det franska skolväsendet i kolonin var alltså ut-
talat praktiskt och i enlighet med kolonialmaktens egennytta: att göra 
befolkningen mer förstående och mottaglig för den franska politiken 
och utbilda så många på de olika nivåerna som det fanns behov av för 
tjänster i administration, näringsliv och handel. Det innebar att koloni-
almakten vid denna tid inte heller hade det dubbla syftet med skolverk-
samheten, som tidigare diskuterats i anslutning till SMF:s arbete. Under 
�9�0-talet fick man följdriktigt i dessa skolor bara använda läroböcker 
skrivna av fransmän, alltså i praktiken importerade från Frankrike. 
Missionärerna uppfattade det som besvärande att använda läromedel, 
som inte var anpassade till de afrikanska förhållandena.77

76 »Instructions relatives à l’application de la circulaire du Mai �9�5 de M. Le Gou-
verneur-Général R. Antonetti. Réorganisant l’Enseignement en Afrique Equatoriale 
Francaise, �9�6«, i Scanlon �96�, s ��8ff.

77 Hilberth �9�6a, s ��5.
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Trots denna och andra potentiella konfliktpunkter anpassade sig 
missionärerna i sin skolverksamhet till rådande system. Orsaken var 
givetvis att de annars inte hade fått driva folkskolor överhuvudtaget. 
Men därmed kan de sägas ha bidragit till att förverkliga den franska 
kolonialmaktens syften och blev en del av dess mission civilisatrice. 
Samtidigt hade de sina egna syften med skolarbetet. De fick möjlighet 
att utöva sitt personliga inflytande över eleverna och leda dem till kris-
ten tro. Skolan blev också en rekryteringsbas för tjänster i kyrkans mer 
evangeliserande arbete.78

Syftet med missionens skolor. Inriktningen på skolverksamhet fullfölj-
des på alla de missionsstationer där ÖM-missionärer blev placerade. 
Dessa skolor motsvarade under denna period byskolorna i det franska 
systemet. Längre fram infördes även undervisning på regionskolenivå. 
Vid sidan av en mer allmän motivering för skolverksamheten var det, 
som tidigare påpekats, tydligt att den även för missionärerna hade ett 
mycket praktiskt huvudsyfte, utifrån vad som skulle kunna betecknas 
som missionens »egennytta«. Eleverna blev mottagliga för den kristna 
förkunnelsen och samtidigt var skolan ett led i att fostra fram utbildade 
och duktiga evangelister och medarbetare. Enligt ett osignerat doku-
ment från �9�7 om ÖM:s skolarbete på missionsfälten var detta det 
förnämsta motivet för skolarbetet, som alltså måste vara underordnat 
»det egentliga huvudsyftet«. Enligt Hilberth, som citeras i dokumentet, 
var missionären visserligen intresserad av att motverka all okunnighet, 
men hans högsta mål var inte att lära barnen franska språket eller ge 
allmänbildning. Huvudmålet var att lägga en god grund för vidare 
utbildning hos dem som är lämpade för evangelistuppgiften.79

Behovet av evangelister var stort och motiverades kortsiktigt av mis-
sionsarbetets omfattning och viljan att expandera till nya områden i 
hela regionen. Antalet svenska missionärer var och skulle förbli alldeles 
otillräckligt för detta syfte. Dessutom insåg missionärerna att de aldrig 
kunde nå lika långt som afrikanerna, med tanke på språk och kultur. I 
bakgrunden fanns alltid den långsiktigt grundläggande målsättningen 
för evangelisk mission. De församlingar som växte fram skulle i sinom 

78 För sentida afrikansk kritik av både de statliga skolorna och missionsskolorna, se 
Bassey �999, s �9ff.

79 »Örebro Missionsförening. Skolarbetet«, s �f, i »Handlingar ang skolarbetet. Skolor 
på missionsfälten.« (�9�7). Se även Hilberth �9�6b, s ��6.
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tid bli självstyrande och ansvaret övertas av inhemska ledare. I tidigare 
citerat dokument refererades till Paulus som arbetade på olika platser 
på ett sådant sätt, att han till sist gjorde sig själv överflödig. Men det 
målet kan inte nås, menade författaren, förrän »vi lärt de svarta att 
läsa sin bibel«. Därmed knöts frågan om självständighet samman med 
skolfrågan och med bibelöversättningen. Det står dock klart att vid 
denna tid låg självstyre som mål fortfarande långt i framtiden i de flesta 
missionärers föreställningsvärld, även om internationella impulser i 
den riktningen fortsatte att förmedlas vid flera tillfällen i MB.80

I en summerande artikel �9�6 om skolarbetet som missionsmetod, 
hävdade Hilberth att skolan näst predikan varit den viktigaste mis-
sionsmetoden. Genom skolan hade många blivit kristna och en stab 
av inhemska medarbetare fostrats fram. Hilberth avslutade artikeln 
med följande reflektion: »Bland dessa skymta vi redan nu konturerna 
av andliga ledare, som – det hoppas vi – en dag skola vara skickade att 
utan missionärernas hjälp föra verket vidare.«8�

Tanken på oberoende och självstyre knöts av den afrikanska befolk-
ningen inte självklart till utbildning och en lång process. Att den hade 
andra dimensioner för många framgick med all tydlighet i den skarpa 
reaktion mot det koloniala systemet som bröt ut �9�8. Denna revolt 
hade sitt centrum strax norr om MBS:s arbetsområde.

�.� MBS i spänningsfältet mellan kolonialpolitik  
och afrikansk nationalism: hackskaftskriget (�9�8–�9�9)

År �9�8 hade MBS tre missionsstationer, utifrån vilka arbetet bedrevs 
även i omkringliggande områden. En av dem var belägen i Sangha- 
regionen (Matélé �9��) och två i Övre Sangha-regionen (Bania �9�� 
och Bilolo �9�7). Missionärerna sökte efter möjligheter att etablera nya 
stationer. I december �9�9 etablerade två missionärspar, Gerda och Ernst 
Almstam samt Ebba och Karl Pettersson (�89�–�967), en fjärde station i 
Gamboula, vid gränsen mot Kamerun, åt nordväst från Bania och Bilolo 
sett. Vid jultid �9�� döptes tio personer och en församling bildades.8�

Samtidigt diskuterade missionärerna en etablering av MBS på platser 

80»Örebro Missionsförening. Skolarbetet«, s �, i »Handlingar ang skolarbetet. Skolor 
på missionsfälten.« (�9�7). Se även Hilberth �9�6a, s ��7. MB ��.�.�9��, s �.

8� Hilberth �9�6a, s ���.

8� Dagbok Gamboula �9�0–�9�5 [sic; �95�], s �. 
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ännu längre norrut. Redan i oktober �9�8 beslöts vid missionärskon-
ferensen att Henning Karlsson och Gustaf Eriksson skulle företa en 
undersökningsresa norrut »så snart oroligheterna i övre Kongo kunna 
anses slut, vilket icke kan beräknas möjligt före februari nästkommande 
år«. De oroligheter som protokollet refererade till skulle emellertid visa 
sig vara mycket mer omfattande och långvariga än vad missionärerna 
då kunde ana. Detta försenade expansionen norrut med flera år.8�

Mot denna bakgrund är det av intresse att i korthet söka redogöra 
för vad som hände, varför det hände och vilka konsekvenser det fick. 
Detta hjälper till att precisera den historiska kontexten för missionsar-
betet. Men det är också angeläget att söka klarlägga vad missionärerna 
visste om vad som hände, hur de tolkade det och vad de kommunice-
rade om dessa oroligheter till Sverige. Påverkade det som skedde deras 
arbete och i så fall hur? Påverkades deras relationer med den franska 
administrationen och med den afrikanska befolkningen och i synnerhet 
de afrikanska medarbetarna? Den underliggande frågan är förstås om 
– och i så fall hur – dessa händelser kan relateras till processen från 
missionärsstyrd verksamhet till självständigt afrikanskt samfund.

Hackskaftskriget (kongo-wara) och »tystnadens konspiration«. Orolig-
heterna som hindrade missionens expansion norrut var en upprorsrö-
relse som utbröt �9�8. Den kom att vara i flera år innan den definitivt 
krossades. Fransmännen kallade den för gbayaupproret, gbayarevol-
ten eller gbayakriget och även Haute-Sangha-revolten,8� medan det 
bland afrikanerna kallades kongo-wara-kriget (hackskaftskriget). Det 
uppstod och utvecklades huvudsakligen bland gbaya och yangere och 
i norr karré och mboum. Det fick snabbt betydande omfattning och 
berörde norra Mellankongo, nordvästra Oubangui-Chari, östra Kame-
run, södra Tchad och i viss mån även nordöstra Gabon.

Det skulle senare visa sig sammantaget vara den största resningen 
mot den franska koloniseringen i det svarta Afrika under mellankrigs-
tiden. Men det aktuella området var vid den tiden fortfarande relativt 
otillgängligt. Förutom de som direkt var involverade i den franska ko-
loniseringen, civilt och militärt, bodde få européer i området. Myndig-

8� MK ��–�6.�0.�9�8, § 7 mom �.

8� Vid denna tid ingick även Bouar-Babouaområdet i Övre Sangha, ett distrikt i Mellan-
kongo. Distriktschefen (chef de circonscription), som tidigare var placerad i Carnot, fanns 
vid denna tid i Berbérati, efter att bilvägen Bangui-Kamerun öppnats via Berbérati.
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heterna i Brazzaville införde både brevcensur och strikta restriktioner 
för resande till området. Deras egna rapporter till Paris var selektivt 
utvalda och ibland medvetet friserade, och dessutom hemligstämp-
lades de. Det såg ut som om en »tystnadens konspiration« skulle 
lyckas.85

I januari �9�9 informerades emellertid den belgiska pressen av några 
européer som kommit tillbaka från Kongo. Franska regeringsfientliga 
tidningar tog upp dessa rapporter och sökte väcka opinion mot »den 
blodiga kolonisationen« i AEF. Man kopplade också ihop det som hän-
de med de missförhållanden som författaren André Gide (�869–�95�) 
rapporterat om i sin bok Voyage au Congo (�9�7), en dagbok från en 
lång resa i området �9�5. Journalisten Albert Londres (�88�–�9��)hade 
också lyft fram dem i sina reseskildringar under hösten �9�8, senare 
publicerade under titeln Terre d’ébène. Tidigare skandaler och rap-
porter från de tragiska förhållandena vid det pågående järnvägsbygget 
mellan Brazzaville och Pointe-Noire i södra Mellankongo lyftes fram 
igen. Kolonialministeriet och den del av pressen som var lojal mot sys-
temet gick till motangrepp och lyckades ge allmänheten intrycket att 
ryktena om det kritikerna kallade revolten var tendensiösa uttryck för 
kommunistisk antikolonialism och antifransk propaganda. Det hade 
bara handlat om begränsade incidenter, som kolonialmyndigheterna 
hade full kontroll över.86

Det skulle dröja länge innan dessa händelsers verkliga omfattning 
och innebörd stod klar för dem som skrev kolonialhistoria och afri-
kansk historia. Kolonialmyndighetens arkiv hade stora luckor från 
dessa år och få dokument fanns kvar som berörde detta uppror. De 
hade förstörts eller lagts undan i förråd där de angripits av termiter. 
Så sent som vid tiden för självständigheten var det ännu bara några 
få specialiserade historieverk som ytterst kortfattat nämnde om detta 
uppror.87 Det var först när många viktiga originaldokument av en 

85 Kalck �99�a, s ��5f.

86 Michel �966, s �. Nzabakomada-Yakoma �986, s ��0ff, ���ff, ��9ff, �59. Gide �998 
(�9�7). För den vidare kontexten av fransk antikolonialism, där situationen i Nordafrika 
och Indokina vid denna tid spelade större roll än den i Kongo, se Biondi �99�. 

87 Kalck �959, s �8. I det stora verket Histoire générale de l’Afrique noire, publicerat 
�97� under ledning av Hubert Deschamps, omnämns upproret i bara en mening. De-
schamps �97�, s �95. Den afrikanske historikern Ki-Zerbo nämner det inte alls i sitt stora 
översiktsverk från �97�, trots att han mer än de europeiska afrikanisterna uppmärksam-
made sådana uttryck för motstånd mot kolonialismen. Ki-Zerbo �978.



�98

händelse hittades undangömda i Brazzaville och innehållet samman-
ställdes,88 som detta skeende så småningom började bli föremål för mer 
utförlig forskning.89 I denna forskning kan jag urskilja olika paradigm 
för tolkningen av gbayarevolten eller kongo-wara. Det handlar om var 
man lägger fokus i förståelsen av skeendet.

Ett paradigm odlades i den koloniala historieskrivningen. Där sågs 
revolten som en irrationell reaktion mot den franska administratio-
nen från den inhemska befolkningens sida, grundad i vidskeplighet 
och magi. Den leddes av en sorcier som lyckades uppvigla folket, 
möjligen med inslag av reaktion mot någon enskild fransmans be-
nägenhet till våld (samtida dokument). Ett motsatt paradigm följer 
mer en närmast marxistisk och antikolonialistisk historieskrivning, 
där revolten enbart ses som ett nödvändigt uppror från en förtryckt 
bondebefolkning (Zoctozoum). Däremellan, men närmare det senare, 
finns ett nationalistiskt paradigm. Det tolkar revolten mer kulturellt-
politiskt, som en reaktion mot det franska styret och en förelöpare 
till den senare nationalistiska självständighetsrörelsen (Kalck, Nza-
bakomada-Yakoma). Gemensamt för dessa tre är att revolten sågs 
som en samordnad rörelse under enhetlig ledning och i en uppgjord 
allians mellan byar och folkgrupper. O’Toole går emot denna kärn-
punkt i de övriga tolkningsmönstren och hävdar att revolten snarare 
skall ses som ett antal revolter utan direkt samband med varandra, 
där det väpnade upproret var en reaktion mot lokala förhållanden 
som skapades av administratörer och affärsmän (colons). Det skulle 
kunna betecknas som lokalreaktionsparadigmet.90 Enligt min mening 
är det nationalistiska paradigmet det som bäst tolkar den samlade 
dokumentationen.

88 Michel �966.

89 �986 kom den första monografin, byggd på en tidigare doktorsavhandling (�975), 
av centralafrikanen Raphaël Nzabakomada-Yakoma, L’Afrique centrale insurgée. La 
guerre du Kongo-Wara 1928–1931. Hans handledare var Afrikaforskaren Coquery-
Vidrovitch. I sin egen avhandling (�97�) hade hon uppmärksammat revolten på några 
sidor (s ��0ff) men framför allt belyst dess bakgrund. Därefter har kongo-wara-kriget 
fått sin rättmätiga plats, med hänsyn till syfte, utbredning, varaktighet, intensitet och 
konsekvenser, åtminstone i nyare franska översiktsverk över Afrikas historia, som till 
exempel d’Almeida-Topors �999. 

90 Zoctozoum I �98�, s ��5–�78. Kalck �99�a (�97�), s ��5ff. Nzabakomada-Yakoma, 
�986. O’Toole �98�.
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Händelseförloppet. Det historiska händelseförloppet behöver i det här 
sammanhanget bara återges i stora drag.9� En del incidenter inträffade 
i det aktuella området under hela �9�0-talet, men revolten blev öppen 
och intensiv från juni �9�8 och under hela �9�9. I en del områden va-
rade den till �9��. De allra sista motståndsfickorna eliminerades inte 
förrän ytterligare några år senare. En centralgestalt var Karnou,9� som 
höll till i byn Nahing9� vid floden Nana, mellan Bouar och Baboua. 
Han tillskrevs övernaturliga krafter och började delge sin omgivning 
visioner som han fick. Han skall ha uppmanat folket att hålla sig till de 
gamla traditionerna och att bedriva ett sorts icke-våldsligt, civilt mot-
stånd mot de vitas närvaro genom att vägra att betala skatt, att arbeta 
för dem och att handla med dem. Deras tid skulle snart vara förbi. 
En kraftfull så kallad fetisch, en träbit i form av ett skaft till en hacka 
– därav namnet kongo-wara – skulle göra folket osårbart gentemot de 
vitas och deras medlöpares vapen.9� Fransmännen kunde först i efter-
hand konstatera att denna agitation hade pågått i flera år utan deras 
vetskap. Tecken på att något var i görningen fanns dock genom ökande 
svårigheter att driva in skatt och rekrytera arbetskraft i trakterna av 
Bouar-Baboua och Carnot.

I maj-juni �9�8 inträffade flera incidenter i trakten kring Bouar och 
Baboua, bland annat mellan gbaya och fulbe. De franska distriktsche-
ferna hade understött en ökad immigration av fulbe till Övre Sangha 
under hela �9�0-talet. Det blev upplagt för en konflikt mellan jordbru-
kare och boskapsuppfödare, med historiska och religiösa dimensioner. 
Befolkningen uppfattade att fransmännen än en gång tog parti för de 
muslimska fulbe, gbayas forna fiender. Det var också en fulbehövding 
som i juni �9�8 avslöjade Karnous existens och hans stora inflytande 

9� Michel �966, Nzabakomada-Yakoma �986 och även Zawa �986 skildrar utförligt 
händelseförloppet, såsom det kan etableras genom ett källkritiskt studium av arkivma-
terial och intervjuer. Jag följer i huvudsak Nzabakomada-Yakoma.

9� Jag följer Nzabakomada-Yakomas och Zawas stavning av namnet. Michel, Kalck 
och Zoctizoum har Karinou. Även andra stavningar finns i samtida dokument. Karnou 
hette från början Barka Ngaïnoumbey, men tog sitt nya namn efter att han börjat få 
sina visioner. Karnou betyder ungefär »den som rullar upp jorden«, dvs känner dess 
hemligheter. Nzabakomada-Yakoma �986, s �5.

9� Även detta namn återges med olika stavning i olika dokument.

9� Zoctizoum I �98�, s ��8f, utvecklar hackans symboliska betydelse för jordbrukarens 
arbete och vila. Han kallar revolten för »bondekriget«. Christensen �990, s ��0ff, ger 
en djupare tolkning av kongo-wara utifrån gbaya-kalas symbolvärld som symbol för 
förbund, försoning och icke-våldsligt motstånd.
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för en fransk administratör. När en fransk agent sökte ta sig till Karnous 
by fick han med sin beväpnade grupp snabbt retirera inför befolk-
ningens motstånd, vilket omedelbart tolkades som en bekräftelse av 
Karnous makt. Agenten begärde militära förstärkningar, men varken 
distriktschefen Leroux eller generalguvernören Antonetti tog initialt 
särskilt allvarligt på dessa rapporter.

Det civila motståndet övergick allt mer i en öppen revolt, som spred 
sig snabbt över ett stort område. Gamla krigsallianser återuppstod. 
Uppåt 50 000 »krigare« mobiliserades och de stöddes av ännu fler i 
den lokala befolkningen. Fransmän och deras egendom attackerades, 
liksom de förhatliga afrikanska soldaterna som arbetade för dem. Broar 
förstördes. Större byar ockuperades längs för fransmännen viktiga 
kommunikationsleder. Situationen blev så allvarlig att generalguver-
nören beordrade omfattande militära motoperationer, som började 
från Bangui i oktober �9�8. De mötte starkt och segt motstånd, men 
den franska militära och logistiska överlägsenheten gav sakta resultat. 
Repressionen blev massiv och blodig. Karnou dödades vid Nahing den 
�� december samma år.

Det innebar dock inte slutet för upproret. Nya ledare trädde till och 
motståndet fortsatte västerut in i Kamerun, norrut kring Bocaranga 
(det så kallade grottkriget �9�0–��), åt nordöst in i Tchad, österut förbi 
Yaloké till bara �0 mil från huvudstaden Bangui, åt sydöst in i Lobaye, 
söderut till Nola och ner i Sangha-regionen. Revolten fortsatte som 
redan nämnts i ytterligare några år innan den slutligen kunde kuvas. 
De administrativa och militära rapporterna är så medvetet vaga när det 
gäller antal döda, att detta nästan är omöjligt att uppskatta. Det måste 
i alla fall ha rört sig om flera tiotusentals personer.

Revoltens orsaker i kolonialversion. Vilka var då orsakerna till kongo-
wara-kriget? I rapporterna till Brazzaville från distrikschefen Leroux95 
och guvernör Lamblin i Bangui angavs två huvudorsaker. Den ena 
var underbemanningen i den franska administrationen. Budskapet till 
generalguvernören var alltså att det behövdes fler fransmän till detta 

95 Leroux dog i december �9�8 enligt den officiella franska versionen i sviterna efter en 
bilolycka. Nzabakomada-Yakoma anser sig kunna fastslå att Leroux dog i ett bakhåll på 
väg från Boda till Carnot. Nzabakomada-Yakoma �986, s 88f. Enligt den information 
som nådde ÖM-missionärerna i Bania den �� december hade »olyckan« skett mellan 
Gamboula och Berbérati. Dagbok Bania ��.��.�9�8. 
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område, dels för att fullfölja koloniseringens syften, dels för att före-
bygga eller kuva revoltrörelser. Den andra orsaken var den anti-vita och 
anti-franska agitationen från »trollkarlen från Nahing« (det franska 
ordet som används är sorcier). Leroux angav emellertid ytterligare ett 
skäl, nämligen lokala reaktioner mot ett par franska affärsmän som 
med rätta var hatade av befolkningen för maktmissbruk, misshandel 
och ocker. Därmed antyddes faktiskt internt att det kunde finnas något 
berättigat i de svartas reaktioner.96

Vad kan då sägas om dessa angivna orsaksfaktorer? Den första var 
ett känt faktum och generalguvernören skickade budskapet vidare till 
Paris. Men där var det en allmän mening, enligt kolonialministern Al-
bert Sarrauts doktrin från �9��, att varje koloni skulle skapa sina egna 
resurser och dessutom ge vinst åt metropolen eller i varje fall inte kosta 
mer än den gav. I det avseendet var AEF den »fattige släktingen« i den 
franska kolonialfamiljen. Underbemanningen och bristen på resurser 
kan möjligen förklara varför revolten fick den utbredning den fick, men 
kan inte utgöra orsak till revolten.97

Den andra angivna orsaken var Karnous uppviglande budskap. En 
fanatisk religiös ledare skulle ha lyckats få med sig en vidskeplig befolk-
ning. Karnou beskrevs oftast som sorcier.98 Det motsvarade på gbaya 
en wanganga (på gbaya-kala wan-gbana), som ofta uppfattades som en 
närmast ond människa. Det var definitivt inte gbayas uppfattning av 
honom. Hans övernaturliga gåvor och hans budskap sågs som givna 
av Gud, den store anden (Gba-So). I den meningen sågs han som en 
profet. Han uppfattades säkert även som en konga wan, en hjälte som 
med sin tikin i handen – en bambustav laddad med stark symbolik och 
kraft – fick en naturlig auktoritet över många och möjligen som en wi-
zokmo, en siare som ser det fördolda (devin).99

96 Leroux t GG Antonetti �6.8.�9�8; ��.8.�9�8; �5.�0.�9�8. Lamblin t GG Antonetti 
�0.9.�9�8. CAOM.

97 Coquery-Vidrovitch �97�, s 5�7. Kalck �99�a (�97�), s ���f, ���f. Nzabakomada-
Yakoma �986, s ��f. Ki-Zerbo �978, s ��9. Gide �998 (�9�7), s ���.

98 I det franska samtida arkivmaterialet kallas Karnou omväxlande för »sorcier«, 
»fétischeur«, »magicien«, »prophète«, »messie«, men oftast »sorcier«. Michel �966. 
Kalck (�99�a) kallar honom »féticheur« medan d’Almeida-Topor (�999) har »prophète 
local« och Christensen (�990) »gbaya prophet«. Hilberth (�9��) kallar honom »en stor 
medicinman«. Nzabakomada-Yakoma undviker att överhuvudtaget ge honom en titel, 
men har någon gång »prophète«.

99 Nzabakomada-Yakoma �986, s �5. Christensen �990, s ��5, ��8. Leroux egen tolk 
var en släkting till Karnou som förmedlade viktig information till denne och stoppade 
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Den tredje orsaken som angavs av Leroux var enskilda fransmäns 
dåliga behandling av lokalbefolkningen. Det var ett eko av den franska 
regeringens tidigare propaganda, när den försökt förklara bort besvä-
rande nyheter och informationer som upprörde opinionen på hemma-
plan i Frankrike. Det rörde sig emellertid inte bara om några enskilda 
personers överilade handlingar, utan snarare om inslag i ett mönster 
som gällde koloniseringen i stort, om än inte alla enskilda företrädare. 
Detta hade tidigare medgivits av ledande företrädare för kolonin och 
bekräftats av Gides skildringar. De egentliga orsakerna till revoltens 
utbredning fanns inte i några enskilda missgrepp, utan i förhållanden 
som under lång tid skapat grogrund för det folkliga missnöjet.�00

Karnou var utan tvekan aktiv i revoltens utbrott och en viktig le-
dargestalt, vilken tolkning man än gör av hans identitet och roll. Men 
hans budskap skulle knappast ha lett till så stor uppslutning om det 
inte redan funnits ett folkligt missnöje. Nzabakomada-Yakoma ser 
Karnou som en förelöpare till senare politisk självständighetsrörelse 
och jämför honom i vissa avseenden med Kimbangu i Belgiska Kongo 
och André Matsoua i Mellankongo. Samma jämförelse återkommer 
hos d’Almeida-Topor, som analyserar afrikanernas reaktion inför den 
koloniala ordningen efter första världskriget som en »tillflykt till det 
religiösa«, med exempel som utgår såväl från traditionell afrikansk 
religion (Karnou) som kristendom och islam. Zoctizoum tonar ned det 
religiösa eller mystiska elementet i de afrikanska messianska rörelserna, 
med vilka han jämför kongo-wara.�0�

Grogrund för revolten. Vilka förhållanden utgjorde grogrund för en 
revolt mot den koloniala ordningen? Svaren på den frågan ger en be-
skrivning av viktiga aspekter i den kolonialpolitiska kontexten för 
svensk mission och de förutsättningar som MBS hade att ta hänsyn till 
under det första decenniet.

ansatser att ange Karnou. Nzabakomada-Yakoma �986, s �9f.

�00 Kalck �99� (�97�), s ���f. Nzabakomada-Yakoma �986, s �9ff. Coquery-Vidro-
vitch �97�, s �0�–�09, berör även tidigare revoltförsök bland gbaya.

�0� Nzabakomada-Yakoma �986, s �5. d’Almeida-Topor �999, s ���ff. Zoctizoum 
�98�, s �59ff, �6�ff. 
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Bärarsystemet och vägbyggandet. Utkommendering eller tvångsrekry-
tering av bärare till européernas transporter av personer, gods och 
handelsvaror var en stor irritationsfaktor. Systemet med bärare (le por-
tage) spelade dock inte en lika central roll i gemene mans liv i den del 
av AEF där kongo-wara bröt ut, som till exempel längs transportvägen 
norrut från Bangui mot Tchad. Där var administrationen helt bero-
ende av detta system som plågade lokalbefolkningen. Det var guvernör 
Lamblins omfattande program för byggande av bilvägar i mitten av 
�9�0-talet, som gjorde slut på bärarsystemet i Oubangui-Chari. Även 
detta genomfördes dock med utkommenderad arbetskraft. Fastän detta 
arbete skedde utan entusiasm, som Kalck formulerar det, fanns där ett 
visst samförstånd. Afrikanerna förstod att detta skulle medföra slutet 
på bärarsystemet och såg därför en viss nytta med det. Men i Övre 
Sangha, som då fortfarande låg under Mellankongo, kom inte vägbyg-
gandet igång förrän något senare och skildringar från mitten av �9�0-
talet visar hur oerhört impopulärt bärarsystemet var även där.�0� 

För befolkningen visade det sig snart att vägbyggandet även fick 
en problematisk följd. Myndigheterna började med tvång flytta och 
sammanföra byar till de nya vägarna. Det innebar att byinvånarna 
tvingades lämna det man uppfattade som fädernas jord. Den var de 
djupt förbundna med och därmed skapades en rotlöshet och ett väx-
ande missnöje. Det var inte heller lika lätt att få jord för egna odlingar 
nära de nya, större byarna. Ett inslag i upproret var just att man ville 
flytta tillbaka till fädernas jord.�0�

Gummiexploateringen och koncessionsbolagen.�0� Exploateringen av 
rågummi skedde även den genom tvångsrekrytering av dagsverken 
och genom att man utkrävde bestämda kvoter av olika byar. Det hela 
byggde på en lag från �90� om en sorts arbetsskatt, som betalades in 
natura med naturgummi. Det ledde både till upplösning av den sociala 
strukturen och till att bybefolkningen inte kunde ägna tid och kraft 

�0� Mollion �98�, s �. Kalck �99�a (�97�), s ��6f. Nzabakomada-Yakoma �986, s ��. 
Gide �998 (�9�7), s 88ff, ��6. Se även referens till tvångsrekryteringen till vägbyggandet i 
Sangha t ex i Dagbok Matélé �7.9.�9�6, och i »Kongobrev« i MB ��.��.�9�6, s �. �9�8 
föreslog missionärerna inköp av bil för norra fältet, eftersom användning av bärare kunde 
komma att förbjudas sedan alltfler bilvägar byggts. MK ��–�6.�0.�9�8 § �0.

�0� Saulnier �997, s 9�.

�0� För en utförlig analys av hela tidsperioden �898–�9�, se Coquery-Vidrovitch �97�. 
Se även Kalck �99� a, s ��7ff, ���ff.
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åt de egna odlingarna, med matbrist och undernäring som följd. Efter 
världskriget sökte bolagen kompensera sig för dåliga affärer under 
kriget. Det blev inte bättre av att världsmarknadspriset sjönk kraftigt 
i början av �9�0-talet, men utvinningen av rågummi fick ett uppsving 
igen från �9�5, när världsmarknadspriset steg.

Värst blev förhållandena där stora affärskompanier och bolag hade 
kontrakt med den franska staten, som gav dem exploateringsmonopol 
på naturtillgångar inom sina stora koncessioner. Liksom kolonialadmi-
nistrationen kunde dessa bolags agenter, understödda av egna soldater, 
utkommendera och tvångsrekrytera arbetskraft som ofta betalades 
dåligt och behandlades illa. Genom dekret hade stora områden (70 % 
av AEF:s yta) fördelats år �899 på ett stort antal affärskompanier och 
bolag. Affärerna gick inte alltid så bra. Vid tiden för revolten bedrev 
en del av dem bara begränsad verksamhet. Det var fallet i de områden i 
norr där revolten startade. Deras verksamhet utgjorde därför knappast 
en direkt orsak till revolten där. Däremot var deras framfart med stor 
sannolikhet en orsak till att revolten senare spred sig ned till Yangere-
folket mot sydöst och vidare ned i Likouala- och Sanghaområdet. Ar-
betarna övergav skogarna och faktorierna i stora skaror. Bolagen hade 
inte ändrat sina metoder efter Gides avslöjanden. För att undvika fler 
skandaler införde de däremot ännu striktare restriktioner för resenärer 
och informatörer. Gbayarevolten blev en lämplig förevändning för att 
hindra tillträde till de aktuella områdena.�05

Tvångsrekrytering av arbetskraft och skatteutdebitering. I Karnous 
hemtrakter där revolten började hade man i bittert minne de intensiva 
massrekryteringarna av arbetare, bärare och soldater och de stora utde-
biteringarna av matvaror under kriget från de franska myndigheternas 
sida. Efter kriget kom de påtvingade livsmedelsleveranserna till Frank-
rike och tvångsuttagningen av arbetskraft till järnvägsbygget mellan 
Brazzaville och Atlantkusten. Det väckte starka reaktioner vilket också 
avspeglas i material från ÖM-missionärerna.�06

Bygget påbörjades �9�� och järnvägen invigdes först �9��. �0 000 

�05 Nzabakomada-Yakoma �986, s �5ff, 9�. Gide �998 (�9�7), s 505ff. 

�06 Coquery-Vidrovitch �97�, kap �–5. Se referens till tvångsrekryteringen till järnväg-
bygget i t ex Dagbok Bania �0.5.�9�5 och i en rapport från Matélé �9�8: »Stammens 
bästa arbetskraft har tvingats ut ur skogarna till järnvägs- och bilroutebyggen vilket 
inverkat menligt på församlingen.« MK ��–�6.8.�9�8 § 6. 
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– en tredjedel av det totala antalet arbetare – rekryterades från det 
område inom vilket revolten sedan spred sig. Reaktionerna blev inte 
mindre med tiden, när man kunde konstatera att många av dessa arbe-
tare från Övre Sangha inte kom tillbaka när deras kontraktstid var slut. 
Dödligheten var mycket stor. Ryktena talade om den »människoätande 
maskinen«, som de vita framförde på den gamla slavhandelsrutten. 
Nya arbetare kunde bara rekryteras under vapenhot. Även tvångsre-
kryteringen av arbetare till vägbyggena vid denna tid (särskilt Bangui-
Boda-Berbérati-Yaounde) var mycket impopulär, liksom fördubblingen 
av skatten, mot distriktschefens vilja, mellan �9�5 och �9�6.�07

Alla dessa faktorer sammantagna gjorde att det jäste hos gbaya och 
deras grannfolk och skapade grogrund för det budskap som spreds av 
Karnous utsända. Samtidigt måste konstateras att dennes budskap inte 
enbart vände sig mot specifika aspekter av koloniseringen. Han vände 
sig mot det koloniala systemet som sådant och förutsåg dess upphö-
rande. Han talade för frihet från främmande ockupation.�08

Strävan mot frihet och självständighet. Frågan måste ställas varför en 
sådan som Karnou fick sådant genomslag just bland gbaya och varför 
revolten bröt ut bland dem. Andra folk led under samma förhållanden 
som skisserats ovan. Kalck såg tidigt en viktig bakgrund till kongo-
wara-kriget i den sociala strukturen hos gbayafolket, som det även 
delade med de övriga savannfolken manza och banda. Den enskildes 
egen vilja hade inget egenvärde utan skulle inordnas i förfädernas vilja, 
såsom den uttrycktes genom familjefadern, byhövdingen och klanhöv-
dingen. De var en förbindelselänk mellan levande och döda och därför 
levande representanter för förfäderna. Klanen var den sociala grupp 
med vilken man var förbunden och kände djup solidaritet. Detta ledde 
till en utvecklad självständig hållning gentemot andra sociala grup-
per och folk, men också till en stark frihetsvilja och motvilja mot allt 
yttre tvång och all påverkan utifrån. Detta hade man också historiskt 
visat i konflikterna med fulbe. Kalck hävdar att kongo-wara under 
mellankrigstiden var den mest spektakulära manifestationen av denna 
korporativa självständighetssträvan hos dessa savannfolk.�09

�07 Nzabakomada-Yakoma �986, s �0ff, �7, 86, �06. Manning �988, s 78. Kalck 
�99�a, s ���f.

�08 Nzabakomada-Yakoma �986, s �5, �5f.

�09 Kalck �959, s �5ff.
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Kalcks analys bekräftas av Gosselins studie av gbaya-kala och av 
Roulon-Dokos studie med fokus på gbaya bodoe, den grupp som 
Karnou tillhörde och som bebor det område inom vilket byn Nahing 
är belägen. Hon hävdar att gbaya bodoe har en extremt självständig 
mentalitet och vakar rebelliskt mot varje begränsning av deras frihet.��0 
Även om det kan vara skillnad mellan olika undergrupper inom gbaya-
folket, finns det mot den bakgrunden anledning att återkomma till 
frågan om denna självständiga mentalitet tog sig uttryck också bland 
de afrikanska medarbetarna inom MBS.

Konsekvenser. Vilka omedelbara konsekvenser medförde kongo-wara-
kriget? Social desintegration och materiell misär följde i dess spår. Detta, 
tillsammans med den hungersnöd som rådde på många platser mellan 
�9�� och �9�6, ledde till allvarliga demografiska konsekvenser. Situa-
tionen förvärrades ytterligare av den kris i världsekonomin som bröt ut 
�9�9. Den franske sociologen Georges Balandier ville se hela revolten 
som en socio-religiös rörelse med revolutionärt syfte, orsakad av den eko-
nomiska världskrisen. Den centralafrikanske sociologen Iddi-Lala följer 
Balandiers analys om än med större nyansering. Denna tes är dock inte 
hållbar, eftersom krisens följder blev kännbara i Ekvatorialafrika först 
under �9�0 och revolten bröt ut i juni �9�8. Däremot kom revoltens kon-
sekvenser att förvärras av den ekonomiska krisen de följande åren.���

Revolten följdes också av omfattande juridiska repressalier, som 
drabbade hövdingar, så kallade fetischörer och andra som uppfattades 
som inspiratörer och bärare av revolten. Inte minst den traditionella 
religionens företrädare fick sin auktoritet undergrävd, både genom att 
Karnous och andras anspråk på skydd mot de vitas vapen visade sig 
utan kraft och genom myndigheternas motåtgärder. Detta är en faktor 
att räkna med när det gäller att förstå kristendomens tillväxt under den 
följande tiden. Men även hela byar drogs in i kolonialmyndigheternas 
medvetna strävan att hämnas revolten och stuka motståndsviljan, ge-
nom att tvingas till ett massivt arbete med att bygga och reparera vägar 
och broar. Hela byar förstördes för övrigt och befolkningen tvingades 
att flytta sina boplatser till de nya vägarna. Det var både ett utslag av att 
»härska genom att söndra« och av viljan till bättre kontroll. Det ledde 

��0 Gosselin �97�, s ��ff. Roulon-Doko �996, s ��f.

��� Balandier citerad i Nzabakomada-Yakoma �986, s �6�ff. Iddi-Lala �975, s �5f.



�07

visserligen till en tids resignation, men motståndet mot kolonialsyste-
met fanns kvar under ytan och inväntade att väckas till nytt liv.���

Zoctozoum sammanfattar de förändringar av kolonialpolitiken som 
fransmännen tvingades till genom folkets »moraliska seger« i följande 
punkter: en mer repressiv politik som inte tillät några okontrollerade 
manifestationer och organisationer; en mer centraliserad militär ad-
ministration och utveckling av en lojal kår av byhövdingar och lägre 
tjänstemän; en rationell reorganisering av tvångsarbetet i form av obli-
gatoriska odlingar för export (bomull, kaffe etc) och koncentration 
av småfabriker kring huvudstaden Bangui. En direkt administrativ 
konsekvens av revolten var att Bouar-Baboua-regionen provisoriskt 
överfördes från Mellankongo till Oubangui-Chari redan i december 
�9�8. Motiveringen var att Övre Sangha-distriktet uppenbarligen var 
för stort och att detta område lättare kunde övervakas och adminis-
treras från Bangui än från Brazzaville. Efter diverse gränsregleringar 
fastställdes denna lösning, och efter några turer överfördes slutligen 
även den övriga delen av Övre Sangha till territoriet Oubangui-Chari 
�9�9. Den franska militärgarnisonen i Bouar upprättades också som 
en direkt följd av revolten.���

Det kan diskuteras om utvecklingen av folkskolor och yrkesskolor i 
detta område var en följd av upproret. Det är i alla fall ett faktum att 
den franska administrationens skolväsen etablerades i området först 
på �9�0-talet och ibland motiverades med att en västerländsk skolning 
skulle motverka utbrott av det slag som förekom �9�8–�9��.���

Var Karnou kristet påverkad? Flera franska kolonialadministratörer 
jämförde Karnou och kongo-wara med rörelsen kring Kimbangu i 
Kongo �9��. De katolska missionärerna i Berbérati uppfattade att 
det fanns fransmän som i juli �9�8 helt enkelt undrade om det var 
Kimbangu själv som hade kommit från Kongo och nu verkade i norr! 
Kimbangu fanns tydligt i en kristen kontext och den messianska rörel-
sen kring honom var kristen, om än med inslag som av många tolkades 
som synkretistiska. Hur var det då med Karnou? Inslag som tolkades 
som kristen påverkan var en berättelse om död och återuppståndelse 

��� Nzabakomada-Yakoma �986, s ��7ff, ��7ff. Se vidare nedan om hur nationalistle-
daren Boganda senare återknyter till Karnou.

��� Zoctizoum �98�, s �69.

��� Nzabakomada-Yakoma �986, s ��6.
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– som i en version inträffade i början av Karnous karriär och i en annan 
version skulle inträffa vid hans död – liksom en slags doprit. Karnou 
hade dessutom ett närmast monoteistiskt budskap från Gud, »den 
store anden«. Karnou var medveten om den katolska missionen som 
etablerats i Berbérati �9��, tjugo mil söder om hans by, eftersom han 
uttryckte en önskan att besöka den för att samtala om Gud och sedan 
få missionärerna där att lämna detta land åt de svarta. Men nästan 
alla vittnesbörd är samstämmiga i att Karnou aldrig hade mött några 
missionärer eller andra vita. De katolska missionärerna visste inte om 
Karnou hade tillbringat någon tid hos en inhemsk katolsk kateket. I 
så fall skulle det ha varit i Kamerun eller i närheten av Carnot för i 
Bouar-Babouatrakten upprättades inte kateketposter förrän �9�8–�9. 
De bekräftade emellertid att de vid resor i Övre Sangha inte var föremål 
för de upproriskas vrede. Dessa skiljde på »Guds vita« och de övriga 
vita med deras medhjälpare, som stod för det koloniala förtrycket.��5

Ett vittnesbörd om det sistnämnda från protestantiskt håll kom 
från missionsläkaren Florence Gribble i Yaloke, tjugo mil nordväst om 
Bangui. När hon var i Leopoldville på den stora missionskonferensen 
för Kongoregionen i september �9�8, hörde hon att hövdingen Yaloke 
hade revolterat mot myndigheterna, därtill uppeggad av en »witch 
doctor« från Bouar. Hon uppfattade att denne hade diffust hört om 
Kristus, eftersom han sade till sina efterföljare att han skulle dö men 
uppstå igen. Hon avråddes från att återvända, men gjorde det i alla fall 
i november �9�8. Efter diverse svårigheter kom hon slutligen under 
militär eskort till stationen i Yaloke, där den militära truppen först 
installerat sig på väg mot Bouar och Nahing. Trots detta var missionen 
aldrig hotad under de �8 månader revolten varade i Yaloke. Det var 
snarare från franskt håll, från generalguvernören själv vid hans besök 
i Yaloke, som missionen anklagades för bristande lojalitet. Hövdingen 
Yaloke använde sig av Gribble och en annan missionär för att förhandla 
fram villkoren för sin kapitulation.��6

Iddi-Lala menar att Karnou influerades av kristendomen, särskilt i 
dess protestantiska form, men bröt med den och utvecklade ett syn-
kretistiskt religiöst budskap med inslag av politisk ideologi. Nzabako-
mada-Yakoma vänder sig mot detta och menar att det inte finns grund 

��5 Michel �966, s �5. Christensen �990, s ��9ff. Utdrag ur dagboksanteckningar från 
den katolska missionen i Berbérati �9�8–�9�9 i de Banville, u. å., annexe F, s ���ff. 

��6 Gribble �9�9, s �87ff. Nzabakomada-Yakoma �986, s 69.
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för detta i tillgängliga källor. Han ser rörelsen mer som kulturell och 
politisk. En möjlig källa för kristen påverkan skulle dock kunna vara 
den amerikanska lutherska missionen i nordöstra Kamerun. Dess första 
missionsstation inom det aktuella området etablerades emellertid först 
�9�0 i Abba, en by där befolkningen inte tagit del i upproret. Med tanke 
på hur nyheter kommunicerades, är det förstås ändå troligt att Karnou 
kan ha nåtts av berättelser om den nya religionen, både söderifrån och 
från Kamerunhållet. I Christensens intervjuer med äldre lutherska krist-
na som känt Karnou, träder en lite annorlunda tolkning fram. De såg 
honom retrospektivt varken som en wan-gbana eller som en kristen av 
Kimbangus typ. De inslag som till synes återspeglade kristen påverkan 
fick han enligt dem direkt från Gud genom uppenbarelse. För dem var 
han därför snarare en profetgestalt av Johannes döparens typ.��7

En länk mellan denna religiöst färgade tolkning och Nzabakomada-
Yakomas tolkning av Karnou som en kulturell och politisk frihetspro-
fet är det faktum att nationalistledaren Barthélemy Boganda besökte 
Karnous hemby Bingue-Bodoe kring �950/5�. Många gbaya uppfat-
tade detta som en uppfyllelse av Karnous profetia om sin uppståndelse 
och återkomst. Boganda var Karnou återkommen. För Boganda var det 
ett sätt att hedra minnet av en förelöpare för den socio-politiska frigö-
relsesträvan han själv stod i spetsen för. Det är därmed mer motiverat 
att beteckna Karnou som en »Johannes döparen« i förhållande till Bo-
ganda och den nationalistiska rörelsen, än i förhållande till budskapet 
om Jesus Kristus.��8

ÖM-missionärerna och kongo-wara. Vad visste de svenska missionä-
rerna om vad som hände, hur tolkade de det och vad kommunicerade de 
till missionsfolket i Sverige? Vid missionärernas årsmöte i augusti �9�9 
rapporteras att den beslutade undersökningsresan norrut inte hade 
kunnat genomföras på grund av »att den revolterande befolkningen 
där hemsökts och tuktats av straffexpeditioner, utsända av kolonial-
styrelsen«. Ett ytterligare skäl som anfördes var att Henning Karlsson 

��7 Iddi-Lala �975, s �7. Nzabakomada-Yakoma �986, s �65, �7�, �76. Christensen 
�990, s ��6f, ���. Nzabakomada-Yakoma �986, s �66, uppger felaktigt att protestan-
tiska missionärer grundade missionsstationen i Doaka �9�0. Det skedde först �9��. Han 
kan ha blandat samman den svenska missionens station med den lutherska stationen i 
Abba, som grundades �9�0.

��8 Christensen �990, s ���.
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varit ensam manlig missionär i Matélé och inte vågat lämna stationen, 
eftersom oroligheterna varit märkbara även i Ouesso-området. Resan 
blev av först i september �9��. I sin rapport konstaterade Hilberth, 
Almstam och Ekroth att flera militärposter upprättats sedan tiden för 
upproret och att de informerats om att det inte är »några svårigheter 
med folket längre«.��9

I sin privata dagbok skrev Hilberth om mötet med en kapten i Bouar. 
Det var troligen den officer som ledde marschen mot Nahing �9�8. 
Denne berättade utförligt om Karnou, den »förmente gudsmannen«, 
som var gripen av kristna idéer som han dock deformerade. Kaptenen 
trodde att denne kanske hade flyktigt mött någon inhemsk evangelist 
och hört en del. Han hade sedan legat »som död« i tre dagar och just 
då han skulle begravas kom han till medvetande, tillbaka till livet med 
ett budskap från den store, gode guden. Han började predika och fick 
stor auktoritet. När hans budskap spreds vidare togs det om hand av 
»trollpräster« och »fetischmän« och deformerades till ett budskap om 
röveri och död åt de vita. Efter att ha återgivit kaptenens långa berättelse, 
gjorde Hilberth i sin dagbok den reflektionen att om Karnou hade fått 
del av evangeliet kanske en helt annan rörelse hade utlösts och folket 
besparats mycket lidande. Även om Hilberth gör en religiös tolkning 
är det det kolonialistiska tolkningsparadigmet som framträder i denna 
berättelse.��0

I stationsdagböckerna skymtar revolten fram nu och då. I Matélé 
noterades på julafton �9�8 att guvernören varit på väg uppåt mot 
»stridsområdena«. I Bania noterades den � december �9�8 att en dok-
tor lånat hästen för att ta sig till Berbérati, eftersom en administratör 
hade blivit sårad »under det att folket i norr tuktats för att ha gjort 
uppror«. Samme läkare kom från Nola den �� december och fick i 
Bania budet att distriktschefen Leroux varit utsatt för en svår bilolycka 
mellan Berbérati och Gamboula. På juldagen fick missionärerna i Bania 
reda på att Leroux dött. Den 5 januari �9�9 noterades att generalgu-
vernör Antonetti kommit till Bania, men anledningen uppgavs inte. I 
april och juli �9�9 noterades striderna med Yangere, öster om Bania. 

��9 MK 6–8.8.�9�9, § 6 mom �. Rapport Ekroth, januari �9��, bilaga årsrapport 
�9��.

��0 Dagbok Hilberth �6.9.�9��. Dessa dagboksanteckningar publicerade Hilberth 
senare i något förkortad form i boken På afrikanska färdevägar �9�5, s 57ff, där han 
felaktigt förlade undersökningsresan till �9��.
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Bania bevakades, eftersom Yangereupproret kommit så nära som cirka 
fyra, fem timmars vandring från Bania.���

I Bilolo noterades för den �0 juli att en polis blivit mördad av en man 
»som hatar de vita och deras tjänare«. Denna händelse noteras av Nza-
bakomada-Yakoma som ett exempel på att oroligheterna även spritt sig 
till Noladistriktet. Så sent som i september �9�� noterades i Doaka att 
ett överfall skett i närheten av Baboua. En bärare hade dött av ett spjut 
som antogs vara ämnat åt den vite löjtnanten från Bouar.���

Av Afrikamaterialet framgår tydligt att missionärerna i viss utsträck-
ning var informerade om vad som hände, men de informerades av frans-
männen och övertog i stort sett deras tolkning av vad som hände. Det 
är också tydligt att man beskrev händelserna mest som skilda incidenter 
och inte alltid gav uttryck för en förståelse av revoltens omfattning 
och underliggande dynamik. Man skulle kunna säga att missionärerna 
tenderade att kombinera det koloniala paradigmet med tolkningen att 
det bara handlade om lokala reaktioner.

Vad kommunicerade de till Sverige om revolten? Det finns mycket 
litet om detta i bevarade brev och det kan kanske vara uttryck för att 
missionärerna var medvetna om brevcensuren under revoltens akuta 
fas. Den �0 januari �9�9 skrev MB en ledarartikel som baserades på ett 
brev från Gustaf Eriksson, där han rapporterat att folket gjort uppror 
kring Baboua-Bouar. Upphovet sades vara en hövding »som menar sig 
ha fått en uppenbarelse från Gud, att inga vita skola vara däruppe och 
som förkunnar, att de vitas vapen ej kunna döda«. När Eriksson skrev 
sitt brev var statens trupper på väg att slå ned upproret.���

I brevet hade Eriksson citerat en statens man som sagt att folket 
däruppe ville ha en »Guds man«. Hade man fått en missionär skulle 
inte upproret ha blivit av. Detta föranledde Eriksson att konstatera att 
en administratör i Carnot redan �9�� hade framfört till honom att den 
svenska missionen borde börja arbete i det aktuella området, men det 
hade man inte gjort. MB:s redaktör noterade att detta tillfälle försum-
mats på grund av att medel och missionärer fattades. Informationen 
om upproret blev alltså till en appell till nya krafttag snarare än till en 

��� Dagbok Matélé ��.��.�9�8. Dagbok Bania �.��.�9�8; ��.��.�9�8; �5.��.�9�8; 
5.�.�9�9; 5.�.�9�9; ��.7.�9�9.

��� Dagbok Bilolo �0.7.�9�8. Nzabakomada-Yakoma �986, s 58. Dagbok Doaka-
Bouar �.9.�9��. 

��� Ledarartikel MB �0.�.�9�9, s �.
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reflektion över underliggande faktorer. Den religiösa analysen trängde 
bort den politiska analysen.���

I juli �9�9 skrev Eriksson från Bania till Einar Karlsson i Örebro 
att de nu kunde känna sig trygga, eftersom en trupp från staten hade 
kommit för att bevaka Bania inför slutstriden med yangere. Han trodde 
att detta folk, »som aldrig varit riktigt kuvat«, hade fått nog sedan de 
mejats ned i stort antal av militärens kulsprutor. De hade rest sig mot 
sina präster som manat dem till strid och »förvillat det arma folket«. 
Blir det lugn nu är det väl, avslutade han.��5

I juni samma år publicerade emellertid John Hilberth en artikel i MB 
under rubriken »Där skördar mogna«. Där vävde han på ett helt annat 
sätt samman en religiös och en politisk analys och gav en mer nyanserad 
beskrivning av det som skett. Han angav omfattningen av upproret på 
ett korrekt sätt och han bedömde det som skett som att en lång tid av 
kolonialmaktens kärlekslösa och vinningslystna sådd hade mognat till 
en hatets fruktansvärda skörd.��6

Han räknade upp några positiva faktorer som kolonisationen fört 
med sig, såsom en stab av rättvisa statsmän som stävjar gamla fördärv-
bringande vanor, en kår av uppoffrande läkare som räddar tusenden från 
härjande tropiska sjukdomar och humana lagar till skydd mot övervåld. 
Men samtidigt konstaterade han att många statstjänstemän och affärs-
män bara styrs av egenintresse och vinningslystnad, att många till synes 
humana lagar och beslut inte tillämpas och att många helt enkelt är kär-
lekslösa i sina relationer till befolkningen. Kolonisationen hade orsakat 
en kulturell och social disintegration som visserligen väckt självkänsla 
och frihetsbegär men tyvärr på »upprivna grunder«. Det är min mening 
att påvisa, skrev han, »att det hat, rashat, som växt fram i de svartas 
sinnen, icke är självsått – såningsmännen skall ock skörda«. I den här 
analysen finns inslag av det nationalistiska paradigmet. Det är också värt 
att notera att Hilberth starkt kritiserade den ekonomiska vinningslyst-
naden, som i praktiken frikopplats från humanitära ideal. Men kritiken 
gällde kolonialismens metoder mer än kolonialismen i sig.��7

I Kongoboken från �9�� publicerade Hilberth uppsatsen »Gudstro 

��� Ibid.

��5 Eriksson t Karlsson 8.7.�9�9.

��6 Hilberth �9�9.

��7 Ibid.
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och andekult i Kongo«. Där nämnde han upproret bara helt kort, sna-
rast som ett tragiskt exempel på »hur ödesdiger tron på de i fetischerna 
magiskt verkande krafterna kan bli«. Han noterade särskilt det döds-
förakt som tron på den skyddande fetischen gav de upproriska. Tron 
på fetischen stärktes när fransmännen behövde flera månader innan de 
kunde gripa in, konstaterade han, men det ledde bara till att revoltö-
rerna mejades ned i massor. I denna uppsats tog den religiösa analysen 
helt överhanden över den politiska. Det kan ha att göra med artikelns 
tema och fokus, men det innebär samtidigt att författaren här snarast 
uttrycker det koloniala paradigmet i sin tolkning av revolten.��8

Det finns anledning att till studiet av följande tidsperiod ta med 
frågan huruvida revolten påverkade missionärernas arbete och deras 
relationer till dels den franska administrationen, dels den afrikanska 
befolkningen och i synnerhet de afrikanska medarbetarna. Finns det 
fog för att hävda att dessa händelser blev ett incitament i riktning mot 
kyrkans självständighet?

En mer påtaglig konsekvens av revolten, som redan noterats, var 
förändringen av gränsdragningen mellan Mellankongo och Oubangui-
Chari. De svenska missionärerna kom administrativt att lyda under 
Bangui snarare än Brazzaville. Detta vände alltmer deras uppmärk-
samhet från Brazzaville till Bangui. Till detta bidrog också den nya 
bil- och järnvägen genom Kamerun till Atlantkusten, vilket innebar att 
missionärerna inte längre behövde resa via Brazzaville.

Detta kapitel har belyst starten av ÖM:s arbete på ett eget arbetsfält. 
De befolkningsmässiga, politiska och missionshistoriska kontexterna 
har undersökts, liksom de första etapperna av den expanderande verk-
samheten. Tre-själv-formeln fanns med som långsiktigt mål från början, 
men i praktiken var missionärerna de huvudsakliga aktörerna i detta 
skede.

��8 Hilberth �9��, s 55. Walter Olsson, som kom till Centralafrika senare på �9�0-talet, 
publicerade Svart land i lågor. Romantiserad skildring från Centralafrika �95�, tjugo 
år efter gbayarevolten. Skildringen av upprorsrörelsen är så »romantiserad« att den i 
mycket inte är historiskt trovärdig. Den följer i stort det koloniala tolkningsmönstret, 
men den har också inslag som påvisar många fransmäns oacceptabla uppförande mot den 
lokala befolkningen som bakomliggande orsak till revolten. Boken kom på Gummessons 
bokförlag, medan Olssons alla övriga böcker med skildringar från Kongo publicerades 
av ÖM:s förlag – berodde det på romanformen eller bedömdes dess innehåll för känsligt 
i Örebro vid den aktuella tiden? �959–�960 publicerades den emellertid som följetong 
i MB.
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5
»afrika måste evangeliseras  

av afrikaner«

Kongomissionens konsolideringsfas �9�0–�9�9

Kongo-wara eller gbayarevolten visade med all tydlighet att det bland 
folket fanns en reaktion mot den koloniala ordningen. Den upplevdes 
som ett främmande förtryck. Skulle missionärerna ha en chans att nå 
fram med sin huvudangelägenhet, att inbjuda människor till den nya 
tro som de var övertygade om att alla människor behövde, utan att 
skapa en kraftig reaktion? Frågan är berättigad, eftersom den svenska 
missionens och det franska kolonialsystemets intressen lätt av den afri-
kanska befolkningen kunde uppfattas som sammanfallande eller vara 
nära relaterade. Skolverksamheten kunde, som redan framgått, vara ett 
exempel på detta. Å andra sidan skilde den lokala befolkningen, även 
under upprorets tid, mellan dem som de kallade »Guds vita« och de 
andra vita. Det kunde vara uttryck för att de uppfattade en genomsnitt-
lig skillnad ifråga om syfte, attityd och relationerna till den afrikanska 
befolkningen. En nyckel till lösning på denna problematik ur missio-
nens synpunkt var den tes som John Hilberth framförde i en MB-artikel 
�9�� och senare återkom till: Afrika måste evangeliseras av afrikaner.

I detta kapitel behandlas konsolideringsfasen i ÖM:s eller den 
svenska baptistmissionens arbete i Franska Ekvatorialafrika (AEF). 
Den täcker �9�0-talet, från tiden då revolten ebbade ut till det andra 
världskrigets utbrott, med de nya omständigheter det medförde. Ar-
betets konsolidering borde innebära att förutsättningar skapades, för 
att den aktuella delen av Centralafrika skulle kunna evangeliseras av 
afrikaner. Vilka var då dessa förutsättningar? Fyra av dem behandlas i 
detta kapitel, utifrån det fortsatta förloppet i den undersökta processen: 
bibelöversättning, överlämnande av ansvar, utbildning av medarbetare 
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och förtroende för det framväxande inhemska ledarskapet. Därigenom 
framträder några viktiga etapper i förändringsprocessens successiva 
förlopp liksom några betydelsefulla orsaker och motiv, även om själv-
styrelsemålets förverkligande ännu sågs i ett avlägset fjärran.

Detta decennium blev dramatiskt för ÖM i Sverige. Som bakgrund 
till ÖM:s missionsarbete inom MBS i AEF skall några av de föränd-
ringar som då inträffade först undersökas. Det som hände på hem-
mafronten fanns i missionärernas tankar långt därifrån i centrala 
Afrika. 

5.� Dramatiska förändringar för ÖM i Sverige under �9�0-talet

I slutet av februari �9�� kom ett dubbelt dödsbud, som innebar ett 
epokskifte inom ÖM. På lördagsmorgonen den �8 februari avled  
ÖM:s grundare och ledare John Ongman, 86 år gammal. Samma mor-
gon nåddes man i Örebro av budet att missionssekreterare Einar Karls-
son föregående kväll dött i lunginflammation under en predikoresa. 
Han var endast �0 år gammal. Dessa dödsfall innebar att nya ledare 
måste tillsättas.�

Årsmötet i juni valde enhälligt pastor John Magnusson (�89�–�97�), 
Göteborg, till ny missionssekretare. Vid det konstituerande mötet med 
den nyvalda styrelsen valdes pastor Algot Ahlbäck, Missionsbanerets 
redaktör, till ny ordförande i styrelsen och därmed blev han samtidigt 
ÖM:s ordförande. Ny vice ordförande i styrelsen efter Ahlbäck blev Birger 
Eriksson (�889–�979), pastor och föreståndare i Filadelfiaförsamlingen i 
Örebro sedan �9�8, då han efterträtt O L Björk. År �9�� utsågs Carl An-
din till ny rektor för Missionsskolan och ersattes som styrelsens sekreterare 
av Joel Boström (�90�–�98�), ung lärare vid skolan. Samma år tillträdde 
Alberth Eriksson (�886–�979) en tjänst som evangelistmissionens ledare 
eller inre missionens sekreterare.�

Därmed var den nya ledargruppen formerad för de närmaste tjugo, 
trettio åren. Ur den internationella missionens synpunkt var Magnus-
son den självklare ledaren. Han var därmed vid sidan av styrelsen den 
huvudaktör som ÖM-missionärerna i AEF hade att relatera till. Vilken 

� MB 5.�.�9��, s �.

� ÖM-styrelsen �8–�0.�.�9�� § �7, �0, ��, �5; 5.6.�9�� § �; 9–��.��.�9�� § 9, �6; 
�5–�7.�.�9�� § 8 mom �; 8.6.�9�� § �. ÖM-styrelsens AU ��.�.�9�� § �0; 9.�.�9�� § 8. 
ÖM:s årsmöte �–5.6.�9�� § �7; �–�.6.�9�� § �; 7–8.6.�9�� § ��. ÖM �5.9.�9�� § �.
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kurs skulle de nya ledarna välja för missionsföreningen, när dess obe-
stridlige grundare och ledare inte längre höll i rodret?

Det framgick av det andra kapitlet att ÖM-sympatisörerna i SB-
församlingarna hade en särskild profil och var bärare av en särskild 
spiritualitet. Denna mellanställning mellan baptism och pingstväckelse 
fick dramatiska uttryck under �9�0-talet.

ÖM och Baptistsamfundet går skilda vägar. Spänningen mellan ÖM 
och SB:s ledning var påtaglig redan i början av decenniet. David Lager-
gren har i sina studier över Baptistsamfundet detaljerat följt händelseut-
vecklingen fram till den slutgiltiga brytningen �9�7. Han analyserar ett 
antal orsaker till att spänningen ökade under första delen av �9�0-talet, 
bland andra ÖM:s kraftiga tillväxt, frågan om andedopet, ekumeniken 
och stadgefrågan.� I början av �9�7 beslöt ett antal församlingar att 
lämna distriktsförening och samfund. Denna utveckling tvingade de 
mer försiktiga ledarna i Filadelfiaförsamlingen i Örebro att agera. De 
var till stor del samma personer som stod i ledningen för ÖM. Den �� 
mars �9�7 beslöt församlingen, som var samfundets näst största, att 
begära utträde ur distrikt och samfund och en utförlig förklaring publi-
cerades i både MB och WP. I den angavs att »för den ursprungliga bap-
tismen främmande åskådningar blivit antagna och praktiserade«. Detta 
exemplifierades med ekumenikfrågan, inställningen till pingstväckelsen 
och de nya stadgarna, som tenderade att förändra samfundets karaktär 
av »tjänande missionssällskap till ett slags kyrkosamfund«.�

ÖM-styrelsen ställde sig solidarisk med församlingen i Örebro. Den 
meddelade att ÖM skulle fortsätta som en missionsförening med in-
divider och inte församlingar som medlemmar. På baptismens och 
pingstväckelsens grund skulle ÖM fortsätta att vara ett organ för inre 
och yttre mission för de »församlingar inom eller utom Baptistsamfun-
det, som önska betjäna sig av densamma«. En ny samfundsbildning 
var inte aktuell. �9�9 redovisades att omkring �75 församlingar valt 
att stödja ÖM.5

John Magnusson angav i efterhand två huvudfrågor som avgörande 
ur ÖM:s synpunkt, dels dess inställning till pingstväckelsen, dels dess 

� Lagergren �99�, s �8–�9.

� Bf Filadelfia ��.�.�9�7 § 8–9 med bilaga. 

5 ÖM-styrelsen �0.�–�.�.�9�7 § �5 med bilaga. MB �5.�.�9�7, s �. ÖM:s årsmöte 
7–8.6.�9�9 § �5. 
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starka övertygelse att den med sina arbetsgrenar hade växt fram under 
Guds ledning. ÖM-sympatisörerna såg förändringarna i stadgar och 
organisation i SB under �9�0-talet som ett försök att stärka samfundets 
centrala ledning, på bekostnad av församlingarnas frihet. Det skulle, 
menade man, minska utrymmet för ÖM som en inombaptistisk mis-
sionsorganisation.6

ÖM och Pingströrelsen – enhet med förhinder? I den beskrivna ut-
vecklingen spelade som framgått ÖM:s positiva inställning till pingst-
väckelsen en viktig och kanske avgörande roll. Visserligen bejakade 
ÖM-ledarna inte den inriktning Pingströrelsen fått när det gällde för-
samlings- och samfundssyn och de avvisade också i detta skede synen 
på tungotalet som tecknet på andedop, men i övrigt stod de för pingst-
väckelsens andedopsteologi och spiritualitet.7

Mot den bakgrunden var det inte märkligt att Lewi Pethrus i den 
uppkomna situationen såg möjligheter till samverkan mellan dessa 
ÖM-relaterade församlingar och Pingströrelsen. På eget initiativ och 
utan beslut i sin församlingsstyrelse sökte Pethrus upp Magnusson den 
6 juli �9�7 på ÖM:s expedition i Örebro. Han ville få veta om ÖM-
ledningen kunde tänka sig samverkan. Pehtrus fick inte det besked han 
ville ha angående de grundprinciper för en sådan samverkan, som han 
lade fram.8 Han skrev då en starkt kritisk artikel i Evangelii Härold, 
Magnusson svarade i MB och polemiken fortsatte.9

Det var tydligt att organisations- och samverkansfrågorna med-
förde förhinder för enheten på pingstväckelsens grund.�0 Detta visade 
än en gång på skillnaden mellan pingstväckelsen och Pingströrelsen. 
De bägge rörelserna inom samma andliga tradition hade alltför olika 
självförståelse och kallelsemedvetenhet.

6 Magnusson �957, s 76ff.

7 Bf Filadelfia ��.�.�9�7 § 8–9 med bilaga. MB 6.9.�9��, s �; ��.�.�9�5, s �; �0.9.�9�6, 
s �. 

8 I sin bok om ÖM från �957 sammanfattade Magnusson Pethrus handlingsprogram 
som »en församling i varje samhälle, en mission, en tidning«. Det var uppenbart, menade 
Magnusson, att detta skulle ha lett till ÖM:s utplånande som ett fritt och självständigt 
missionsorgan. Magnusson �957, s 79f. 

9 Evangelii Härold �9.7.�9�7, s �–�. Se även �6.8.�9�7, s �–� där Pethrus betecknar 
ÖM som en »kristidsföreteelse«. MB 5.8.�9�7, s �. Se Sahlberg �977, s 6�f. 

�0 Se Sahlberg �977, s 6�, och Lagergren �99�, s 9�. 
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ÖM-missionärerna mellan baptism och pingstväckelse. ÖM-folket 
– ledning, pastorer, missionärer, församlingsmedlemmar – såg sig som 
baptister, som samtidigt var bärare av pingstväckelse. Några enskilda 
solidariserade sig med Baptistsamfundet och blev kvar i eller gick över 
till församlingar inom SB. En del församlingar delades aldrig, utan 
behöll relationer till bägge sammanhangen. Andra enskilda lämnade 
ÖM-gemenskapen och anslöt sig till en pingstförsamling. Men även 
bland dem som förblev trogna ÖM-identiteten – enskilda såväl som 
församlingar – fanns sådana som stod SB närmast och andra som sym-
patiserade mer med Pingströrelsen och dess synsätt.

Den här spänningen gick i dagen också inom missionärskåren. Skill-
nader i synsätt fanns såväl på den egna andliga profilen, som på för-
samlingspraktiker, ekumenik och församlings- och kyrkosyn. Det kom-
mer att exemplifieras i den fortsatta framställningen. Men missionärer 
kunde också uppleva den här spänningen från Sverige som irrelevant på 
missionsfältet. I en artikel i MB i januari �9�7 beskrev Ellen Hilberth 
ett besök vid ett par amerikanska missionsstationer.

Överallt hade vi dyrbara bönestunder tillsammans med missionärer-
na […] Då diskuterar man inte lärofrågor eller talar om vem som är 
mest andefylld. Ack nej, det är andra frågor som utgöra brännpunk-
ten. Hur skola vi få Övre Moyen Congo och Oubangui-Charis svarta 
innebyggare omvända till den levande Guden? På vilka språk skola vi 
ge dem deras Bibel? Hur skola vi få den andliga besökelse, som varje 
sällskap längtar efter så innerligt och beder så ivrigt om?��

Hon avslutar sin artikel med att räkna upp alla de missioner av olika 
konfessioner vars arbetsfält gränsar till ÖM:s. Därmed aktualiserade 
hon en fråga som redan hade vållat diskussion och konflikt i Sverige, 
nämligen frågan om missionsekumeniken.

ÖM och missionsekumeniken. Ekumeniken var en av anledningarna 
till konflikten inom baptismen. Det var inte bara frågor kring mel-
lankyrkliga relationer som diskuterades. Även missionsekumeniken 
aktualiserades som en kontroversfråga omkring �9�0.�� Under �9�0-

�� MB 7.�.�9�7, s 5f.

�� I MB diskuteras de ekumeniska frågorna livligt utifrån en artikelserie av John Mag-
nusson. MB ��.5.�9��, s �; �8.5.�9��, s �; �.6.�9��, s �.
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talet hade ÖM haft en positiv relation till Svenska missionsrådet (SMR, 
�9��/�9��), Nordiska missionsrådet (�9�5) och Internationella mis-
sionsrådet (IMR, �9��).�� Ongman representerade ÖM i kommittén 
för den allmänna svenska missionskonferensen �9�0, och var även 
ombud vid mötet tillsammans med Andin och Borgström.�� I december 
samma år ställde sig ÖM-styrelsen bakom bildandet av IMR och beslöt 
senare att prenumerera på International Review of Missions till expedi-
tionen och till varje missionsstation.�5 Denna positiva inställning kom 
att ifrågasättas mot slutet av �9�0-talet på grund av kritisk information 
kring IMR och dess ledning, som man fick del av från olika håll.

I februari �9�0 kom för första gången en kritisk diskussion om 
ekumeniken i ÖM:s styrelse. Redan då antyddes möjligheten att ÖM 
skulle bli tvungen att ta upp frågan om utträde ur SMR. Det skulle 
emellertid bli en långdragen diskussion. Först i december �9�� fat-
tades beslut om utträde.�6 I det brev till SMR där ÖM motiverade sitt 
beslut att begära utträde ur rådet angavs klart, att det var det norska 
missionsrådets uttalande efter ett IMR-möte �9�9 som hade riktat 
ÖM-ledningens uppmärksamhet på »vissa förhållanden i samband 
med Internationella Missionsrådet, dess modernistiska inställning och 
därav bestämda verksamhetslinjer«. Ett fortsatt samarbete med IMR 
var av samvetsskäl inte möjligt. Samtidigt uttrycktes uppskattning av 
SMR:s agerande angående utvecklingen inom IMR, men det hade, 
enligt ÖM, inte lett till någon verklig förändring.�7

Vad låg bakom det norska missionsrådets uttalande? Den övergripan-
de bakgrunden tecknas i Hoggs stora studie över IMR. Redan från dess 
start �9�� fanns en spänning mellan anglosaxiska och tyska missioner. 
Den förstärktes av en missionsteologisk grundskillnad mellan en mer 
liberal anglosaxisk och en mer konservativ kontinental syn. Det gällde 
framför allt två frågor: missionens sociala dimension och religionsteo-

�� För den missionsekumeniska utvecklingen och dess organisatoriska ramar, se Hal-
lencreutz �97�.

�� ÖM-styrelsen �.�.�9�0 § 6. ÖM:s årsmöte �–�.6.�9�0 § �7. Se Ongmans rapport i 
SvT �0.9.�9�0, s �.

�5 ÖM-styrelsen �0.��.�9�0 § ��; �0–��.�.�9�� § �6; �8–�0.�.�9�� § 9, �8. 

�6 ÖM-styrelsens AU �8.�.�9�0 § �; 7–9.��.�9�� § ��. SMR beklagade djupt utträdes-
beslutet men försäkrade att man skulle känna stor glädje den dag, då det skulle bli möjligt 
för ÖM att åter förenas med SMR. Dahlberg för SMR t ÖM-styrelsen ��.5.�9��. 

�7 Ahlbäck, Andin t SMR ��.��.�9�� i bilaga � till SMR ��.�.�9��.
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login.�8 Det Nordiska missionsrådet skrev till IMR och dess ordförande 
John Mott i december �9�9. Det norska missionsrådet formulerade en 
egen skrivelse, som var skarpare i tonen mot det som uppfattades som 
en inomvärldslig syn på Guds rike inom IMR.�9 I mars �9�0 kom Mott 
till de nordiska länderna för att söka lugna kritikerna och han mötte då 
även SMR i Stockholm. Han menade att skrivelsen från Nordiska mis-
sionsrådet var ett varningens ord, som nog skulle få goda följder. »Mis-
sionen kan inte undvara socialt arbete, men det får inte ske på bekostnad 
av den evangeliska huvuduppgiften«, var hans sammanfattning. Flera 
ansåg dock att de inte fick tillräckligt med tid vid det korta besöket att 
penetrera de kritiska synpunkterna.�0 Dialogen med IMR och diskus-
sionerna internt inom SMR fortsatte de följande åren.��

Inom ÖM bordlades frågan vid flera tillfällen. Frågan ansågs tydli-
gen inte brådskande och man ville först utarbeta en skrivelse med en 
särskild motivering. De som fick detta uppdrag fullföljde det aldrig, inte 
heller till det möte i december �9�� då beslut i frågan ändå fattades. 
Kan detta tyda på att det fanns en viss spänning kring denna fråga 
internt? Källorna ger ingen antydan om det. Att frågan inte kom upp 
från mars �9�� till maj �9�� kan ha berott på att de ledande männen 
fick prioritera mer närliggande uppgifter efter Ongmans såväl som 
Karlssons död i slutet av februari �9��. Kanske blev de också något 
konfunderade över att Svenska fria pingstmissionen genom A P Frank-
lin begärt inträde i SMR på våren �9��. På SMR:s förfrågan uttalade 
ÖM-styrelsens arbetsutskott att ÖM inte hade något att invända.��

Att ÖM blev den enda organisation som till följd av denna diskus-
sion begärde utträde ur SMR måste förstås i relation till debatten inom 
svensk baptism om den ekumeniska rörelsen i stort. Ställningstaganden 
från utländska missioner, med vilka ÖM var förbunden, kan också ha 
bidragit, liksom den apokalyptiska stämningen i början av �9�0-talet. 

�8 Hogg �95�, s ��9ff, ��7ff. 

�9 Nordiska missionsrådets skrivelse in extenso i SMR �7.�.�9�0 § �. Det Norska Mis-
sionsrådets skrivelse i bilaga till nämna paragraf.

�0 SMR �7.�.�9�0 § �–�.

�� Se t ex SMR �9.�.�9�� § 8; ��.��.�9�� § �–6.

�� ÖM-styrelsen �.6.�9�0 § ��; ��–��.9.�9�0 § 9; �8–�0.�.�9�� § �7; ��.5–�.6.�9�� § 
�9. ÖM-styrelsens AU ��.5.�9�� § 7. SMR:s verkställande utskott �0.5.�9�� § �. Svenska 
fria pingstmissionen hade bildats av Franklin sedan denne avsatts �9�9 från Svenska fria 
missionen inom Pingströrelsen. Redan i oktober �9��, alltså före ÖM:s utträdesbeslut, med-
delades dock att denna organisation upplösts och lämnade rådet. SMR ��.�0.�9�� § 5.
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Det kan vara värt att notera att pastor D O Belfrages starkt polemiska 
skrift Den ekumeniska rörelsen och vi frikyrkliga kom ut just �9�� på 
ÖM:s förlag.��

ÖM-missionärerna och missionsekumeniken. Kom ÖM:s ställningsta-
ganden i Sverige att påverka ÖM:s missionärer i centrala Afrika under 
�9�0-talet? De kritiska synpunkterna mot IMR försvårade möjligen 
för ÖM-ledarna att ta till sig dess diskussion kring förhållandet mellan 
äldre och yngre kyrkor och föra ut den till missionärerna.�� Beslutet 
�9�� innebar också att man inte på samma sätt fick del av den fortsatta 
debatten i dessa frågor inför, under och efter Tambaramkonferensen 
�9�8. Samma sak kan sägas om det omfattande internationella arbetet 
med undervisningsfrågor på den afrikanska kontinenten. Efter en skri-
velse från Oldham köpte ÖM år �9�5 Phelps & Stokes-kommissionens 
rapport om undervisning i Afrika till de tre missionsstationerna. Dä-
remot finns inget belägg för att man tog tillvara erbjudandet från IMR 
via SMR i september �9��, att beställa boken The Remaking of Man in 
Africa om den kristna undervisningens roll. Då hade man redan börjat 
distansera sig från den internationella missionsekumeniken.�5

John Magnusson och den yttre missionen. Magnussons direkta uppgift 
gällde missionsarbetet i andra länder. Hans starka personlighet och 
ledarbegåvning�6 ledde dock till att hans ledarskap sträckte sig utöver 

�� Belfrage �9��. 

�� Se t ex Report of the Jerusalem Meeting vol. III. International Mission Council 
�9�8.

�5 ÖM-styrelsen �–�.6.�9�5 § �8. Lundahl t de svenska »Afrika-missionerna« �0.9.�9��. 

�6 Efter Magnussons död �97� gav dåvarande MB-redaktören Erik Sollerman i en ledarar-
tikel följande originella karaktäristik: »John Magnusson hade inte Algot Ahlbäcks »inner-
lighet«, inte Birger Erikssons »folklighet«, inte Alberth Erikssons »vänsällhet«, inte Lewi 
Pethrus »charm«, inte Gunnar Westins »vetenskaplighet«, inte Hjalmar Danielsons »väl-
talighet«, inte Sven Lidmans »konstnärliga genialitet«. Men han hade någonting oerhört 
väsentligt: tankens klarhet, personlighetens äkthet, karaktärens redbarhet och en lojalitet 
som var högst sällsynt. Denna hans lojalitet gällde framför allt den egna missionsgemen-
skapen och församlingen, men också samtliga de samarbetsorgan han lät sig inväljas i och 
de ideal han förfäktade.« MB ��.�.�97�, s �. Min egen läsning av en del av Magnussons 
stora korrespondens ger anledning att komplettera bilden med dennes integritet och strävan 
efter opartiskhet. Också i mycket känsliga frågor och i nära relationer såg han till sak mer 
än till person och vägde noggrant argument för och emot innan han tog ställning. En viktig 
princip för honom var att skälen skulle kunna redovisas öppet till berörda personer. Många 
gånger fick han anledning att besvara kritik just genom att redogöra för förhållanden och 
överväganden, som inte alltid kom fram i offentligheten. 
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det formella ansvarsområdet. Allt oftare uppfattades han, tillsammans 
med Ahlbäck, som ledare för ÖM i stort. Han blev den som starkast 
bidrog till att forma ÖM:s inriktning. Han fick ofta i uppdrag att ut-
forma skrivelser och remissvar som gällde ÖM i stort.�7 Det var också 
vanligt, både inom och utom ÖM, att man vände sig till honom även 
i frågor som inte direkt berörde yttre mission. Ett exempel som redan 
noterats var Pethrus besök i Örebro �9�7, då han förde samtal med 
Magnusson om ÖM:s förhållande till Pingströrelsen efter brytningen 
med Baptistsamfundet.

Som missionssekreterare och föredragande i missionsfrågor i ÖM-
styrelsen fick han under flera år sätta sig in i de aktuella problemen uti-
från brev, rapporter och protokoll från missionärerna och deras organ, 
liksom utifrån samtal med hemmavarande missionärer. Av protokoll 
och korrespondens att döma blev hans roll från början mer att stå för 
avvägningar mellan olika arbetsfälts intressen och att göra nödvändiga 

�7 ÖM-styrelsen �0.�–�.�.�9�7 § �5; ��–�6.��.�9�8 § �8. 

John Magnusson. Foto: Biblioteket Läsaren/Örebro Missionsskola.
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prioriteringar av ekonomiska skäl än att driva en egen tydlig agenda 
beträffande missionens utveckling. Hans artiklar i MB under �9�0-talet 
syftar ofta till att motivera för mission eller behandla praktiska mis-
sionsproblem, såsom missionärsbarnens situation.�8

I en MB-artikel �9�5 angav Magnusson tre skäl till varför en försam-
ling skall bedriva inre och yttre mission. Det första var att »människor 
som icke blir frälsta, gå evigt förlorade«. Det andra var att församlingen 
behöver missionera »för sitt eget livs skull«. Det stärker dess andliga liv 
och får positiva effekter för den egna lokala verksamheten. Det tredje 
var att ju fler som blir kristna, desto fler kan bli engagerade i fortsatt 
mission. Han angav alltså ett soteriologiskt,�9 ett ecklesiologiskt och 
ett strategiskt skäl för mission. Artikeln var skriven av en missions-
sekreterare, som ville motivera sina läsare att ge stöd och resurser till 
missionsarbetet.�0

Grunddragen i sin teologiska syn på församling och mission skis-
serade Magnusson redan �9�7 i en skrift, som gavs ut på ÖM:s förlag. 
Han var då ung pastor i Göteborg. Utifrån en dispensationalistisk tolk-
ningsram såg han den närvarande tiden som Andens och församlingens 
tidsålder, då Guds plan inte är att »reparera denna tidsålder«, utan att 
»innan denna onda tidsålder förgås, ur densamma uttaga så många 
själar som möjligt«.��

Det är därför församlingens uppgift, enligt Magnusson, att förkunna 
frälsningsbudskapet för alla folk. De får därmed möjlighet att inlemmas 
i Kristi kropp, församlingen, och få del av frälsningens rikedom i det 
nya förbundet. Det sker genom att budskapet tas emot i tro, omvän-
delse och dop. Pånyttfödelse till andligt liv följs av andeuppfyllelse eller 
andedop och detta andliga liv skall vårdas och utvecklas i den lokala 
församlingen. Det resulterar inte bara i engagemang i församlingens 
mission utan också i det sociala livets omdaning. Väckelsen framkallar 
det »långa tiders social-etiska fostringsarbete« inte kan uppnå. »Gemen-
samma frälsningserfarenheter« leder till enhet i arbete och mission.��

Församlingen är Guds utgångspunkt för missionen i världen. Denna 

�8 Se t ex MB 7.�.�9��, s �; ��.�.�9��, s �; 5.5.�9��, s �.

�9 Ett soteriologiskt skäl är relaterat till frälsningsfrågan.

�0 MB �8.�.�9�5, s 6.

�� Magnusson �9�8, s �7, �9.

�� Magnusson �9�8, s �0, �9ff, �7.
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mission sker genom människor som Anden kallar och leder och som 
församlingen sänder. Men Magnusson försvarade också SB:s och ÖM:s 
modell, som innebar att flera församlingar med bibehållet underhållsan-
svar använde sig rent praktiskt av ett gemensamt organ för missionärers 
utsändande och missionsarbetets administration. Det resonemanget 
vände sig mot det gängse tänkandet i pingstförsamlingarna.��

Utifrån en sådan församlingsnära missionssyn är det förvånande att 
inte Magnusson i sin skrift ägnar mer intresse åt församlingsbyggandet 
och vart det syftar. Inte ens i boken efter hans resa till Brasilien �9�6 
utvecklade han detta nämnvärt. Han berörde dock frågan i ett möte med 
ombud från de brasilianska lokalförsamlingarna. Då framhöll han att de 
bör ta ansvar för att sända evangelister och börja arbete i nya områden. 
Han beskrev en strategi i tre steg: att mångdubbla medlemsantalet, att 
få fram nya inhemska pastorer och evangelister, samt att låta missionä-
rerna dra vidare till nya områden. Vid ett annat tillfälle under resan tog 
Magnusson upp att framtidsmålet måste vara att församlingarna skall 
»sända ut sina egna med evangelium och sörja för deras underhåll«.�� 
Det kan anknytas till två av tre-själv-formelns mål, självutbredning och 
självfinansiering. Men inget sades om självstyre. Låg det alltför långt i 
framtiden för missionärerna och Magnusson �9�6? Koncentrationen på 
evangelisationen och den svaga ecklesiologiska reflektionen stämmer väl 
med trosmissionstraditionen vid den aktuella tiden.

Magnussons missionssyn låg i sak i linje med Ongmans och var i 
stort representativ för ÖM under den aktuella tiden. Den var bibli-
cistiskt grundad och eskatologiskt färgad. Utvecklingen i omvärlden 
under �9�0-talet förstärkte det apokalyptiska perspektivet och satte 
in såväl kolonialism som den nationella frigörelsen i en spänningsfylld 
tolkningsram.�5

�� Magnusson �9�8, s 5�ff, 57f.

�� Magnusson �9�6, s 67, 9�f.

�5 En serie ledarartiklar i MB under �9�5, med anledning av den italienska uppladd-
ningen mot Abessinien (Etiopien), andades stark kritik mot de europeiska nationernas 
kolonialpolitik och stor oro för konsekvenserna av ett krig i Etiopien. Men oron gällde 
framför allt följderna för missionsarbetet, om det skulle bli »en allmän resning bland 
de färgade folken mot de vita«. Samtidigt som ledarskribenten, i detta fall Sven Larson, 
inte visade någon sympati för »det namnkristna Europas blodbesudlade framfart« i Kina, 
Indien och Belgiska Kongo är det tydligt att han inte heller hade någon djupare förståelse 
för nationalistiska rörelser. Han framhöll att de afrikanska folken höll på att vakna till 
»ett farligt självmedvetande«, som skulle kunna leda till »en fruktansvärd utsikt: de 
färgade folken i gemensam sak mot den vita rasen«. Konsekvenserna för missionen stod 
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Men strategin blev med nödvändighet mer pragmatiskt motiverad än 
teologiskt, eftersom den i huvudsak kom att formas av missionärerna i 
fält. Dessa levde i mycket olika sammanhang och deras bedömningar 
respekterades oftast av missionsledningen. ÖM-styrelsen å sin sida tving-
ades ofta göra prioriteringar mer av ekonomiska skäl än av teologiska 
och missionsstrategiska. I det följande skall ÖM-missionärernas strategi 
i AEF undersökas och sättas i relation till det teoretiska tre-själv-målet.

Det är värt att först notera att kring denna periods början, �9�9–
�9��, aktualiserades självständighetsfrågan i andra sammanhang. Via 
tidningspress nådde detta även till ÖM-missionärerna. Ett radikalt be-
slut i frågan togs �9�9 vid missionärskonferensen inom SMF i Kongo, 
även om det inte skulle komma att förverkligas så snart. Lagergren 
noterar att frågan berörde även svensk baptism vid denna tid och citerar 
en artikel av SB:s missionssekreterare C G Lundin. År �9�0, under ett 
besök i Brasilien av Lewi Pethrus, togs också beslut om att överlämna 
pingstmissionens arbete i flera stater till brasiliansk ledning.�6

5.� »Afrika måste evangeliseras av afrikaner«:  
Bibelöversättning som förutsättning (med fokus på �9�0–talet)

Befolkningen kunde, som tidigare noterats, se skillnader mellan »Guds 
vita« och andra vita. Det grundade sig både i deras respektive attityder 
mot folket och i deras olika syfte med vistelsen där. I detta avsnitt skall 
en annan viktig skillnad av långtgående betydelse mellan missionärerna 
och det franska kolonialsystemets representanter uppmärksammas. I 
det förra kapitlet noterades att den franska assimileringspolitiken gick 
ut på att konsekvent använda det franska språket och favorisera det 
i skolväsendet. Missionens strävan var att i så stor utsträckning som 
möjligt använda de lokala afrikanska språken. Huvudsyftet var att 
predika det kristna budskapet, grunda församlingar och ge kristen un-
dervisning. För att det skulle kunna ske effektivt måste budskapet kläs 
i den afrikanska språkdräkten och i huvudsak bäras fram av afrikaner. 
En grundläggande metod för detta var bibelöversättning till folkets 
modersmål.

alltså mer i centrum än folkens rätt till självbestämmande, även om skulden för eventu-
ella bittra reaktioner som skulle kunna gå ut över missionsarbetet tydligt lades på »den 
europeiska kolonial-imperialismen«. MB �.8.�9�5, s �; ��.8.�9�5, s �

�6 Stenström �977, s 89ff. Lagergren �989, s ��8. Vingren �99�, s 7�ff.
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Bibeln på folkens modersmål. Bibelöversättning hade i sig flera förut-
sättningar. Missionärerna måste satsa på att lära sig de lokala språken 
så väl, att de kunde predika och undervisa på dem och successivt ta 
itu med översättning av bibeln. De måste utveckla dessa språk som 
skriftspråk, alltså bedriva ett rent lingvistiskt arbete. De måste satsa på 
att lära människor att läsa och i det syftet utveckla lämpligt material 
till alfabetiseringsarbetet. Jämsides med bibelöversättningsprocessen 
måste de som hjälpmedel till evangelisation och församlingsundervis-
ning utveckla sångsamlingar, material för dopundervisning (katekes) 
och material till hjälp vid läsning och tolkning av bibelböcker. Ett led i 
denna process var skolutbildning och träning av afrikanska evangelis-
ter, som med hjälp av översatta bibeldelar och övrigt material sedan 
kunde bedriva egen verksamhet i byar långt från missionsstationerna.

Den här sidan av missionsarbetet var väl förankrad i den missionsmo-
dell ÖM-missionärerna bar med sig från SMF:s arbete i nedre Kongo. 
Den var i sin tur väl förankrad i den modell för protestantisk mission, 
som utvecklades alltifrån den pietistiska missionens början. I inled-
ningskapitlet citerades missionshistorikern Stephen Neills samman-
fattning av detta missionsmönster i fem punkter: (�) Kyrka och skola 
hör ihop. Kristna måste kunna läsa bibeln, Guds ord, och därför måste 
alla barn få skolutbildning. (�) Om de kristna skall kunna läsa bibeln 
måste den göras tillgänglig för dem på deras eget språk. (�) Evangeliets 
predikan måste grundas på en god och tillförlitlig kännedom om folks 
kulturella och religiösa referensramar. (�) Syftet är människors person-
liga omvändelse. (5) Så tidigt som möjligt måste en inhemsk församling 
och kyrka, med sina egna pastorer, komma till stånd.�7

Den inre logiken i denna missionsmodell binder samman språkar-
bete, skolutbildning och bibelöversättning med målet att inrätta en 
inhemsk församling och kyrka. Den här modellen från Indien, med 
betoning på bibelöversättning, stämmer också i stora drag med en lång 
tradition i evangelisk mission i Afrika.�8 De svenska missionerna hade 
överlag från �800-talet och framåt samma inriktning på att översätta 
bibeln till det folks språk bland vilket de arbetade.�9

�7 Neill �96�, s ��9f.

�8 Se Schaaf �99�.

�9 Utifrån prästen Eskil Hellmans (�890–�979) enorma bibelsamling, som deponerades 
vid Kungliga biblioteket i omgångar �966, �968 och �980, har förste bibliotekarien där, 
Sten G Lindberg, gjort en intressant studie av de svenska så kallade missionsbiblarna och 
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Bibelöversättning på bungili. Det tidigare omnämnda pionjärarbetet 
med bungilispråket och de tidiga översättningsförsöken fortsattes efter 
Einar Karlssons hemresa främst av Elsa Karlsson och Daniel Bokangue. 
De utgjorde en klassisk konstellation av en missionär och en inhemsk 
kristen med det aktuella språket som modersmål. I ett par uppsatser 
har Karlsson gett flera exempel på svårigheter som de råkade ut för i 
bibelöversättningen. Ett karaktäristiskt exempel var begreppet nåd, 
som de inte hittade en motsvarighet för i bungili. Det franska ordet 
grâce fick användas med en förklarande not att det innefattar »både 
kärlek och makt«. De hittade inte heller ett tillfredsställande ord för 
altare. Det blev en lång omskrivning: »Uppbyggda stenar, på vilka man 
dödar djur för att därigenom tillbedja Gud.«�0

Matteus evangelium blev färdigt �9��, men det fanns bara tillgängligt 
i maskinskrivna kopior. Översättningen reviderades �9�7 varefter den 
skickades till Brittiska och Utländska Bibelsällskapet i London för tryck-
ning. I början av �9�0 kom den tillbaka från trycket och kunde komma 
till mer allmän användning. Det var MBS:s så kallade editio princeps på 
bungili, den första tryckta utgåvan på detta språk. När det firades �0-
årsjubiléum i Matélé var även Lukasevangeliet under tryckning i London 
och �9 bibelböcker var översatta i en första version, varav två från Gamla 
testamentet (�–� Mosebok). Arbetet fortsatte fram till Elsa Karlssons 
hemresa i juni �9�� och återupptogs i augusti �9��. Hela Nya testamen-
tet utkom från trycket �9�7. �9�0 kom den första egna tryckpressen till 
Kongo och placerades först i Matélé en kort tid och därefter i Gamboula. 
Utrustningen var bristfällig, men småskrifter och de första versionerna av 
översatta bibeldelar kunde ändå tryckas på plats från �9�0.��

tryckpressarna utanför hemlandet. Samlingen innehåller omkring �00 olika utgåvor av 
biblar och bibeldelar översatta av svenska missionärer och deras medhjälpare till över 
70 språk. Tyvärr innehåller avsnittet om ÖM-missionärernas översättningar till bungili 
och gbaya några smärre fel i sakuppgifter. Lindberg �980. Se även missionären och 
etnografen Bertil Söderbergs uppsats »Det tryckta ordet på de svartas språk i Ordets 
tjänst« i samlingsverket Uppdrag i Afrika. Söderberg �9�7.

�0 Elsa Karlson �9��, s 67f; �9�6, s �58.

�� Elsa Karlsson �9��, s 69; �9�6, s �57. Dagbok Matélé 9.�.�9��. MK ��–�6.7.�9�� 
§ �0. Eckerwall �9�6, s �66ff. När Bokangue på grund av andra världskrigets utbrott 
inte kunde återvända till Kongo förrän efter krigsslutet arbetade han i Sverige med att 
översätta de nytestamentliga böcker som ännu saknades på bungili och reviderade de 
övriga. Därigenom kunde hela Nya testamentet på bungili färdigställas. Elsa Karlsson 
�9�6, s �58. Ydreborg �98�, s �57.
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Språkarbete på gbaya. På den norra delen av verksamhetsfältet var det 
vid denna tid två språk som var aktuella, gbaya och mpiemo. Flera 
missionärer drogs in i språkarbetet från starten i Bania i november 
�9��. Missionärskonferensen beslöt �9�� att utarbeta en katekes och 
en sångbok på gbayaspråket och �9�� att ta fram en bok med bib-
liska berättelser för kultskolan. Samtidigt fastställdes en ljudlära för 
gbayaspråket. Till språkkommitté valdes John Hilberth, Karl Ekroth, 
Emma Svensson (�887–�9��) och Walter Olsson (�90�–�98�). Sam-
mansättningen kom att variera något från år till år. �9�� trycktes en 
gbaya-grammatik, utarbetad av Hilberth.��

Arbetet med katekesen och den bibliska historien aktualiserade flera 
delikata översättningsfrågor. Det gällde till exempel gudsnamnet. Hil-
berth föreslog So och Dede So (den gode guden) från gbayas egen religiö-
sa tradition, men konferensen bestämde sig �9�� för bantuordet Nzambi 
(Ndjambe). So skulle användas för begreppet gudar och avgudar. Detta 
beslut reviderades dock redan �9�5, då konferensen efter ingående sam-
tal beslöt enligt Hilberths tidigare förslag att använda So både för »Gud 
och gud«. Språkfrågorna var tydligen föremål för så heta diskussioner, att 
det vid samma tillfälle beslöts att en missionär som inte arbetat med ett 
språk i minst tre år inte fick rösträtt i språkfrågor vid konferensen.��

Bibelöversättning till gbaya. Översättningen av bibeldelar kom igång 
under denna period med flera missionärer involverade, bland andra 
Gustaf Eriksson. Editio princeps på gbaya var Hilberths översättning 
av Markusevangeliet och Apostlagärningarna, som kom från trycket 
�9��. Vid missionärskonferensen �9�� rapporterades att även Första 
och Andra Mosebok, Johannesevangeliet och Romarbrevet hade över-
satts i en första version.��

Översättningsarbetet sköt emellertid inte ordentlig fart förrän John 
Hilberth och Yngve Johansson (sedermera Ydreborg) befriades av kon-
ferensen �9�8 från andra uppgifter, för att under ett halvår enbart 
kunna ägna sig åt översättningsarbetet. Enligt en senare framställning 

�� MK 7–��.8.�9�� § ��, ��; 5–9.7.�9�� § ��, �5, ��; ��–�6.�9�� § ��. Hilberth 
�9��.

�� MK �5–��.7.�9�� § �0 mom �; �9.6–�.7.�9�5 § ��. Se vidare om gudsnamnet och 
gbayas religion i kapitel �. 

�� MK ��–�6.7.�9�� § �0. Se förteckning över Ydreborgs samling av litteratur från MBS 
inom AEF, sammanställd av Janzon ��.5.�00�. Ydreborgs personarkiv.
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av Ydreborg var detta ett mer långsiktigt beslut om ett revisions- och 
översättningsarbete, under Hilberths ledning, med sikte på att få hela 
Nya testamentet översatt. Arbetet utgick inte från den grekiska grund-
texten utan främst från moderna engelska och franska utgåvor av 
Nya testamentet. De hade också olika hjälpmedel och riktlinjer från 
Brittiska bibelsällskapet. De inhemska medarbetarna var främst evang-
elisten Lazare Kagama från Bania, Hilberths språkmedarbetare sedan 
flera år, evangelisten Gpanou från byn Dilapoko mellan Gamboula och 
Hamada-Gaza samt Raymond Pichot�5 Fragonard. Den senare var en 
mulatt som omhändertagits i Matélé men då bodde i Gamboula. Han 
var en duktig språkmänniska och kunnig i maskinskrivning. Arbe-
tet fick dock avbrytas efter bara fem månader på grund av sjukdom 
(Johansson), dödsfall (Hilberths dotter Margareta) och hemresa (Hil-
berth). Det skulle komma att fullbordas först efter kriget.�6 Parallellt 
med bibelöversättning ägnade sig Hilberth åt ett mångårigt projekt att 
utarbeta ordböcker på franska-gbaya och gbaya-franska.�7

I Bilolo bland mpiemofolket blev språkfrågan inte lika akut, eftersom 
en stor del av befolkningen kunde gbayaspråket. Missionärerna lärde 
sig ändå så småningom mpiemospråket, som blev gudstjänstspråk. Dä-
remot blev det aldrig aktuellt med bibelöversättning. Missionärskonfe-
rensen �9�� beslöt att gbaya skulle bli »skol- och litteraturspråk« för 
Bilolo. En sångbok utarbetades och trycktes dock även på mpiemo.�8

Ledarutbildning, självfinansiering, självstyre. Bibeln och främst Nya 
testamentet fick stor betydelse i evangelisation, församlingsuppbygg-
nad och undervisning. I en tillbakablick på de första tio åren, under rub-
riken »Församlingar bildas på fältet«, noterade Waldemar Eckerwall 
(�898–�969) betydelsen av bibelundervisningen och av de evangelister 
som därmed formades för tjänst. Han noterade också, att en början 
skett i utvecklingen mot självfinansiering genom att kollekten vid för-
samlingarnas nattvardsfirande delvis gick till underhåll av en eller två 

�5 Pichot skrivs i en del källor Pichet och även Pichat förekommer.

�6 Extra missionärskonferens �–�.8.�9�8 § 6, 7. Ydreborg �98�, s �59ff. Under vistelsen 
i Sverige p g a kriget ägnade sig Hilberth åt ordboksarbetet och också tillsammans med 
Johansson åt fortsatt översättning av nytestamentliga böcker. Det senare arbetet återupp-
togs i Berbérati av Hilberth, Johansson och Elsa Karlsson �9�8, fullbordades �9�9 och 
kom ut från trycket i London �95�. Se även Thornell & Olivestam �006, s ��8ff.

�7 Hilberth �9�5 och �95�.

�8 MK 5–9.7.�9�� § ��; ��–�6.7.�9�� § ��. Hilberth �9�6a, s �5�ff.
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evangelister. Han såg framför sig en tid då församlingarna kommer att 
bära det ekonomiska ansvaret för arbetet, och detta var en förutsätt-
ning för ett kommande självstyre.

När vi hunnit så långt, kommer ju också den utländska missionen i 
en annan ställning gent emot den inhemska församlingen. Denna bör 
då själv övertaga ledningen av verksamheten i sin helhet och bliva 
självstyrande. Dessförinnan måste dock först dessa starka, kristna 
personligheter danas inom de nyfödda kristnas egna led, vilka kunna 
träda fram och bliva församlingens ledare. Den hednakristna för-
samlingen i sin helhet måste ock fostras till mera initiativkraft och 
ansvarskänsla […] I väntan på att detta mål skall nås som ett resultat 
av Guds stora nåd, missionärernas arbete och hemförsamlingens 
förbön och offer är det vår uppgift att styrka och stödja denna ännu 
så länge svaga och klena hjord.�9

Ordningsföljden i denna vision var klar: först ledarutbildning och eget 
ansvar för församlingsekonomin, sedan självstyre. Språkbruket ger ock-
så vid handen att målet förlades relativt långt i framtiden. Det förklarar 
också att detta tolkningsmönster inte tydligt tillämpades på händelseut-
vecklingen i Matélé några år senare. Vid denna tid sattes också missio-
närernas insats tydligt i centrum. Bland de faktorer som skall resultera 
i att målet uppnås nämns inte den afrikanska församlingens egen inre 
utveckling, i samspel med det »Guds ord« som genom översättning gjorts 
tillgängligt på deras eget språk. Möjligen framskymtar den i relation till 
det ekonomiska ansvaret och framträdandet av församlingsledare. Men 
även detta sågs som resultat av missionärernas fostran.

Det var i en artikel om evangelisterna som Hilberth framförde tesen 
»Afrika måste evangeliseras av afrikaner«. Missionärerna kan aldrig nå 
det han kallade »folksjälen« såsom de inhemska evangelisterna. Det var 
därför en »livsfråga« för varje mission och missionsstation att fostra 
fram sådana. Hilberth beskrev utvecklingslinjen kultskola – folkskola 
– dop och församlingstillhörighet – evangelistklass – evangelisttjänst. 
Men han angav också ett par skäl till att man inte kunde förvänta sig 
för mycket av dem alltför snart. Evangelisterna vid den tiden var mycket 
unga, och de mötte motstånd från ledande män med stor auktoritet i by-

�9 Eckerwall �9��, s 9�, 98f.
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arna. Ändå lyckades de utföra ett »banbrytnings- och såningsarbete«, 
som inte kunde överskattas och som skulle komma att ge stora resultat. 
Hilberth såg evangelisternas avgörande roll. Men han pekade också 
på deras behov av missionärernas uppmuntran och hjälp, på grund av 
de två anförda faktorerna. Däremot drog han inte i denna artikel ut 
konsekvensen av tesen att Afrika måste evangeliseras av afrikaner till 
att den afrikanska församlingen måste ledas av afrikaner.50

Bibelöversättning och kulturell självkänsla. I Hilberths artikel finns dock 
en antydan om att de afrikanska evangelisterna kunde tolka evangeliet 
på ett sådant sätt, att det nådde fram bättre än genom missionärernas 
ofta mer abstrakta predikan och undervisning. Det är troligt att han såg 
detta huvudsakligen som en pedagogisk och språklig fråga. Här finns 
dock anledning att knyta an till den analys av den afrikanska kontexten i 
relation till mission och kyrka, som gjorts av till exempel Yaleprofessorn 
Lamin Sanneh och den afrikanske teologen Kwame Bediako.

Sannehs tes är att det finns en djup relation mellan bibelöversättning 
till ett folks modersmål och detta folks kulturella självförståelse och so-
ciala och religiösa förnyelse. Bibelöversättning till ett folks modersmål 
ger ett nytt radikalt kriterium för att bedöma missionärernas budskap. 
Detta skulle på sikt få långtgående konsekvenser för kulturell självkänsla, 
nationalistiska rörelser och kommande afrikanska uttryck för och tolk-
ningar av den kristna tron och kyrkolivet. Den tidens missionärer var 
oftast omedvetna om dessa följder. Den här analysen kan jämföras med 
vissa konsekvenser av reformationen i Europa, där bibeln på folkspråk 
också var en central angelägenhet. Sanneh är fullt medveten om andra 
faktorer i det komplex som utgörs av västerländsk mission i Afrika, men 
hans tes är att det är tid att lämna den förenklade sammankopplingen 
mellan mission och kolonialism, som tidvis dominerat i forskningen.5�

Ett liknande resonemang förs av Bediako. Bibelöversättning till ett 
folks modersmål underlättar inte enbart förkunnelsen av det kristna 
evangeliet för detta folk, utan även sannolikheten för att människor 
som »hör Guds ord« på sitt eget språk också förstår och tolkar det 
på sina egna villkor. Detta är en logisk följd av tesen att evangeliet 
principiellt är översättningsbart mellan olika mänskliga språk och 

50 Hilberth i MB 9.��.�9��, s 5.

5� Sanneh �989, s �ff, 88ff. Se även Mehl �96�, s 7�ff.
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kulturer. Den hämtar Bediako från Andrew Walls. Samma tes driver 
också Sanneh, som jämför den med ett delvis annorlunda tänkesätt 
inom islam. Den absolut viktigaste faktorn för att långsiktigt utveckla 
en autentisk inhemsk kristen tradition är därför bibelöversättning, 
menar Bediako. En sådan process kan försenas, påpekar Bediako, om 
missionärernas inbjudan till kristen tro samtidigt är en inbjudan till 
västerländsk världsbild och kultur.5�

Missionärerna hade en ambivalent inställning till den västerländska 
kulturen utifrån sin kristna utgångspunkt och med sin väckelsekristna 
reaktion mot vissa inslag i den västerländska livsstilen. Men samti-
digt såg de sig som en del av den civiliserande kraft som i deras ögon 
utgjordes av den västerländska kulturen. Den hade, menade de, sina 
huvudsakliga rötter i den judisk-kristna världsbilden och människo-
synen. Denna inställning underlättade inte precis den process Bediako 
beskriver, men bibelöversättningen och arbetet på folkets modersmål 
utgjorde inte desto mindre faktorer som på sikt stärkte processen mot 
självständighet.

Självständighetsmålet förlades dock långt in i framtiden. Frågan är 
därför om beredskapen att låta detta mål prägla strategin för den när-
mast kommande framtiden fanns där redan i den aktuella tidsperioden 
på �9�0-talet. När omständigheterna ledde missionärerna att lämna en 
ort där de dittills varit stationerade, kunde de då med förtroende lämna 
den unga lokala församlingen i händerna på dess egna lokala ledare, i 
förtröstan på att »Guds ord fanns på folkets språk«? De närmaste årens 
händelseutveckling kring missionsstationen och församlingen i Matélé 
skulle ge svar på den frågan. 

5.� Överlämnande som nödtvungen strategi?  
Daniel Bokangue träder fram som inhemsk ledare (�9��–�9�5)

I början av den här aktuella perioden vidgades arbetsområdet från de 
fyra missionsstationerna till omkringliggande byar i allt vidare cirklar. 
Dessa cirklar bands samman till ett sammanhängande missionsfält, 
vilket underlättades av det framväxande vägnätet i regionen. Under 
perioden vidgades området norrut genom att två nya stationer anla-
des. Det skedde i Doaka-Bouar i januari �9�� genom Aron och Elin 
Svensson (�89�–�980), med en församlingsbildning i januari �9�5, 

5� Bediako �995, s 60f, 68ff.
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och i Carnot i april �9�5 genom Gustaf och Ruth Eriksson, med en 
församlingsbildning den 8 december �9�5.5�

Samtidigt kom det fortsatta arbetet att sättas ifråga, vad svenska 
missionärer beträffar, vid två av de tidigare stationerna, Matélé och 
Bilolo. Detta skedde genom olika yttre omständigheter som påskyn-
dade beslut om att missionärerna skulle lämna dessa stationer. För 
Bilolos del skedde det i januari �9�7, på den franske distriktsläkarens 
bestämda uppmaning på grund av sömnsjukans svåra härjningar. Mis-
sionärer återvände dit efter drygt ett år. Först �9�� övergavs stationen 
definitivt av samma orsak. Det är därför inte motiverat att behandla 
Bilolofrågan vidare i detta sammanhang. Församlingen överlevde dock 
genom den svåra tiden.5�

För Matélés del fattades detta beslut av andra skäl och efter en 
flerårig diskussion. I detta avsnitt skall undersökas hur olika aktörer 
motiverade och uppfattade detta beslut och dess konsekvenser. Det är 
rimligt att anta att missionärer, som bejakade den så kallade tre-själv-
målsättningen även om den sågs i ett långsiktigt perspektiv, skulle 
sätta ett sådant beslut i relation till den önskvärda utvecklingen mot 
detta mål. I vilken mån skedde detta i Matéléfrågan? En sådan process 
måste inbegripa successivt överlämnande av ansvar och ledarskap från 
svenska missionärer till afrikanska evangelister och ledare. Hur påver-
kades, medvetet eller omedvetet ur missionens synpunkt, den faktiska 
självständighetsprocessen? Träder afrikanska ledargestalter fram och 
övertar, åtminstone till dels, missionärernas roll?

Diskussion om Matéléstationens framtid. De svenska missionärerna 
hade uppfattat den lösning frågan om eget arbetsfält fick �9�� i den lilla 
skogsbyn Matélé som ett gudomligt uppdrag och som en möjlig utgångs-
punkt för fortsatt expansion. De var ändå redan tidigt frustrerade över 
dess begränsningar. Sedan nya missionsstationer hade etablerats längre 
norrut och öppnat perspektiven mot folkrika trakter där ingen evangelisk 
mission bedrevs, väcktes frågan om Matéléstationens framtid.

Nya försök att få fotfäste i Ouesso misslyckades. En undersöknings-

5� Dagbok Doaka-Bouar �9��–�959, s �; ��.��.�9��. Dagbok Carnot ��.�.�9�5; 
7–8.��.�9�5. Den länge diskuterade etableringen i Carnot påskyndades av att brödra-
missionen meddelat att om inte MBS anlade en station där skulle deras mission göra det. 
Fältkommittén (hädanefter FK) �9.��.�9�� § �.

5� Olsson t Magnusson ��.�0.�9�6. MK �5–��.�.�9�7 § �0.
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resa under �9�8 i området nordväst om Matélé ledde till en inbjudan 
från kouyoufolkets hövdingar att börja arbete där. Missionärerna tve-
kade, dels på grund av träskmarkerna och den splittrade språksituatio-
nen, dels på grund av att den amerikanska presbyterianska missionen 
i Kamerun informerat om sina planer att söka sig nedåt detta område. 
Områdena norr om Bania, högre belägna, folkrika, med samma språk 
och med bra kommunikationer var mer intressanta. Under de följande 
åren skulle enskilda missionärer komma att starkt argumentera för en 
sådan prioritering av resurserna.55

Mot den här bakgrunden och med tanke på att befolkningen i Ma-
téléområdet minskade, kom diskussionen om Matéléstationens fram-
tid upp redan vid missionärskonferensen �9�8. Ett alternativ som då 
dryftades var att mot viss ersättning överlämna stationen till ett annat 
missionssällskap. Konkreta möjligheter diskuterades de närmaste åren, 
men �9�� noterade konferensen att det »av ekonomiska och andliga 
skäl« var omöjligt att överlåta Matélé till en annan mission. Total ned-
läggning kunde inte heller komma ifråga. Något måste i alla fall göras. 
Enligt en nyss företagen folkräkning fanns bara ��7 män »förutom 
kvinnor och barn«, alltså kring ett eller två tusen personer, längs vägen 
i området. För att nå andra delar av den omgivande trakten måste långa 
och kostsamma resor företas.56

Två alternativ ställdes upp. Det första var att börja en så kallad ut-
station vid Ouesso, där ett par missionärer skulle placeras med ansvar 
även för Matélé. Den kunde senare bli huvudstation. Det andra var att 
verksamheten skulle skötas från Bilolo, med missionärsbesök därifrån 
några gånger per år. Med detta alternativ skulle missionärer frigöras 
för arbetet längre norrut. Konferensen förordade det andra alternativet. 
ÖM-styrelsen i Sverige återremitterade ärendet för undersökning av 
möjligheterna att anlägga en station längs bilvägen Ouesso-Brazzaville, 
men söder om Ouesso. Henning Karlsson trodde dock att utsikterna 
för detta var minimala, inte minst av ekonomiska skäl.57

När missionärerna informerats om att en studerande vid Fria bibel-
institutet – en skola i anslutning till Södermalms fria församling, som 

55 MK ��–�6.�0.�9�8 § 7. G Eriksson t Magnusson 6.�.�9�0. Hilberth t Einar Karlsson 
7.�.�9�0. Hilberth t Magnusson �6.�.�9��. 

56 MK ��–�6.�0.�9�8 § 7; 7–��.8.�9�� § �5.

57 MK 5–9.7.�9�� § �� samt bilaga �. ÖM-styrelsen �0–��.9.�9�� § �� mom �8. H 
Karlsson t Magnusson ��.��.�9��. D Johansson t A Svensson 7.�.�9��.
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var en pingstförsamling i Stockholm – ansökte om att få åka till Kongo 
med ÖM, tog de upp tanken att överlåta Matéléstationen till denna 
svenska församling. Konferensen �9�� beslöt föreslå styrelsen i Örebro 
att kontakta församlingens pastor och diskutera frågan om de kunde 
tänka sig överta Matélé utan ersättning för tomt och byggnader. ÖM-
styrelsen instämde i att en omläggning av verksamheten i Matélé var 
befogad, men ansåg inte att tiden var mogen att inleda förhandlingar 
med Södermalmsförsamlingen. Därmed föll detta alternativ.58 Gustaf 
Erikssons förslag inför missionärskonferensen �9�� att södra fältet 
skulle lämnas till »de varma inom Missionsförbundet som nu offra till 
Helgelseförbundet« fick inte heller något stöd. Han avsåg förmodligen 
några av de pingstbetonade grupperna som blivit kvar inom SMF, men 
som hävdade sin frihet i förhållande till samfundsledningen.59

Av tillgängligt källmaterial framgår inte om missionärerna diskute-
rade Matéléfrågan med sina kongolesiska medarbetare mellan konferen-
serna �9�8 och �9��. Det skedde sannolikt först i augusti �9��. Då kom 
makarna Karlsson – efter att först ha deltagit i missionärskonferensen i 
Gamboula – tillbaka till Matélé efter en Sverigevistelse. De informerade 
då först Bokangue och sedan de övriga evangelisterna om planerna på 
att missionärerna skulle lämna Matélé, även om ingen bestämd tidpunkt 
hade fastslagits. Evangelisterna undrade om det inte gick att ändra detta. 
Missionärernas svar blev att förändringen var nödvändig för att även de 
stora folkgrupperna i norr skulle få höra evangeliet.60

Avveckling eller överlämnande? I november �9�� beslöt fältkommit-
tén att avveckla folkskolan i Matélé, vilket skedde i mars följande år. 
Vid konferensen i juli �9�� beslöts definitivt att missionärerna skulle 
lämna Matélé enligt det �9�� förordade alternativet. Det innebar att en 
översyn av arbetet skulle ske från Bilolostationen. De skäl som angavs 
var folkminskningen i området, kommunikationssvårigheter och de 
små utsikterna att kunna anlägga en ny station längs bilvägen Ouesso-
Brazzaville. I maj lämnade de sista missionärerna Matélé.6�

58 MK �5–��.7.�9�� § �7, �8. ÖM-styrelsen 6.6.�9�� § �� mom �; �9–�0.9.�9�� § 
�9 mom ��.

59 E och H Karlsson t A Svensson �7.�.�9��.

60 Elsa Karlsson �956, s 9�f.

6� FK ��.��.�9�� § 8. Stationsmöte Matélé 7.�.�9�� § �. Dagbok Matélé �.�.�9��; 
��.5.�9��. MK ��–�6.7.�9�� § 9. ÖM-styrelsens AU 8.�.�9�� § 6; �.5.�9�� § ��. 
ÖM-styrelsen �8–�9.9.�9�� § �� mom. 6. 
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Inget tyder på att beslutet var ett led i en strategi för överlämnande 
av ansvar i en självständighetsprocess. Överlämnandet skedde mer av 
nödtvång och som ett led i strategin att utveckla arbetet norrut. Diskus-
sionen visade att i den pionjära situationen och med det tidsperspektiv 
missionärerna hade var det sannolikt för tidigt för dem att ställa själv-
ständighetsfrågan i fokus. Församlingen hade drygt hundratalet med-
lemmar, varav många unga. Alla kunde ses som nykristna. För beslutet 
att lämna en sådan plats vägde andra skäl tyngre. Men diskussionen 
som föregick beslutet, och den lösning missionärskonferensen stannade 
för, återspeglade även den oklarhet som den dubbla strukturen av sta-
tion och församling innebar. Ibland talade de om stationen och ibland 
om församlingen, utan att samband och skillnader klargjordes.

Daniel Bokangue. Även om missionärerna i Bilolo skulle övervaka 
arbetet i Matéléområdet genom ett par, tre resor dit per år måste dock 
ansvaret för det dagliga arbetet lämnas till en kongoles. Det blev evan-
gelisten Daniel Bokangue6� (�9�0–�969). Han växte snabbt in i ansva-
ret. Missionärernas förtroende för honom växte likaså och ledde till 
att han som förste kongoles från ÖM-fältet fick resa till Sverige �9�9. 
Det ledde också till att missionärerna i honom fick ett gott exempel på 
en god inhemsk ledare med integritet, vilket rimligen måste ha varit 
positivt när frågan om överlämnande av ansvar skulle komma att ak-
tualiseras på allvar och i större skala något senare.

Men vem var då Daniel Bokangue? Han föddes i Matélé år �9�0 
som son till Yoka, byns hövding och präst, som även var storhövding 
för hela bungilifolket. Bokangue var faderns favoritson och fadern ville 
förbereda honom för hövdinguppgiften, trots att han var den yngste av 
sönerna. Två av hans bröder hade tagits ut i krigstjänst och var borta 
från Matélé �9��–�9�8. Vid deras hemkomst var Bokangue omkring 
sju eller åtta år. Bröderna berättade säkerligen om sitt möte med vita. 
Enligt vad Bokangue själv berättade för John Hilberth, skedde hans 
eget första möte med en vit missionär när han något senare nere vid 
floden träffade en av de första missionärer som reste uppför floden, 
troligen den fristående kanadensiske missionären Bragg. Denne hade 

6� Det finns flera varianter på stavningen av detta namn: Bokangi, Bokangue, Bukangi, 
Boukange, Bokangue o s v. Jag följer den stavning som är vanligast i källmaterialet från 
både den aktuella tidsperioden och senare (Bokangue). Förnamnet Daniel hade han fått 
av missionärerna som ett »bibliskt« namn.
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mycket litet bagage och mat med sig. Bokangue blev mycket im-
ponerad av hur den vite mannen delade sitt bröd med honom och 
några andra unga afrikaner, som av nyfikenhet vågade sig fram till 
missionären.6�

När de svenska missionärerna kom till Matélé, var det första gången 
Bokangue såg en vit kvinna. Den �6 juli �9�� blev han anställd hos 
missionärerna Elsa och Henning Karlsson, bara några dagar efter deras 
ankomst dit. När makarna Karlsson följande år fick en dotter, blev 
Bokangue en betrodd barnvakt för henne. Fadern Yoka var i fängelse 
för mord och kunde inte hindra sin son från att arbeta hos missionä-
rerna. Den äldre brodern Molombopela uppehöll hövdingfunktionen 
och han var försiktigt positiv till missionärerna.6�

Bokangue var bland de första som omvändes till kristen tro i byn. 
Det skedde vid jultid �9�� under en fest för barnen där missionär Einar 
Karlsson talade. Sju pojkar beslutade sig då för att »följa Jesus«. En av 
dem var Bokangue. Vid den första dopförrättningen med personer från 
bungilifolket i oktober �9�� stod hans namn överst på listan över de 
femton dopkandidaterna. Under �9�� deltog han, fjorton år gammal, 
i en undervisning för blivande evangelister och deltog alltmer aktivt i 
den evangeliska verksamheten.65

Fadern ogillade sin sons nya inriktning och försökte, sedan han 
återvänt till byn, att på olika sätt få honom att lämna sin nya tro. Men 
Bokangues frimodighet, liksom det faktum att han undkom oskadd 
från flera attentat mot sitt liv, imponerade på omgivningen och så små-
ningom även på fadern. Situationen blev kritisk igen när missionärerna 
lämnade Matélé i maj månad �9��. Bokangue blev, endast tjugofyra år 
gammal, ansvarig för missionsstationen, församlingen och evangelis-
ternas verksamhet i området. Han berättade senare själv att han först 
var rädd och tveksam inför denna uppgift. Efter en andlig erfarenhet 
(»ett dop i den helige Ande«) växte dock hans frimodighet. Pressen 
blev hård med mordhot och förbud för folket att gå till evangelisternas 
möten. Dessa ville sluta, men Bokangue fick dem att fortsätta, med livet 
som insats. Denna maktkamp med fadern och hans förtrogna slutade 
med att Yoka kallade till sig sin son och förklarade att nu ville även han 

6� Elsa Karlsson �970, s ��. Hilberth �970, s �7.

6� Dagbok Matélé �6.7.�9��. Elsa Karlsson �970, s �6.

65 Bokangue �970, s 8�. Dagbok Matélé �5.��.�9�� ; ��.�0.�9��.
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bli kristen. Han reste sedan till Ouesso och bekände sina många brott 
inför landshövdingen. Denne tog emot bekännelsen och beslöt sig för 
att avskriva alla brotten. Yoka dog ett år senare.66

Vid denna tid hade Bokangue redan sedan flera år verkat som evan-
gelist i Matélé. Han hade avskiljts till diakon i församlingen i januari 
�9�9. Av dagboksanteckningar framgår att han �9�� var involverad 
i bibelöversättningsarbetet och kultskolan och att han i juli �9�� och 
i juni �9�� under missionärernas frånvaro fick arbetsledaransvar för 
stationens arbetare. I början av �9�� förrättade Bokangue dop i flera 
byar, både under Henning Karlssons överinseende och ensam. Vid av-
skedsmötet för makarna Karlsson i maj �9�� talade Bokangue och sade 
bland annat: »De vita gå men ordet är kvar, det Guds ord som de givit 
oss.« Detta yttrande antyder att Bokangue uppfattade förmedlingen 
av det kristna budskapet och den bibelöversättning som då redan skett 
som central för församlingens fortsatta liv. Henning Karlsson skrev i sin 
sista notering i Matélés dagbok, att de som varit som »far och mor« i 
andligt avseende för Bokangue nu lämnade honom. »Nu skulle han stå 
på egna ben och leda församling och evangelister.«67

Det nya uppdraget. Bokangue tog sitt uppdrag på stort allvar. Han hade 
ansvar för ett �5-tal evangelister i hela området. När det gällde deras liv 
och tjänst var han minst lika krävande som missionärerna. Det fram-
gick av rapporter från missionärers kvartalsresor till det som kallades 
det södra fältet att han trots sin unga ålder möttes av respekt, både 
från evangelisterna och från hövdingar och byfolk. Situationen i Matélé 
beskrevs positivt, medan läget i församlingens utposter i mer avlägsna 
byar skildrades i mer kritiska ordalag. De skrev att Bokangue besökte 
evangelisterna i byarna för att inspektera deras arbete och hjälpa dem 
i deras svårigheter. Det är samma språkbruk som annars användes om 
missionärers resor. Evangelisterna med Bokangue i spetsen framförde 
sitt önskemål att missionärerna skulle upprätta en ny station i Ouesso. 
I samband med en resa �9�7 tog Hilberth upp detta förslag. Han ville 
omedelbart flytta missionens centralpunkt på södra fältet till Ouesso, 
där Bokangue just hade öppnat en ny evangelistpost. Hilberth ville 

66 Elsa Karlsson t Magnusson �6.8.�9��. För Bokangues egen skildring av denna kris-
tiska period, se Bokangue �9�6, s ��ff.

67 Dagbok Matélé �9.�.�9�9 ; 9.�.�9�� ; ��.7.�9�� ; ��–�5.6.�9�� ; �8.6.�9��. Karls-
son t Magnusson ��.�.�9��.
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placera honom själv där. Från Ouesso skulle denne nå fler och platsen 
låg bättre till för resor.68

Det är belysande för missionärscentreringen i arbetet att första gång-
en Bokangues namn nämns i protokollen från missionärskonferenserna 
är i juni �9�5. Då beslöts att införskaffa en cykel åt honom, eftersom 
det låg i hans uppgift att resa i hela Matéléområdet. I ÖM:s årsbok 
omnämns han dock redan �9�� och �9��. Sistnämnda år meddelades i 
rapporten från Matélé att Bokangue lett den dagliga morgonandakten, 
deltagit i skol- och översättningsarbetet och »på allt sätt varit till hjälp 
och välsignelse.«69

Bokangue till Sverige? Vid missionärskonferensen i januari �9�7 före-
slog Waldemar Eckerwall att Bokangue skulle få följa med till Sverige 
antingen vid Karlssons eller vid Eckerwalls hemresa. Efter en »mång-
sidig ventilering av saken« beslöt konferensen förorda förslaget, med 
tillägget att Sverigevistelsen bör begränsas till ett år. Två skäl angavs, 
dels att arbetet krävde hans snara återkomst, dels att en lång vistelse i 
Sverige kunde »inverka skadligt på hans andliga utveckling på grund 
av den uppmärksamhet han kommer att röna i hemlandet«. Hans tid 
i Sverige skulle emellertid av olika skäl bli mycket längre än så. Under 
den tiden ansvarade evangelisten Abraham Kando för verksamheten 
på Matéléfältet.70

I en minnesbok om Bokangue gav Yngve Ydreborg sina intryck av 
honom vid deras första möte under missionärskonferensen i januari 
�9�9 i Bania. Bokangue deltog med anledning av att han skulle resa 
med makarna Karlsson till Sverige. Ydreborg (Johansson vid den tiden) 
uppfattade honom som en man med gott omdöme och andlig mognad 
blandat med ett visst »naivt beteendemönster«, 

68 Grawé t H Karlsson 8.��.�9��. D Johansson t H Karlsson ��.5.�9�5. W Eckerwall 
t ÖM-styrelsen sept �9�5. ÖM-styrelsen ��–��.��.�9�5 § �8. H Karlsson och J Hil-
berth t ÖM-styrelsen i januari �9�7 i bilaga ÖM-styrelsen �0.�–�.�.�9�7 § �� mom 5 
(bilaga).

69 MK �9.6–�.7.�9�5, § �6. ÖM:s årsbok �9��, s ��; �9��, s ��.

70 MK �5–��.�.�9�7 § ��, �5. Elsa Karlsson �9�6, s 96. Bokangues Sverigevistelse skulle 
komma att vara i över sex år p g a världskriget. Vid ett extra årsmöte i augusti �9�8 be-
gärde f ö Hilberth att även hans medarbetare i bibelöversättningsarbetet, Kagama, skulle 
få följa med honom till Sverige för att fortsätta arbetet under Hilberths hemmaår. Denna 
begäran tillstyrktes dock inte. Extra missionärskonferens �–�.8.�9�8, § 6.



���

[…] i många stycken […] så olik våra kristna medarbetare på norra 
fältet. Han verkade mer mogen och försigkommen såväl i samtal 
som i förkunnelsen.7�

 
Hilberth om Bokangue. I ett särskilt brev i samband med en resa tillsam-
mans med Henning Karlsson till södra delen av MBS:s arbetsområde 
kring nyår �9�6/�7 gav John Hilberth några personliga kommentarer 
om Bokangue. Denne hade mycket dålig skolutbildning, men eftersom 
han var av hövdingsläkt och hade en naturlig auktoritet ingav han res-
pekt hos folket. Enligt Hilberth var han fast i sinnet och hans kristna 
karaktär var av hög resning. Han fördrog inte synd hos vem den än 
uppenbarade sig. Hans andliga upplevelser betvivlade ingen. Men Hil-
berth tillade, i tidstypisk anda, att man inte skulle överskatta Bokangue. 
Att missionen hade varit tvungen att lämna Matélé och överlämna an-
svaret hade tillsammans med »Guds stora nåd« gjort Bokangue »stor 
i våra ögon«. Men Hilberth var övertygad om att denne i längden inte 
kunde bära ett sådant ansvar ensam. Utan att frånkänna honom »den 
storhet, som kan vara hans« ville han att man skulle handskas varligt 
med honom och inte bli orsak till hans fall.7�

Eftersom de här synpunkterna inte skrevs in i den gemensamma 
reserapporten utan framfördes i ett separat brev, kan man förmoda att 
de uttryckte en viss kritik av Elsa och Henning Karlssons framhävande 
av deras »andlige son«. Det framgår också att Hilberth inte uppfat-
tade överlämnandet av Matéléstationen i Bokangues händer som ett 
medvetet strategiskt beslut utifrån det teoretiska målet. Han såg det 
snarare som en tillfällighet, som berodde på resursbrist och på att mis-
sionärerna ville koncentrera arbetet till folkrikare trakter.

I minnesboken om Bokangue, efter dennes död �969, gav Hilberth 
en retrospektiv personlig tolkning av denne ledande kongoles ur ett 
annat perspektiv än �9�7. Han beskrev honom dels som mystiker, dels 
som trosvarm. Med hänvisning till Nathan Söderbloms definition av 
mystik som en fromhet som lägger stark vikt vid föreningen med det 
outgrundliga, hävdade han att en sådan karaktäristik är möjlig. Hil-
berth tecknade bakgrunden i folkets traditionella föreställningsvärld 

7� Ydreborg �970, s �9f.

7� J Hilberth t ÖM-styrelsen �6.�.�9�7 i bilaga ÖM-styrelsen �0.�–�.�.�9�7 § �� 
mom 5.
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och hur detta gav Bokangues inre värld en grundform, där respekten 
för röster »från andra sidan« var ett viktigt inslag. Efter den kristna 
omvändelsen med dess dubbla natur av både kontinuitet och diskon-
tinuitet med den tidigare tron, tog sig detta uttryck i att Jesus, inte 
anfäderna, talade till honom från andevärlden. Han berättade ofta om 
denna »röst« som han hörde och om syner och drömmar, genom vilka 
han fick vägledning inför viktiga beslut och i livets vägskäl. Hilberth 
reflekterade sedan över karaktäristiken av Bokangue som trosvarm och 
återgav erfarenheter och samtal med honom från �9�0- och �9�0-talen, 
som handlade om mötet mellan en afrikansk och en europeisk kristen 
världsbild och föreställningsvärld. Hilberth konstaterade självkritiskt 
att minnet av detta har följt honom som »en korrektion till min benä-
genhet att feldiagnosticera sant trosliv i afrikansk form«.7�

Positiv erfarenhet. Tillgängliga källor ger ingen grund att anta, att 
ÖM-styrelsen eller missionärerna vid den aktuella tidpunkten �9�� såg 
överlämnandet av ansvar och ledarskap från svenska missionärer till en 
afrikansk evangelist och ledare i ett långsiktigt perspektiv. Det var inte 
ett led i en medveten process mot självständighet för de afrikanska för-
samlingarna och deras gemensamma arbete. Däremot kan det noteras 
att när andra skäl ansågs tala för en avveckling av missionärsinsatsen 
i Matélé, såg man möjligheten till detta eftersom missionärerna, inte 
minst Elsa och Henning Karlsson, hade så stort förtroende för Bokan-
gue. De menade att han skulle kunna bära ansvaret för arbetet. Det 
faktum att detta gick bra, som omvittnades i flera rapporter från besök 
i Matélé, blev en positiv erfarenhet. Missionärerna kunde senare se 
tillbaka på den, när nya steg togs bort från missionärsstyrd verksamhet 
till större ansvar för ledarna inom de afrikanska församlingarna.7�

Även de små stegens nödvändighet uppmärksammades. Vid missio-
närskonferensen �9�6 väcktes frågan hur det goda uppsåtet i tre-själv-
målet för församlingen i de gällande ordningsreglerna75 skulle kunna 
förverkligas. Det ledde till ett längre samtal i vilket framhölls vikten 
av att medlemmarna »i görligaste mån erhålla smärre förtroendeupp-
drag«. Bland sådana nämndes mötesvärd vid offentliga gudstjänster, 

7� Hilberth �970, s �7ff.

7� Se Elsa Karlsson �956, s 9�.

75 Ordningsregler… �9��, § ��:�0. Se även tidigare diskussion i kap �.�.
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sekreterare vid församlingsmöten och diakoner. Församlingarna fick 
frihet att ta praktiska steg i den här riktningen.76

Ett viktigt större steg i den här processen var institutionaliseringen och 
centraliseringen av den lärar- och evangelistutbildning, som dittills hade 
skett periodvis och i mindre omfattning på varje enskild station. Bokan-
gue hade förberetts för sin uppgift i en lokal så kallad evangelistklass i 
Matélé. Framtida evangelister skulle få en bättre och mer omfattande 
utbildning vid den bibelskola som grundades i Gamboula �9�6.

5.� Lärar- och evangelistutbildning institutionaliseras:  
Ngouedi och Gamboula (�9�6–�8)

Utbildningen av evangelister var ÖM-missionärernas uttalade huvud-
syfte med skolverksamheten. Även om de evangelistklasser som an-
ordnades på stationerna frambringade en del hängivna och duktiga 
evangelister, var de på längre sikt helt otillfredsställande. Det handlade 
vanligtvis om att pojkar i folkskolan fick fördjupad undervisning om 
bibeln, kristen tro och predikandets konst under två eftermiddagar per 
vecka. ÖM-missionärerna hade inte heller introducerat en för de olika 
församlingarna gemensam lärar- och evangelistkonferens enligt SMF-
modellen. Liknande samlingar, men oftast enbart för evangelister, hölls 
på varje station och därmed inom stationsförsamlingen. Detta kunde 
vara ett utslag av missionärernas kongregationalistiska ecklesiologi, 
men det är också möjligt att de ansåg att en ordnad utbildning för så-
väl evangelister som lärare i folkskolan måste komma till stånd innan 
sådana konferenser anordnades. De här utbildningsbehoven skulle 
komma att diskuteras parallellt de närmaste åren.77

Hjälplärarutbildning. Samtidigt som behovet av en längre sammanhållen 
evangelistutbildning blev alltmer akut artikulerades också behovet av fler 
och bättre utbildade hjälplärare, så kallade monitörer, i folkskolorna. 
Antalet missionärer med tillstånd att undervisa i dessa skolor ökade inte 
i takt med att skolverksamheten expanderade. Varje skola måste enligt 
myndigheternas bestämmelser ledas av en europé med sådant tillstånd. 
Däremot kunde hjälplärare anställas som avlastade missionärerna ifråga. 

76 MK �7.6–�.7.�9�6 § �5.

77 Årsredogörelse för Bania �9��, s �.
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Även för dem gällde dock vissa utbildningskrav, som successivt skärptes. 
Det blev alltså alltmer viktigt att denna fråga fick sin lösning.

De tidiga försöken att få inhemska lärare och evangelister från SMF i 
Brazzaville eller från Parismissionen i Gabon (SMEP) gav inga resultat. 
Kring �9�0 fick man hjälp av enstaka hjälplärare från Kamerun. Men 
det stod tidigt klart att man måste se till att få fram utbildade hjälplärare 
och evangelister från de egna leden, det vill säga i praktiken från de egna 
folkskolornas elever.78 Dessa två kategorier, evangelister och hjälplärare, 
skulle bli de medarbetare som så småningom skulle överta alltmer av 
missionärernas arbete och inte minst under �950-talet spela en viktig 
roll i självständighetsprocessen. Hur tillkom den mer institutionaliserade 
och centraliserade utbildningen av dessa grupper? Var de anförda moti-
veringarna enbart pragmatiska eller fanns det en medvetenhet om dess 
betydelse som steg på väg mot förverkligandet av självstyrelsemålet?

I augusti �9�0 beslöt missionärskonferensen att starta en skola för 
utbildning av hjälplärare till folkskolorna. Fältkommittén fick i upp-
drag att utreda lokalisering, studieplan, förhållande till staten och om 
skolan kunde läggas samman med en evangelistskola. ÖM-styrelsen i 
Sverige uttalade att man med intresse avvaktade utredningen. I mars 
�9�� beslöt fältkommittén starta denna skola i Bania under John Hil-
berths ledning och att den om möjligt skulle integreras med en evang-
elistskola. Detta godkändes av ÖM-styrelsen.79 Det skulle emellertid 
dröja innan skolan kom igång på grund av missionärernas arbetsbelast-
ning och den tillfälliga lösning de en tid fick genom att engagera lärare 
från Kamerun. Projektet försenades ytterligare av att myndigheterna 
skärpte kraven på så kallade monitörers utbildning. �9�5 upprepade 
missionärskonferensen fältkommitténs beslut från �9��. ÖM-styrelsen 
bejakade med »livlig tillfredsställelse« detta beslut.80

Missionärskonferensen hade emellertid samtidigt uppdragit åt Ester 
Skoglar att vid sin återresa till Afrika besöka SMF:s skola i Ngouedi, 
för att inhämta informationer och uppslag till den nya skolan. Tanken 
var att hon skulle engageras i den tillsammans med Hilberth. Proble-

78 Stationsmöte Matélé �9.��.�9�� § � i bilaga t ÖM-styrelsen �–5.�.�9��. Kvist t E 
Karlsson �.��.�9�0. 

79 MK �9–��.8.�9�0 § �5. ÖM-styrelsen ��–��.9.�9�0 § �� mom 9; �8–�0.�.�� § 
�8 mom �. 

80 MK 7–��.8.�9�� § �8; ��–�6.7.�9�� bilaga �; �9.6–�.7. �9�5 § �9. ÖM-styrelsen 
�6–�8.9.�9�5 § �� mom 6. 
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met var att ÖM-styrelsen, som uttalat 
sin tillfredsställelse med skolbeslutet, 
samtidigt kvarhöll Skoglar i Sverige 
som lärare i franska vid Missionssko-
lan. Detta irriterade Hilberth till den 
grad att han i november �9�5 skrev 
ett temperamentsfullt och skarpt brev 
till ÖM-styrelsen. Dess felaktiga prio-
ritering drog undan grunden för lä-
rarutbildningen, enligt Hilberth. Han 
påtalade risken att de presumtiva 
eleverna vid skolan inte skulle vänta 
längre utan gå till någon annan mis-
sion. I det läget tog fältkommittén, 
där Hilberth var ledamot, beslutet 
att höra efter om de istället kunde få 
skicka elever till SMF:s lärarsemina-
rium i Ngouedi. Efter positivt svar 
skickades några elever dit, som gått 
en preparandkurs hos Hilberth i Bania. Den förste som tog examen där 
hette Michel Banoé och han placerades sedan i folkskolan i Bania.8�

Skoglar reste från Sverige under hösten �9�6 och passerade då 
Ngouedi. Vid konferensen i januari �9�7 rapporterade hon från det 
besöket. Då beslöts att starta en skola för lärarutbildning i Gamboula, 
för att få möjlighet till viss samverkan med evangelistskolan. Vårter-
minen �9�7 kom den igång med sjutton elever under Skoglars ledning. 
Den var formellt underställd franskskolan i Gamboula. Under lång tid 
framåt skulle dock lämpliga lärarkandidater skickas till Ngouedi för 
att få officiellt gällande examen. Kursen i Gamboula var för dem att 
betrakta som en preparandkurs.8�

Av källmaterialet att döma var argumenteringen för denna utbildning 
rent pragmatisk. Redan konferensen �9�0 motiverade sitt förslag med att 
»vit arbetskraft dels blir för dyr, dels är otillräcklig«. Någon principiell 
motivering som skulle kunna ställas i relation till självständighetsproces-

8� MK �9.6–�.7. �9�5 § �9. Hilberth t ÖM-styrelsen ��.��.�9�5. FK �.��.�9�5 § 5; 
�7–�8.�.�9�6 § 5. MK �–7.�.�9�8 § ��. 

8� MK �5–��.�.�9�7 § 9; �–�.8.�9�8 § ��. ÖM:s årsbok �9�8, s ��. J Hilberth i MB 
8.�0.�9��, s �.

Ester Skoglar. Foto: Biblioteket  
Läsaren/Örebro Missionsskola.
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sen sattes inte på pränt. Men utvecklingen skulle ändå rent faktiskt kunna 
ses som ett led i den processen, vilket blev tydligare under �9�0-talet.

Motivering för en evangelistskola. Det fanns röster som uttryckte tvek-
samhet till fortsatt utbyggnad av folkskolverksamheten. Den sågs som 
ett hot mot den centrala missionsuppgiften. När det gällde evangelister 
fanns en annan komplikation, genom att en del personer – med påver-
kan från Pingströrelsens synsätt – menade att det inte behövdes någon 
speciell evangelistutbildning. Andens utrustning var det viktigaste. I ett 
privat brev till John Magnusson – som Hilberth skickade tillsammans 
med det tidigare nämnda brevet till ÖM-styrelsen – kopplade han sam-
man de bägge frågorna och pläderade för en satsning på utbildning. 
Hans argumentering underförstår, att det fanns personer i styrelsen och 
möjligen bland missionärskollegerna, som inte såg den stora betydelsen 
av skolutbildning. Istället betonade de den andliga verksamheten. Det 
var en engagerad missionär som höll i pennan:

Någon har påstått, att jag i min missionsgärning »ligger på den in-
tellektuella linjen«. Detta är en halv sanning och en hel lögn. Halv 
sanning, emedan jag på vårt arbetes nuvarande stadium tillmäter un-
dervisning och fostran den allra största betydelse, hel lögn, emedan 
man menar, att jag helt förbiser behovet av Guds ingripande bland 
våra kristna […] Det börjar nu visa sig, att vår franskskola, t.ex. 
här på Bania har varit och är till det allra största gagn för våra unga 
evangelister. Vi ha en evangeliststab som vi tacka Gud för innerligt. 
På Gamboula t.ex. har evangelistmissionen att genomgå en den allra 
allvarligaste kris – detta säger jag icke för att anklaga – och utan tvi-
vel beror detta till allra största delen på att evangelisternas utbildning 
icke kunnat hållas hög. För övrigt komma vi nog i vårt skolväsende 
att nödgas företaga reformer, som tiden och utvecklingen omutligt 
kräver. Så att förbise våra inhemskas skolutbildning kommer icke att 
gå längre. Därmed ha vi icke sagt, att vi icke känna behovet av Guds 
Andes utgjutande över verket till fördjupande av det andliga livet. 
Nu är jag dock den olycklige – eller lycklige – att få stå i bräschen, 
åtminstone till stor del, för denna gren av vår verksamhet, och jag vill 
icke försitta något tillfälle att göra min plikt. Därför har jag också 
tagit till orda. Förlåt min djärvhet!8�

8� Hilberth t Magnusson ��.��.�9�5.
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När hjälplärarutbildningen till slut kom igång var evangelistskolan redan 
i verksamhet i Gamboula sedan ungefär ett år. Hur hade den tillkommit 
och hur motiverades den? Det första beslutet om att upprätta en evang-
elistskola gemensam för alla stationerna och församlingarna låg egent-
ligen i det tidigare beslutet �9�0. Då fick fältkommittén i uppdrag att 
utreda bland annat om en skola för hjälplärare skulle kunna samverka 
med en evangelistskola. Missionärernas motivering för att tidigt sätta 
igång med evangelistklasser på de olika stationerna var deras medar-
betares behov av fördjupad kunskap om bibeln och kristen tro och 
fördjupad erfarenhet av det andliga livet. Syftet var att evangelisterna 
skulle kunna predika och undervisa med klarhet och trovärdighet. Med 
tiden såg både missionärer och evangelister alltmer behovet av bättre 
utbildning. Därför ordnades ibland fortsättningskurser för dem, under 
någon eller ett par veckor. Det var fallet till exempel med evangelisterna 
i Baniadistriktet i mars �9��. Men detta hade de inte möjlighet till på 
alla stationer.8�

Bibelskolan i Gamboula. Önskemålen om bättre utbildning skulle bara 
kunna tillgodoses genom att en sådan utbildning institutionaliserades 
i en för hela fältet gemensam skola. Ett annat skäl för detta var att 
evangelisterna därmed skulle få en bättre status inför myndigheterna. 
Missionärskonferensen �9�� konstaterade att evangelisterna85 inte 
borde avskiljas förrän de gått igenom den kommande evangelistskolan 
och detta oavsett hur länge de redan arbetat som evangelister. �9�� 
diskuterade konferensen återigen evangelisternas utbildning och gav 
fältkommittén i uppdrag att utreda frågan vidare. �9�5 fattades beslut 
att starta en sådan skola i Gamboula med Henning Karlsson som fö-
reståndare. En skolkommitté tillsattes för att utarbeta studieplaner för 
både denna och fältets övriga skolor. Den �7 februari �9�6 öppnade 
evangelistskolan sin verksamhet med sexton elever från Bania, Bouar 
och Gamboula. Elsa Karlsson och Yngve Johansson var medlärare och 
även andra missionärer medverkade mer tillfälligt.86

8� Dagbok Bania mars �9��.

85 Inför myndigheterna skulle man benämna evangelisterna med samma term som 
andra missioner använde, nämligen »catéchistes« (kateketer, en term som var vanlig 
inom katolsk mission), för att undvika missförstånd. MK �5–��.7.�9�� § �8. Termen 
evangelist var dock tidigare även använd inom den franska protestantiska missionen 
SMEP (Parismissionen). Se Manuel de l’Évangéliste, utgiven av SMEP, u å. 

86 MK �5–��.7.�9�� § �8; ��–�6.7.�9�� § �7; �9.6–�.7.�9�5 § �9. Dagbok Gamboula 
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Efter en termin fastställdes kurstiden till ett år. Så småningom etable-
rades skolans program med lektioner på förmiddagarna och praktiskt 
arbete på eftermiddagarna. Bibelämnen dominerade schemat.87 Efter-
hand kom evangelistskolan också att allt oftare benämnas bibelskolan, 
vilket under den följande perioden blev den förhärskande terminologin. 
Stor vikt lades även vid det andliga livets utveckling, bön och praktik. I 
rapporterna från de första åren blandas berättelser om »syndafall« med 
berättelser om »syndabekännelser« och särskilda tider, inte minst i maj 
�9�8 och oktober �9�9, av »andlig rörelse« bland eleverna där syner 
och drömmar spelade en central roll.88

»Vad tiden och utvecklingen kräver.« Av källmaterialet att döma mo-
tiverades evangelistutbildningen framför allt utifrån evangelisationens 
och församlingsarbetets behov. Hilberths resonemang om vad »tiden 
och utvecklingen omutligt kräver« antyder att han såg längre. Det kan 
bero på hans omvittnade intellektuella läggning. I det avseendet fick 
han en liknande roll i missionärskåren, som den Einar Karlsson tidigare 
hade haft. Detta gjorde att han med öppet sinne iakttog situationen i 
andra sammanhang, där missionsarbetet var längre kommet än i ÖM:s 
Kongomission, och drog tydliga slutsatser av det.

I sin personliga dagbok skrev han till exempel ned sina iakttagelser 
på hemresa i maj �9�� genom Kamerun. Han noterade de stora försam-
lingarna och verksamheterna, som var resultat av ett arbete som pågått 
längre än ÖM:s, till exempel hos presbyterianerna. Församlingarna hade 
ofta inhemska pastorer och till den stora kyrkan i Elat hade de afrikanska 
kristna samlat in en betydande summa pengar. Han besökte institutioner 
av olika slag och noterade att där fanns kunniga afrikanska arbetare och 
lärare. I närbelägna Bibia/Lolodorf besökte han ett fyraårigt pastors-
seminarium med ett 70-tal elever och en treårig evangelistskola. Detta 
var drygt två år innan han skrev sitt brev till Magnusson om vad »tiden 
och utvecklingen omutligt kräver«, och innan en evangelistskola strax 
därefter kom till stånd också inom MBS.89

�7.�.�9�6 samt översikt över evangelistskolan �9�6–�8 (i dagboken) skriven av Elsa 
Karlsson. 

87 Stationsmöte Gamboula �.�.�9�7 § �.

88 MK �7.6–�.7.�9�6 § ��; ��–�7.�.�9�9 § 9, �8; �–5.�.�9�0 § ��. Elsa Karlsson om 
evangelistskolan �9�6–�8 och Elin Svensson om evangelistskolan höstterminen �9�9 i 
Dagbok Gamboula. 

89 Dagbok Hilberth 5–6.5.�9��.



��9

Två månader efter sitt brev till Magnusson sände Hilberth sin årsrap-
port för �9�5 till ÖM-styrelsen. I den resonerade han, inom paternalis-
mens idéram, om vilka nya problem och krav som gör sig gällande när 
»barnen«, och därmed avsåg han evangelisterna, växt upp och börjar 
driva sin egen vilja. Det exempel han utvecklade gällde nödvändigheten 
av deras inblick i församlingsekonomin. Därför hade han i ett försam-
lingsmöte i Bania föreslagit att en kommitté skulle ta del i förvaltningen 
av resurserna för den evangeliska verksamheten, vilket också beslöts. 
I sin rapport noterade han att denna åtgärd var »ett steg mot försam-
lingens självstyrelse, vilket vi böra börja tänka på.«90

Bibelskolans betydelse och evangelisternas allt större delaktighet 
i arbetet och i den ekonomiska förvaltningen fanns säkerligen med i 
bakgrunden till Hilberths tidigare citerade uttalande från �9�6, om 
skolarbetets betydelse för att fostra fram inhemska medarbetare. Även 
här såg han lite längre än vad många andra missionärer gjorde, av 
tillgängligt källmaterial att döma: »Bland dessa skymta vi redan nu 
konturerna av andliga ledare, som – det hoppas vi – en dag skola vara 
skickade att utan missionärernas hjälp föra verket vidare.«9�

Att missionärerna inte alltid och självklart motsvarade sin roll och 
sin uppgift som de tillskrevs i samtiden, och som de själva hävdade, 
skulle komma att visa sig på ett dramatiskt sätt under den följande 
tiden. Men att en missionärs dubbelliv avslöjades av afrikanska med-
arbetare kanske inte bara bidrog till en förtroendekris, utan även främ-
jade deras utveckling till andliga ledare som skulle kunna föra arbetet 
vidare en dag, utan missionärers hjälp.

5.5 Kris i krigets skugga: »Tror konferensen  
mer på en svarts ord än på en vits?« (�9�8–�9�9)

De svenska missionärerna hade ända sedan undersökningsresan till 
Ouesso �9�� tänkt på denna plats som lämplig för en egen missionssta-
tion. Sjutton år senare, �9�8, kunde denna tanke förverkligas. Det var 
fyra år efter att missionärerna lämnat Matéléstationen och överlämnat 
ansvaret där till Daniel Bokangue, med några inspektionsbesök per år 
från missionärer i Bilolo. Nu återvände missionärer till södra fältet och 
etablerade en missionärspost i Ouesso. Bokangues arbete underordna-

90 Hilberth t ÖM-styrelsen �5.�.�9�6.

9� Hilberth �9�6a, s ���.
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des därmed stationsföreståndaren där. Det skulle emellertid visa sig att 
Ouesso efter kort tid blev skådeplatsen för missionens dittills största 
moraliska kris. Den manlige missionären anklagades av afrikanska 
medarbetare för att leva ett dubbelliv. Hur hanterades denna kris? Kan 
denna förtroendekris relateras till frågan om afrikanska medarbetares 
utveckling till andliga ledare, som en dag skulle överta det fulla ansvaret 
för arbetet?

Missionärspost i Ouesso. Ouesso var beläget �5 mil nordväst om Ma-
télé längs Sanghafloden. Det förhärskande språket var lingala, som var 
ett så kallat lingua franca9� i stora delar av Kongoregionen. Ouesso 
var på väg att bli ett alltmer betydande samhälle. Under �9�0-talet på-
börjades även projektet att förbinda Ouesso med Brazzaville genom en 
bilväg. ÖM-styrelsen bejakade önskvärdheten av en station i Ouesso, 
i förhoppning att Ouesso skulle bli ett nytt centrum för södra fältet. I 
januari �9�7 gav missionärskonferensen Eckerwall och Svensson i upp-
drag att utse lämplig plats. Efter en positiv kontakt med myndigheterna 
ansöktes i juni samma år om en tomträtt. Under tiden hade ÖM-styrel-
sen beslutat att missionärsparet Björck skulle placeras där.9�

Intentionen bakom etableringen i Ouesso blev tydlig när missionärs-
konferensen i januari �9�8 beslöt införliva Matélé med verksamheten 
i Ouesso. Den gemensamma församlingen fick namnet Matélé-Ouesso 
baptistförsamling. Det kan tyckas märkligt, dels med tanke på att Ma-
téléförsamlingen hade en positiv verksamhet under Bokangues ledning, 
dels med tanke på avstånden och de dåliga kommunikationerna. Visser-
ligen hade verksamheten formellt övervakats av missionärerna i Bilolo, 
men nu återgick MBS alltså till att ge en svensk missionär det reella 
ansvaret och ledarskapet för församlingen där.9� Detta kan tyckas vara 
ett steg tillbaka. Eftersom det inte fanns något missnöje med Bokangues 
sätt att sköta sitt uppdrag, ligger det nära till hands att tolka händelse-
förloppet så att det tidigare överlämnandet av arbetsansvaret i Matélé 
inte heller nu, fyra år senare, sågs som ett led i en process mot ökat 
afrikanskt ansvar och så småningom självstyre. Snarare var det så att 

9� Lingua franca är ett språk som används i kommunikation mellan människor med 
olika modersmål. 

9� ÖM-styrelsen 7–9.9.�9�6 § �0 mom �0. MK �5–��.�.�9�7 § ��. ÖM-styrelsen 
�0.�–�.�.�9�7 § �5 mom �. FK �8.6.�9�7 § �. 

9� MK �–7.�.�9�8 § 9 mom �.



�5�

styrelsen hoppades att man från Ouesso lättare skulle kunna tillvarata 
»missionens intressen på Matéléfältet«.95

Vid missionärskonferensen i januari �9�8 beslöts att Karlsson och 
Eckerwall, båda med lång erfarenhet från Matélé, skulle följa med 
Björcks för att ordna formaliteterna kring tomtfrågan. Björcks var inte 
nya som missionärer, men de hade ingen erfarenhet av södra fältet. Resan 
företogs följande månad. I en artikel i MB om denna resa konstaterade 
Karlsson att det skulle bli till stor hjälp för arbetet och för Bokangue att 
Björcks nu fanns i Ouesso.96 Så skulle det emellertid inte bli.

Anklagelserna mot John Björck. I skuggan av den stora katastrofen som 
tornade upp sig i Europa, drabbades ÖM:s Kongomission av en inre 
katastrof som i sin förlängning skulle få långtgående konsekvenser. Vem 
var då John Björck (�907–�986), mannen som förorsakade denna kris? 
Han var ÖM:s evangelist �9�6–�8 och genomgick Örebro missionsskola 
�9�8–�9��. Efter språkstudier i Frankrike antogs han som missionärs-
kandidat vid ÖM:s årskonferens �9��. Efter ankomsten till Afrika ingick 
han äktenskap i oktober �9��. Under �9�� förflyttades makarna från 
Gamboula till Doaka-Bouar, där de stannade till hemresan �9�6.97

Inför den nya utresan fick de ett särskilt tack av ÖM-styrelsen för 
sina insatser under vistelsen i Sverige. Det var denna andra period, 
som de placerades i Ouesso. Det dröjde dock inte länge förrän grava 
anklagelser mot Björck nådde övriga missionärer. Evangelisten Moise 
Mekoketwa i Ouesso skrev till Elsa Karlsson i Gamboula att han hade 
råkat i konflikt med Björck och avskedats, men menade att orsaken 
var att denne våldtagit hans hustru och försökt blidka honom med 
gåvor och pengar. Mekoketwa skrev också, att det var ständigt bråk 
mellan Björck och evangelisterna, som kallade honom »befälhavaren«. 
Vid fältkommitténs möte i oktober �9�8 noterades dessa anklagelser 
och Björck ombads förklara sig. Därefter följde en brev- och telegram-
växling främst mellan Björck och Hilberth. Björck förnekade ryktena 
och ville veta vem som anklagat honom. Hilberth verkade lättad och 
skickade en kopia av Mekoketwas brev. Björck svarade att det hela 

95 ÖM-styrelsen 7–9.9.�9�6 § �0 mom �0.

96 MK �–7.�.�9�8 § 9 mom �. Dagbok Bania ��.�.�9�8. MB ��.�.�9�8, s 5.

97 Andin �9��, s �58. ÖM:s årsmöte �–�.6.�9�� § ��. ÖM-styrelsen �0–��.9.�9�� 
§ �� mom ��. MK �5–��.7.�9�� § ��; ��–�6.7.�9�� § ��. Dagbok Doaka-Bouar 
�.5.�9�6.
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bottnade i att han vägrat köpa ett jaktgevär åt evangelisten. Han hän-
visade även till Bokangue, som också enligt Björck fått utstå kritik av 
dem som »inte vill veta av någon överhet«.98

Vid konferensen i Bania i januari �9�9 hävdade Björck fortfarande 
att anklagelserna var osanna. Han var beredd att »med fingrarna på 
bibeln« svära på sin oskuld. Bokangue, som var närvarande inför sin 
kommande Sverigeresa, ombads att berätta vad han visste i denna sak. 
Han berättade då att han först inte velat tro på de rykten som cirkulerat, 
men att han sedan själv blev vittne till hur Björck, när Mekoketwa inte 
tog tillbaka sin anklagelse, misshandlade denne våldsamt och hotade 
att kasta honom i fängelse. Han blev sedan övertygad om att ankla-
gelserna var sanna. Han hade avstått från att skicka brev om detta när 
Björck hade hotat att skjuta sig. Efter detta vittnesmål framförde Björck 
uppgifter som inte stämde med vad han tidigare skrivit. Han var pressad 
och krävde att få två avgörande frågor noterade i protokollet: »Tror 
konferensen mera på en svart mans ord än på en vits?« och »Vågar kon-
ferensen taga ansvar för vår gemensamma framtid och kallelse?«99

Svaret från de samlade missionärerna blev att de under vanliga för-
hållanden trodde mer på en vit mans ord än en svarts, men att Björck 
kommit i en särställning genom att ge motstridande uppgifter. Efter-
som han genom eget förvållande kommit i denna belägenhet, tog inte 
konferensen ansvar för hans och hans hustrus framtid i missionen. Det 
första svaret visade att missionärerna fortfarande tänkte och levde i en 
kolonial kontext, men att de ändå var beredda att söka sanningen och 
låta den avgöra frågan.�00

Det var i det syftet som Gustaf Eriksson, Elsa Karlsson och Helge 
Almquist fick i uppdrag att resa till Ouesso och undersöka förhållan-
dena. Deras rapport skulle bifogas till konferensprotokollet och sändas 
till ÖM-styrelsen i Sverige. Utan att invänta resultatet beslöts att Björck 
inte fick bli kvar på Ouesso, även om han skulle rentvås, eftersom han 
visat »alltför mycken obalans«.�0�

98 ÖM-styrelsen 6–7.9.�9�7 § �5 mom 6. FK �0.�0.�9�8 § �. Hilberth t Björck 
�6.�0.�9�8. Björck t Hilberth 8.��.�9�8. Björck t FK 8.��.�9�8. Hilberth t Björck 
��.��.�9�8. Björck t Hilberth 7.��.�9�8.

99 Extra protokoll MK ��–�7.�.�9�9, bilaga �. 

�00 Ibid.

�0� Extra protokoll MK ��–�7.�.�9�9 § �. 
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Björcks avgång och Bokangues framgång. En månad senare reste grup-
pen tillsammans med Björck till Ouesso. Samstämmiga uppgifter från 
olika håll styrkte redan under den första dagen sanningshalten i ankla-
gelserna. När Björck på kvällen kom hem efter en middag hos fransmän 
luktade han sprit och de övriga frågade honom om han börjat dricka. 
Han förnekade först detta men fann sedan för gott att erkänna. Han 
bekände att han våldtagit Mekoketwas hustru och även att han begått 
flera andra äktenskapsbrott under både den första och den andra perio-
den. Däremot var han inte beredd att söka förlåtelse och var inte beredd 
att följa med tillbaka till Bania. I sin rapport måste därför kommittén 
konstatera att Björck stannat kvar i Ouesso, där han fått ett tillfälligt 
arbete och en bostad hos ett affärsbolag. Kommittén noterade särskilt 
att Bokangues vittnesmål i detalj hade kunnat bekräftas genom obero-
ende vittnesmål. Efter samtal med den franske distriktschefen, kunde 
kommittén dra slutsatsen att det som hänt inte påverkade missionens 
relationer till den franska administrationen. Rapporten avslutades med 
att kommittén på Björcks begäran redovisade det praktiska arbete 
denne hade utfört för att ställa i ordning stationen.�0�

Björck meddelade fältkommittén att han ansåg sig ha avgått i och 
med februari månads slut och framförde olika önskemål kring lön och 
hemresa. Fältkommittén överlämnade åt ÖM-styrelsen att ta beslut i 
dessa frågor. Den � april samlades ÖM-styrelsens arbetsutskott till ett 
extra möte. Efter att ha föredragit tretton handlingar i ärendet beslöt 
utskottet med beklagande att godkänna Björcks avgång och att uppdra 
åt fältkommittén att ordna hans hemresa. Den skulle bekostas av ÖM, 
under förutsättning att den skedde så snart som möjligt. John Magnus-
son fick i uppdrag att informera Björcks far och svärföräldrar samt de 
församlingar i Borås och Göteborg, som makarna Björck var relaterade 
till. Han skrev också direkt ett personligt brev till Björck med anledning 
av »det smärtsammaste bud, jag någonsin fått från något missionsfält«. 
Utskottet gav sitt erkännande till hur ärendet handlagts i Kongo och i 
juni godkände ÖM-styrelsen i sin tur utskottets handläggning av den 
delikata frågan.�0�

I samma årsmöte med ÖM, i juni �9�9, där information gavs om 
Björcks avgång och orsaken till den, hälsades Daniel Bokangue välkom-

�0� Extra protokoll MK ��–�7.�.�9�9, bilaga �. 

�0� Björck t FK �.�.�9�9. FK �0.�.�9�9 § �. ÖM-styrelsens AU �.�.�9�9 § �, 5. Mag-
nusson t Björck �.�.�9�9. ÖM-styrelsen 5–6.6.�9�9 § �0 mom �.
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men till Sverige. »Mötet hälsade på stående fot den svarte representanten 
för Kongos folk« och lyssnade på hans anförande med stort intresse.�0� 
När Björck återkom till Sverige i slutet av juli och epilogen rullades 
upp, som efter några år slutade i stor tragik,�05 fanns alltså Bokangue 
i Sverige, som ett levande exempel på afrikanska »medarbetare« till 
missionärerna med stor integritet och personlig och andlig resning.

Även om Björcks fall var en personlig tragedi och behandlades och 
förstods så, är det inte orimligt att anta att det blev en pusselbit i den 
process som här undersöks. Det hade dramatiskt visat sig att »svart 
mans ord« kunde vara mer tillförlitligt och förtroende värt än »vit 
mans ord« och även »vit missionärs ord«. Trots de maktrelationer 
som rådde med de svartas underordning under missionären, hade flera 
svarta evangelister vågat stå upp för sanningen i en anklagelse mot en 
missionär. De hade fått rätt och det kunde inte vara utan betydelse för 
relationerna mellan »vita och svarta« i en tid då stora omvälvningar 
stod för dörren. Frimodigheten att stå upp mot den europeiska över-
heten skulle få ny grogrund i det stora krigets skugga. Detta skulle ge 
näring åt självständighetsprocessen inom både det afrikanska samhället 
och de där verkande missionerna och lokala församlingarna. 

Inom ÖM:s Kongomission blev �9�0-talet en konsolideringsfas. Vik-
tiga förutsättningar för den fortsatta processen tillkom. I detta kapitel 
har tesen »Afrika måste evangeliseras av afrikaner« ställts i fokus. I 
flera av de undersökta förhållandena har en av de afrikanska aktörerna, 
Daniel Bokangue, trätt fram och fått ansvar och förtroende. 

�0� ÖM:s årsmöte 7–8.6.�9�9 § ��, ��. ÖM-styrelsen �–6.9.�9�9 § �� mom 9, �0. 

�05 Tiden från augusti �9�9 till januari �9�6 var fylld av tvära kast i Björcks relation till 
hustrun, till Saronförsamlingen i Göteborg, till ÖM och till den församling i Mölndal som 
han en tid tjänade som pastor (fram till �.�.�9�5, se Björck t A Ahlbäck ��.9.�9��). Bön 
om förlåtelse och upprättelse växlar med nya förklaringar, angrepp och hot om rättsliga 
åtgärder. Det hela slutade med att han lämnade eller skildes från alla dessa relationer och 
sammanhang. En diger korrespondens vittnar om den tragiska utvecklingen. Se även MB 
�5.�.�9��, s �; ��.�.�9��, s �, 6. Under en period av upprättelse publicerade han boken 
På vildmarksstigar (Harriers förlag, �9��), där dock inget finns med om slutet på hans egen 
missionärstjänst. Hans tragiska öde ledde till ett rånmord under besynnerliga omständig-
heter i Göteborg den �5 januari �9�6. Den medicinska undersökningen i samband med 
mordutredningen lär innehålla den märkliga uppgiften att Björck alltsedan Afrikatiden 
led av malaria och att »den lömska tropiksjukdomen gjort sitt offer abnormt«. Bernhoft 
�957. Björck dömdes till »förvaring i säkerhetsanstalt« (rättspsykiatrisk vård) i minst tolv 
år. Dom i Göteborgs rådhusrätt �9�6 5/6 § �0�. Björck-Jannesjö avled �986. 
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6
»de gjorde en missionärs arbete«

Afrikamissionens isolering och nya  
förutsättningar �9�0–�9�5

Konsolideringsfasen under �9�0-talet slutade för ÖM:s Kongo- eller 
Afrikamission (MBS) med en dubbel chock. Under �9�9 kom en intern 
kris på grund av avslöjandet av en missionärs dubbelliv. Senare samma 
år utbröt det andra världskriget, som kom att isolera verksamhetsfäl-
tet i Franska Ekvatorialafrika från basen i Sverige. Möjligheterna till 
kontinuerlig förnyelse av missionärsgruppen var därmed avskurna. 
Krigsåren kan därför för MBS:s del kallas en isoleringsfas. Samtidigt 
medförde dessa år, både i ett externt och i ett internt perspektiv, för-
ändringar som kan tolkas som incitament för den fortsatta processen 
mot självständighet.

I detta kapitel behandlas först ÖM:s Afrikamission utifrån den svens-
ka horisonten under krigsåren och därefter dess arbete i Centralafrika 
under samma tid. Nya föreskrifter antogs för arbetet i AEF, men det var 
mer ordningsregler än strategiska riktlinjer. På grund av den påtvingade 
isoleringen blev det i mycket en kamp inom MBS för att upprätthålla 
verksamheten. Ändå medförde dessa år en stark församlingsväxt och 
en ökad afrikanisering av ledarskapet i församlingarna. I följande av-
snitt behandlas den externa utvecklingen inom AEF under kriget. Nya 
förhållanden kom att verka upplösande på det franska kolonialväldet. 
Steg togs som förebådade tydliga förändringar i relationerna mellan 
Frankrike och AEF. Framför allt uppmärksammas generalguvernören 
Félix Eboués insats och Brazzavillekonferensen �9��. Avslutningsvis 
uppmärksammas hur ÖM-missionärerna uppfattade en del andra följ-
der av kriget.
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6.� Från den svenska horisonten (�9�0–�9��)

Den �� augusti �9�9 diskuterade ÖM:s arbetsutskott några missionä-
rers planer att resa till Kongo med bil. Det skulle snabbt visa sig hur 
orealistiska sådana planer var. När styrelsen sammanträdde knappt två 
veckor senare hade krigsutbrottet skett och de konstaterade att det var 
ovisst hur och när missionärerna skulle kunna företa resan till Kongo. 
I december rapporterar John Magnusson i styrelsen att sju missionärer 
var på gång att via Amsterdam resa till Kongo. De avreste i slutet av 
januari och anlände till målet först i början av mars. Från februari till 
juli �9�0 genomförde sex missionärer under strapatsrika förhållanden 
den sista resan ifrån Afrika till Sverige, innan kriget omöjliggjorde yt-
terligare resor.�

Bokangue i Sverige. I april samma år arrangerades en samtalsdag mel-
lan ÖM-styrelsen och missionärer om det andliga läget på missionsfäl-
ten och om de aktuella behoven. John Hilberth talade för Kongofältets 
del och framhöll att »det andliga livet bland de infödda kristna i Kongo 
ännu ej är vad det borde vara«, men att en utveckling ändå skett. En 
starkare ansvarskänsla hade växt fram och äldste och diakoner hade 
kunnat utses i församlingarna. Som aktuella behov framhöll han bland 
annat en bättre utbildning av evangelisterna och en bibelöversättning 
till folkets språk. Missionärerna borde få bättre utbildning och bli mer 
förtrogna med folkets språk och tänkesätt, så att de kunde fungera 
bättre som själavårdare och själavinnare. Vid samma tillfälle talade en 
Indienmissionär om det hinder som den nationella rörelsen utgjorde för 
missionsarbetet i Indien, medan en Kinamissionär framhöll att »Kina 
måste evangeliseras genom infödda«. John Magnusson avslutade sam-
lingen med att konstatera vikten av att inhemska ledare växte fram ur 
den egna verksamheten.�

En av dessa inhemska ledare på ÖM:s Kongofält var Daniel Bokan-
gue. I förra kapitlet omnämndes hans resa till Sverige på försommaren 
�9�9. Tanken var att han skulle stanna ett år i Sverige. Kriget omöjlig-

� ÖM-styrelsens AU ��.8.�9�9 § �. ÖM-styrelsen �–6.9.�9�9 § �� mom ��; 6–8.��.�9�9 
§ �� mom 6. ÖM:s årsbok �9�0, s �5; �9��, s ��. Johansson �9�0. Ett brev från den 
franske vice-konsuln i Sverige till ÖM �.��.�9�� visar ett annat hinder: den franska 
beskickningen i Sverige kan inte utfärda visum till AEF eftersom den kolonin befinner 
sig »i upprorstillstånd« (genom sitt stöd för det fria Frankrike).

� ÖM-styrelsen 9–��.�.�9�0 § ��.
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gjorde dock återresan till 
Kongo. Han blev kvar un-
der hela kriget. Enligt pro-
tokollet var han med på den 
nyss refererade samlingen. 
Det framgår inte om han 
yttrade sig och vad han i 
så fall sade. Vad tänkte han 
inför de olika missionärer-
nas resonemang? I försam-
lingarna uppfattades han 
av många som ett levande 
bevis för Kongomissionens 
betydelse. Redan i årsbo-
ken �9�0 skrevs om ho-
nom »som kommit från 
den mest heläkta hedniska 
miljö«, att han »är ett 
härligt bevis på Guds fräl-
sande kraft« och att han 
»ehuru en kristen av första 
generationen« har »kommit långt ifråga om helgelse, andligt ljus och 
tro på Gud«.�

Under ett par år följde Bokangue undervisningen på Missionssko-
lan, samtidigt som han medverkade i missionsmöten på många platser 
över hela landet. Han deltog givetvis i årskonferenser och andra ÖM-
arrangemang. Men tiden i Sverige blev också en svår prövning för 
honom. Han var orolig för sin familj och bedrövad över att inte kunna 
återvända som det var tänkt. Han vistades flera gånger på sjukhus och 
var under ett par perioder allvarligt sjuk. Från hösten �9�� arbetade 
han mer koncentrerat tillsammans med Elsa Karlsson på att fullfölja 
översättningen av Nya testamentet till bungilispråket. Den blev färdig 
och förelåg i tryck i mars �9�7. Många svårigheter fördröjde hans 
hemresa även efter krigsslutet. Först i januari �9�6 blev det möjligt för 
honom att återvända.�

� ÖM:s årsbok �9�0, s �5.

� ÖM-styrelsen �–�.6.�9�0 § �9 mom 9; �6–�7.��.�9�0 § �5 mom 5; �–�.6.�9�� 
§ �7 mom �0; 8–�0.9.�9�� § �� mom 6; �7–�8.�.�9�� § mom �; 6–8.9.�9�� § ��; 

Daniel Bokangue i Sverige. Foto: ÖM:s arkiv.
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Reflexioner och utmaningar under kriget. Kriget väckte många fun-
deringar hos missionärerna. Redan det annalkande kriget hade fått 
missionärskonferensen �9�8 att göra ÖM-styrelsen uppmärksam på att 
de politiska förvecklingarna i Europa kanske skulle leda till att Kamerun 
åter blev tyskt. Kanske missionärskandidaterna borde få lite undervis-
ning i tyska språket? I september �9�0 väckte John Hilberth frågan om 
en eventuell tysk seger i kriget skulle medföra en förändring ur språksyn-
punkt för MBS del. Han undrade om en sådan eventualitet borde förbe-
redas. Men den här frågan återkom inte. Sannolikheten att missionärerna 
skulle få användning av det tyska språket blev allt mindre.5

John och Ellen Hilberth företrädde ofta Kongofältets intressen under 
den förlängda vistelsen i Sverige under kriget. Om det vittnar ett stort 
antal artiklar i MB under dessa år, men även propåer till ÖM-styrel-
sen. I maj �9�� föreslog John Hilberth att en planerad längre kurs för 
Afrikakandidater, i vilken han även blev engagerad, skulle innefatta 
undervisning i gbayaspråket. Det var ett sätt att utnyttja den förlängda 
väntetiden i Sverige. Makarna Hilberth engagerades också i arbetet 
med Vildmarken vaknar, den bok som gavs ut i samband med Kongo-
missionens �5-årsjubileum �9�6. Det arbetet gav tillfälle till analys och 
reflektion även inför framtiden.6

Under kriget förekom en del notiser i MB, som verkar hämtade från 
andra källor än den egna Afrikamissionen, men som tydligen ansågs 
värda läsning och reflektion. I juni �9�0 noterades krigets förödande 
inverkan på »tänkande afrikaner«. De blev förbryllade av att det bro-
derskap som de europeiska missionärerna förkunnade inte påverkade 
deras hemländer, där man istället förgjorde varandra. Kriget sådde 
ett tvivel som kunde spela islam i händerna, menade den anonyme 
skribenten. I andra notiser från �9�� konstaterades att den minskade 
respekten bland afrikaner för det europeiska lett till en ökad tilltro till 
det afrikanska arvet. Det hade i sin tur lett till det nationalistiska lösen-
ordet »Afrika för afrikanerna« och vidgats till »Den kristna kyrkan för 

�0–��.�.�9�5 § �5 mom 8. ÖM �9.6.�9�� § 6; �5.�.�9�6 § 7. Magnusson t Ericsson 
�7.5.�9��. Karlsson �9�6, s �58. ÖM:s årsbok �9�7, s 5�.

5 MK �–7.�.�9�8 § 5�. ÖM-styrelsen �6–�7.9.�9�0 § �� mom 6. 

6 Se t ex MB �9.9.�9�0, s 6; �6.�.�9��, s �; �5.5.�9��, s 5, 8; �.��.�9��, s 5, 8; 
�8.��.�9��, s 6–�0, �7 (MB nr 5�B); 8.�0.�9��, s � etc. ÖM-styrelsen �6.5.�9�� § 
�; 5–6.6.�9�� § �� mom 7. Magnusson �9�6, s 5. Några bidrag till jubileumsboken 
uppmärksammas på andra relevanta ställen i denna framställning.
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afrikanerna«. Inte heller i kyrkan behövdes »de vitas förmynderskap«, 
kunde man läsa i notisen.7

Sådana tankegångar återkom när missionärer förmedlade impulser 
från andra missioner och ekumeniska sammanhang. I juni �9�� refe-
rerade till exempel Ellen Hilberth i MB en artikel av SMF-missionären 
Efraim Andersson från Svensk Missionstidskrift, där denne betonade be-
hovet av utbildning av missionens inhemska medarbetare. Han nämnde 
särskilt pastorernas behov, som måste mötas för att öka »den inhemska 
kyrkans förmåga att själv överta ansvaret för evangelisationen«. Varje 
missionsledning borde se till att skolor utvecklades och gavs nödvändiga 
resurser. I en parentes tillfogade Ellen Hilberth en egen kommentar: 
»Stränga och allvarliga ord som ÖM:s missionsledning och missionärer 
böra betänka.« I september samma år refererades i MB en fortbild-
ningskurs i Holsbybrunn i Svenska missionsrådets regi, som gav tydliga 
impulser i ämnen som missionen och efterkrigsproblemen, inhemska 
ledares utbildning och ansvar, missionärens ställning i den nya tiden och 
de unga församlingarnas självfinansiering och självutbredning.8

Av referatet att döma fanns inte självstyrelsefrågan med i den sista 
ämnesrubriken. Den togs dock upp när ÖM-missionärerna några veckor 
senare hade sin konferens. Afrikamissionären Bror Grawé inledde sam-
talet i frågan om missionen arbetar så att missionärerna inom överskåd-
lig tid blir umbärliga. Han knöt frågeställningen till självfinansiering 
och självstyre. I samtalet betonades vikten av att de infödda hjälptes 
fram till mognad för självstyre genom att de fick ta över ansvarsposter 
och lära av sina egna misstag. Tre-själv-formeln hade hamnat på den 
gemensamma dagordningen. Vikten av att förverkliga det teoretiska 
missionsmålet underströks alltmer. Frågan kvarstod dock vad »inom 
överskådlig tid« kunde innebära för olika verksamhetsfält.9

De här exemplen visar att en del impulser från den vidare ekume-
niska missionsdebatten ändå började komma in i ÖM-missionärernas 
krets, trots att ÖM som organisation distanserat sig från SMR och 
IMR. MB:s referent från Holsbybrunnsveckan, Indienmissionären Wil-
liam Edwardsson, såg mötet med missionärer från andra sammanhang 
som viktigt och avslutade med att peka på faran för missionärer »att 

7 MB ��.6.�9�0, s �; 9.�.�9��, s�; 6.�.�9��, s �. Notiserna har ingen referens till va-
rifrån de hämtats.

8 MB �9.6.�9��, s 5; 7.9.�9��, s 5.

9 MB �8.9.�9��, s 5.
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bli snäva och instängda i sin egen lilla krets och tankegång«. Den re-
flektionen leder över till frågan hur det var med den saken bland ÖM:s 
missionärer i AEF under krigsårens isolering.�0

6.� MBS under krigsperioden: 
uppehållande verksamhet i isolering (�9�0–�9��)

Ett led i konsolideringen av missionsarbetet under �9�0-talet var en 
översyn och uppdatering av gällande ordningsföreskrifter från �9��. 
Verksamheten hade växt och differentierats, nya omständigheter hade 
tillkommit och det detaljerade regelverket beträffande missionärerna 
kändes föråldrat på vissa punkter.

Nya föreskrifter för ÖM:s mission i AEF. Arbetet med nya föreskrifter 
var klar till missionärskonferensen i januari �9�9. De skickades till 
ÖM-styrelsen, som efter viss bearbetning antog dem �9�0.�� Mycket 
av innehållet känns igen från �9�� års version, även om dispositionen 
är lite annorlunda. Föreskrifterna har snarare karaktär av stadgar och 
ordningsregler än strategiska riktlinjer. Några detaljer är värda att no-
tera i denna undersökning av självständighetsprocessen. En ändring av 
namnet på franska till »den svenska baptistmissionen« kodifierades. I 
�9�� års utgåva användes en direktöversättning av det svenska namnet 
Örebro missionsförening (Société des Missions d’Örebro). �9�� beslöt 
missionärskonferensen att istället anta namnet »de svenska baptister-
nas mission« och nu gjordes en justering i enlighet med en framväxt 
praxis.�� Det nya namnet var ett litet om än betydelsefullt steg, från en 
individbaserad sällskapsmission till en konfessionellt bestämd struktur 
som ram för de församlingar som bildades.

Missionärskonferensen, fältkommittén och stationsmötena var de 
ledningsorgan som strukturen byggde på.�� Den tidigare uppmärk-
sammade dubbla strukturen fanns kvar genom regeln att konferensen 
skulle välja stations- och församlingsföreståndare. En nyhet i föreskrif-

�0 MB �8.9.�9��, s 5.

�� MK ��–�7.�.�9�9 § �0. ÖM-styrelsen �7–�9.�.�9�9 § �0 mom 7; 6–8.��.�9�9 § 
�� mom �; 9–��.�.�9�0 § �� mom �9. Ordningsregler för Örebro Missionsförenings 
mission i Franska Ekvatorialafrika 1940.

�� Från Mission des Baptistes Suédois till Mission Baptiste Suédoise. Av misstag har dock 
ordet baptist i franskan fått ett »s« pluralis i den tryckta utgåvan.

�� Ordningsregler… �9�0 § � etc.
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terna från �9�0 var att församlingsföreståndaren fick en egen paragraf. 
Relationen mellan församlingarna skedde genom att föreståndarna 
samrådde sig emellan:

Församlingsföreståndarna inom missionen skola samråda med var-
andra i frågor om församlingsvårdens olika detaljer, för att så vitt 
möjligt samma grundsatser och praxis må tillämpas i alla församling-
arna på fältet. De bör ordna sitt arbete i samförstånd med de övriga 
missionärerna vid missionsstationerna.��

Konstruktionen är ett uttryck för en kompromiss mellan en kongrega-
tionalistisk församlingssyn och ett missionärsstyrt arbete. Beträffande 
tre-själv-målet återkom med lätt språklig bearbetning nästan samma 
text som i föreskrifterna från �9��. Från att tidigare ha varit knutet 
till paragrafen om konferensen och dess ansvar knöts den i den nya 
versionen till församlingsföreståndaren:

Församlingsföreståndaren skall efter Guds ord i kärlek vårda Guds 
församling. Med hänsyn till att församlingen av infödda kristna med 
tiden bör bliva självunderhållande, självstyrande och självutbredan-
de, bör han tillse, att största möjliga ansvar från början läggs på dess 
medlemmar och i synnerhet på de infödda missionsarbetarna.�5

Det innebar att de missionärer som var församlingsföreståndare skulle 
kunna ställas till svars för eventuella brister på den här punkten i högre 
utsträckning än utifrån formuleringen �9��. Det skulle också komma 
att ske under �950-talet. Två andra förändringar kan noteras. Ord-
ningsföljden mellan begreppen självunderhållande och självstyrande 
är här den motsatta mot �9��. Det är ett avsteg från den traditionella 
ordningsföljden i formeln. Är detta ett uttryck för att missionärerna 
och ÖM �9�0 tydligare såg självfinansieringen som en förutsättning 
för självstyre? Självfinansieringen, till exempel i form av ansvaret för 
evangelisternas löner, skulle i alla fall komma att aktualiseras närmast 
i tid. I �9�� års version noterades att den inhemska församlingen »i 
en framtid« bör uppnå de tre delmålen i formeln. I föreskrifterna från 

�� Ordningsregler… �9�0 § 8:�.

�5 Ordningsregler… �9�0 § 8:�.
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�9�0 har detta ändrats till »med tiden«. Denna språkliga förändring 
kan tolkas som att förverkligandet av dessa mål sågs i en närmare 
framtid än �9��. Frågan kan ändå ställas varför inte strategin för att 
nå målen preciserades mer. Större ansvar kom i alla fall att läggas på 
afrikanska medarbetare från �9�0. Men var kanske missionärsbristen 
under den första delen av �9�0-talet en lika stark förändringsfaktor 
som viljan att genomföra en bestämd strategi för att nå uppsatt mål?

Missionsarbetet under krigstidens isolering: Berbérati blir nytt cen-
trum. Meddelandet om krigsutbrottet i Europa ledde i AEF till en 
period av panik, förvirring och misstänksamhet. De svenska missio-
närerna misstänktes kunna hysa hemliga sympatier för tyskarna och 
belades med reseförbud. Vissa av deras bilar beslagtogs, liksom de-
ras jaktvapen. De lyckades så småningom återvinna myndigheternas 
förtroende, även om det kom ett par kritiska perioder under �9�0, 
dels i samband med tyskarnas invasion av Danmark och Norge då 
Sverige skonades, och dels i samband med att Tchad, Kamerun och 
så småningom hela AEF tog ställning för det fria Frankrikes fortsatta 
kamp mot Tyskland.�6

Under det andra halvåret �9�0, när krigsutvecklingen omöjliggjorde 
både inresetillstånd och persontrafik över havet, började den långa iso-
leringen som varade fram till krigsslutet. Antalet missionär var under 
hela denna tid cirka tjugofem.�7 Vad fick denna isolering för följder för 
de svenska missionärerna? Hur påverkades själva arbetet? Trots nästan 
obefintlig postgång lyckades ÖM-ledningen ändå få fram penning-
försändelser på olika vägar. Tillgången på förnödenheter, mediciner, 
drivmedel och reservdelar var dålig, men missionärerna lyckades på 
olika sätt ändå klara sig igenom dessa år. Isoleringen fick dock svåra 
följder för missionärernas hälsosituation. Många drabbades av svåra 
sjukdomar och en av dem, Emma Svensson, avled den �8 december 
�9�� i sömnsjuka efter ett långt sjukdomsförlopp. Det hade kunnat 
brytas om möjligheten hade funnits att tidigt evakueras till Europa. Så 
småningom öppnades möjligheten för missionärer att resa på semester, 
antingen två månader till Kamerunbergen eller sex månader till Syd-

�6 Olsson �9�6, s �5�–�59. Svensson �9�6, s �7�.

�7 MK �–5.�.�9�0. Närvarolistan har �5 personer, samtliga på fältet närvarande mis-
sionärer. Antalet som återvände till Sverige under våren �9�0 och som kom till fältet 
var ungefär detsamma.
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afrika. Det senaste alternativet erbjöds till missionärer som var beredda 
att förlänga sin arbetsperiod med två år.�8

Trots alla dessa problem fullföljdes ändå ett nytt expansivt steg. 
Mellan Bania och Carnot låg den tidigare obetydliga byn Berbérati. 
Sedan bilvägen mellan Bangui och Yaoundé i Kamerun tillkom �9�9, 
växte byns betydelse som genomfartsort och etappstation. Den blev 
ett administrativt och kommunikativt centrum och samhällsbildningen 
sköt fart. Från Bania hade missionärerna placerat en evangelist där och 
snart började de plädera för att öppna en station också. I januari �9�9 
kunde Henning Karlsson meddela att myndigheterna beviljat en tomt 
gratis. Missionärerna i Bania och Gamboula engagerades i att bygga 
upp stationen, men krigsutbrottet och missionärsbristen gjorde att 
stationen togs i bruk först i mars �9��. Då flyttade Aron och Elin Svens-
son dit. Församlingsbildning skedde vid påsken samma år. Berbérati 
utvecklades snabbt till ett centrum även för MBS. Vid kyrkoinvigningen 
i december �9�� uttalade landshövdingen sin tillfredsställelse över att 
missionen valt Berbérati till sitt centrum.�9

»Svarta medhjälpare åt missionärerna.« Bristen på missionärer gjorde 
medarbetarfrågan än mer aktuell. Medlärare till franskskolorna hade 
börjat utbildas. �9�9 kom den förste, Michel Banoué från Bania, tillba-
ka från lärarseminariet i Ngouedi och följdes senare av Joseph Wranta 
(senare Lebrun) och Marcel Sondha, också de från Bania. Dessa gjorde, 
med John Hilberths ord, »en missionärs arbete« och frigjorde missio-
närer för annat arbete.�0

Men det var också tid att ta ytterligare ett steg med avseende på an-
svaret i församlingsarbetet. Vid missionärskonferensen i januari �9�0 
diskuterades frågan om avskiljande av medäldste och diakoner i för-
samlingarna. Konferensen beslöt att ge församlingarna frihet att göra 
detta. Uttryckssättet visade att det ännu tydligt rörde sig om en mis-
sionärsstyrd verksamhet. Frågan är därför i vilken mån missionärerna 
förde fram sina kandidater och hur fria församlingarna var i sina val. 

�8 MK ��–��.�.�9�� § 8, 56. E Svensson t Götene baptistförsamling �8.�.�9��. ÖM-
styrelsen 8–9.9.�9�� § �8 mom 8. Telegram A Svensson t ÖM �8.��.�9��. Olsson 
�9�6, s �59ff, �68.

�9 MK ��–�7.�.�9�9 § 7; ��–�9.�.�9�� § ��. Dagbok Berbérati �9.��.�9��. ÖM:s 
årsbok �9��, s �5. E Hilberth �9�6, s �0�f. 

�0 Hilberth i MB 8.�0.�9��, s �.
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Två skäl angavs till det här beslutet, dels behovet av medhjälpare till 
missionärerna, dels »att våra svarta bröder därigenom erhålla aukto-
ritet inför församlingen«.��

Det första skälet uppfattades av en del missionärer mer utifrån den 
egna situationen än i ett långsiktigt perspektiv. Gustaf Eriksson skrev i 
en tillbakablick att evangelister och församlingsäldste fick bli dopför-
rättare »emedan det blir för tröttsamt för oss vita att vid samma tillfälle 
döpa så många«. I Bania, där Eriksson då arbetade, blev evangelisten 
Lazare Kagama redan vid jultiden �9�9 den förste afrikan som enga-
gerades som dopförrättare.�� Det andra skälet antyder dock att andra 
missionärer såg ett mer principiellt och långsiktigt mål än att lösa en 
akut kris. Det finns däremot få vittnesbörd om att missionärerna på 
plats i AEF under krigsårens isolering tillgodogjorde sig ekumeniska 
impulser på samma sätt som de hemmavarande missionärerna.

Redan i februari �9�0 avskildes den ovan omnämnde Kagama till 
äldste i församlingen i Bania. Ett år senare avskildes Joseph Gouba och 
Verner Secte (född �9��) till diakoner där. Kagama var en hövding-
son, som kom till Hilberths första franskskolklass i Bania �9�5. Se-
nare blev han evangelist och medhjälpare i missionärernas språk- och 
översättningsarbete. Han hade deras förtroende och ingav dem stora 
förhoppningar. I september �9�� dog emellertid Baniahövdingen och 
folket valde hans bror Kagama till efterträdare. Efter en lång och 
intensiv övertalning accepterade han, till missionärernas besvikelse. 
Deras attityd pendlade mellan å ena sidan oro för om denne skulle 
kunna bevara sin kristna integritet och å andra sidan stolthet över 
att få en kristen hövding. Konflikten mellan afrikansk tradition och 
kristen livsstil blev särskilt tydlig och svårbemästrad när det gällde 
hövdingfunktionen.��

Några månader senare rapporterade Walter Olsson att Kagama 
hade »fallit i synd«. Förmodligen hade denne följt förväntningarnas 
tryck på hur en hövding skulle leva för att hävda sin auktoritet. Även 
om Kagama bevarade sin kristna bekännelse blev hans förhållande till 
församlingen problematiskt under de följande åren. �9�6 besökte han 
missionärskonferensen – som nybliven så kallad storhövding – och blev 

�� MK �–5.�.�9�0 § ��. ÖM:s årsbok �9�0, s �6.

�� Eriksson �9�6, s �0�. 

�� Dagbok Bania ��.�.�9�0; �6.�.�9��; 7.9.�9��; �.�0.�9��; �9.��.�9��. Olsson t 
Magnusson �6.9.�9��.
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föremål för »några tacksamhetens och uppmuntrans ord« av ordföran-
den Yngve Johansson. I oktober �9�7 meddelades emellertid att han 
fått sluta som hövding, eftersom han blivit våldsam och sjuk. �9�9 
uteslöts han ur församlingen. Verner Secte däremot blev så småningom 
en av den första kullen pastorer.��

I augusti �9�0 avskildes tidigare omnämnde Raymond Pichot till 
äldste i Gamboulaförsamlingen. Den utsåg även ett par diakoner, bland 
andra Samuel Mokpata som liksom Secte senare blev pastor. Pichot, 
född �9�0, var ett av de mulattbarn som hade lämnats för att uppfost-
ras och gå i skola vid den svenska missionen. Det var en vanlig praxis 
vid den tiden. Detta skedde i Matélé, men han kom sedan att förflyt-
tas till Bilolo och Gamboula. Där engagerades han som medhjälpare i 
primärskolan. När han senare uttryckte en önskan att få bli en »Ordets 
förkunnare«, enligt missionärskonferensens formulering, beslöt denna 
i januari �9�9 att han skulle få utbildning enskilt och i bibelskolan 
samt få församlingspraktik. Missionärerna ville uppenbarligen satsa 
på honom. Från höstterminen medverkade han med undervisning i 
allmänna ämnen i bibelskolan och från januari �9�0 med undervisning 
i kristendom i kultskolan.�5

Året efter diskuterade missionärskonferensen ett förslag att Pichot, 
»då tiderna blir bättre«, skulle få möjlighet att komma till Sverige 
för en tids studier vid Missionsskolan. Han skulle därigenom bli en 
ännu bättre framtida medarbetare. Några såg risker med ett sådant 
förslag och var tveksamma. Inget beslut fattades i frågan. Från augusti 
�9�� fick Pichot sig tilldelad en predikosöndag i kyrkan i den turord-
ning som gällde för missionärerna. Andra evangelister predikade vid 
kvällsmöten. �9�� placerades han i Berbérati, där han blev äldste i den 
nya församlingen. Aron Svensson berömde honom som »verkligen en 
god medarbetare«. Konferensen biföll även hans begäran att få ingå 
äktenskap med »mulattflickan Marguerite«. Denna satsning från mis-
sionärernas sida gav dock inte utdelning på längre sikt. Efter att länge 
ha motstått flera erbjudanden om anställningar med mycket god lön 
hos andra vita, meddelade Pichot i november �9�� efter en semester 
i Ouesso, att han ville lämna sin anställning i missionen. Han skulle 

�� Dagbok Bania 6.9.�9�7. Olsson t Magnusson 8.6.�9��. MK ��–�7.�.�9�6 § �5. MB 
6.�.�9��, s 5. Dagbok H Karlsson �6.�0.�9�7. G Eriksson t Magnusson �6.6.�9�9.

�5 MK ��–�7.�.�9�9 § ��. Stationsmöte Gamboula 7.8.�9�9 § �; ��.�.�9�0 § �, 6; 
�.8.�9�0 § �.
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börja arbeta vid Trechotbolaget, där hans far arbetat. Vid konferensen 
i januari �9�5 bekräftades att det blev så.�6

Som framgått upplevde missionärerna både glädje och bekymmer 
genom de äldste och diakoner som, efter konferensbeslutet �9�0, suc-
cessivt valdes i de olika församlingarna. Ett bakslag av ett annat slag för 
satsningen på medarbetare var att bibelskolan i Gamboula temporärt 
fick läggas ned �9��, i samband med att Aron Svensson flyttade till 
Berbérati. Han hade dittills kombinerat uppgiften som MBS:s represen-
tant med ledningen av skolan. Sannolikt gjordes den bedömningen, att 
placeringen av missionens representant i den framväxande centralorten 
Berbérati var av högre prioritet än evangelistutbildningen. Beslutet 
gällde för ett år, men skolan kom inte igång igen förrän efter kriget.�7

Att missionärers inställning till sina medarbetare pendlade mellan de 
tidigare anförda skälen för att ge utökat ansvar till afrikanska medar-
betare, framgick med all tydlighet av en rapport från verksamhetsåret 
�9�� vid missionsstationen i Carnot, som Valfrid Mjörnell (�909–
�98�) skrev våren �9�5. 

På grund av otillräcklig vit arbetskraft ha vi varit nödsakade att 
låta svarta medarbetare utföra mycket av det arbete, som missionä-
rer under andra år haft hand om. Detta har dock visat sig vara till 
välsignelse, ty dels få de svarta lära sig att arbeta på egen hand, och 
likaså hjälper det dem att känna större ansvar i arbetet.�8

Ett år senare skrev John Hilberth på motsvarande sätt om folk-  
eller primärskolan i Bania. Han beskrev där hur missionärerna varit 
»nödsakade« att överlåta större delen av undervisningen åt infödda 
lärare. Även sådant i församlingsarbetet som missionärerna tidigare 
utförde, hade på grund av missionärsbristen »måst« lämnas till afri-
kanska medarbetare. Detta hade fått både positiva och problematiska 

�6 MK �0.��.�9�0–�.�.�9�� § 55; ��–��.�.�9�� § �7; �7–�0.�.�9�5 § �7. Stations-
möte Gamboula 5.8.�9�� § �0. MB ��.9.�9��. Dagbok Berbérati �0.5.�9��; �.��.�9��. 
A Svensson t Magnusson 7.��.�9��. Vid inspektionsresan i oktober �96� noterade 
Ydreborg i ett brev från Ouesso att man där »hoppas få en av våra f.d. medlemmar till 
underprefekt, nämligen Raymond (Pichot) Fragonard«. Ydreborg t ÖM �0.�0.�96�.

�7 MK ��–��.�.�9�� § �6; ��–�7.�.�9�6 § �0. Dagbok Berbérati �9��, odat inl. Svens-
son �9�6, s �76. John Hilberth skrev �9�6, att nedläggningen av evangelistskolan haft 
rent destruktiva följder. ÖM:s årsbok �9�6, s �5.

�8 ÖM:s årsbok �9�5, s ��f.
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följder, menade han. »Kanske skall det komma att visa sig, att något 
sådant måste hända för att ge de uppväxande och uppväxta medhjäl-
parna en bättre fostran till att taga större ansvar«.�9

Logiken i dessa uttalanden är att krigsårens isolering, som ledde till 
färre missionärer, mer eller mindre tvingade dem att ge större förtro-
ende och ansvar till sina afrikanska medarbetare. Det gjordes alltså 
inte i syfte att dessa skulle lära sig att »arbeta på egen hand« för att 
successivt kunna ta »större ansvar«. Men det visade sig att det förra 
ledde till det senare. När missionären upptäckte detta konstaterade han 
att det blivit till »välsignelse«.

I samma rapport meddelade Mjörnell att åtskilliga evangelister hade 
lämnat sitt arbete under året som gått, medan nya kommit i deras ställe. 
Han reflekterade över orsakerna till evangelisters avgång och nämnde 
flera tänkbara sådana: de hade kanske inte en gudomlig kallelse, de 
saknade kanske »en verklig frälsningsupplevelse«, de hade lockats 
av större förtjänster hos kompanier och affärsföretag, de hade mött 
motstånd eller likgiltighet i byarna och tröttnat och en del hade måst 
skiljas från sitt arbete på grund av syndafall.�0

Ur missionärernas synpunkt riskerade sådana missräkningar att ge 
näring åt en pessimism om möjligheterna till inhemskt ledarskap och 
självstyre för församlingar och verksamheter. Det som kunde sporra 
missionärerna att uthålligt gå vidare i denna riktning, förutom en över-
tygelse om det principiellt riktiga i en sådan utveckling, var förstås 
sådana erfarenheter som, med Mjörnells uttryck, blev »till välsignelse«. 
Ett exempel på detta var när missionärerna kunde konstatera att det 
andliga livet fördjupades, genom att afrikaner gjorde erfarenheter som 
missionärerna kände igen från sin svenska väckelsebakgrund. 

 
Spiritualiteten fördjupas. Under krigsåren kom rapporter om sådana 
upplevelser av pentekostalt slag. De svenska missionärerna, med sin 
bakgrund i en av pingstväckelsen präglad rörelse, rapporterade med 
glädje om dessa företeelser och noterade att även tungotal med så kallad 
uttydning förekommit. I en rapport från bibelskolan �9�9–�0 beskrev 
Aron Svensson vad som där hände:

�9 ÖM:s årsbok �9�6, s ��, �6.

�0 ÖM:s årsbok �9�5, s ��.
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Gud kom och riktigt överraskade både lärare och elever. Det blev 
rop, tårar, bön och lovprisning. Synder bekändes och blevo utplå-
nade genom Lammets blod. Andens eld brände, luttrade och renade. 
En del elever blev slagna till golvet under Andens kraft, andra gingo 
av och an och prisade högljutt Gud. Aldrig förr ha vi sett eller hört 
svarta på detta sätt gråta över egna och andras synder, men nu flö-
dade tårarna fritt. Vi ha ej heller sett dem gråta av glädje, men nu 
skedde det. Gång på gång föll den helige Ande över skolan och även 
i mötena. Himlakraften är segerutrustningen för alla Jesu vittnen […] 
Måtte denna Andens våg gå ut över hela vårt stora fält till helgelse 
för de kristna och till frälsning för många syndare!��

Ur missionärernas synpunkt var denna fördjupning av det andliga livet 
en minst lika viktig förutsättning för ett ökat ansvarstagande i försam-
lingsarbetet, som själva utbildningen. Ur de afrikanska evangelisternas 
synpunkt gav detta dem en ny auktoritet och ett nytt självförtroende i 
arbetet. Från Bilolo berättade John Ström om en evangelist, som efter 
en sådan andlig erfarenhet fick uppleva att fler människor kom för att 
lyssna till honom. En gammal man frågade honom om hemligheten till 
detta. Han svarade då: »Jag har inga fetischer eller mediciner, men jag 
har fått mottaga den helige Ande.«��

Ett annat uttryck för en pentekostal eller karismatisk spiritualitet 
berättade Gustaf Eriksson om från Ouesso. Flera personer hade, som 
Eriksson uttryckte det, »fått« sånger, både ord och melodier, genom ett 
»under av Guds Ande«. Alla sjöng med i dessa sånger. Eriksson ville att 
en svensk musiker skulle komma och teckna ned en del av dem, så att 
de skulle kunna sjungas i Sverige.�� Det blev inte så. Men det skulle ha 
kunnat bli ett tidigt uttryck för utbyte av erfarenheter i den riktningen, 
på samma sätt som Bokangues vistelse i Sverige blev.

Dessa uttryck för andlig väckelse var emellertid inte allmänt förekom-
mande och verkade avstanna efter en tid. En tänkbar orsak kunde vara 

�� ÖM:s årsbok �9�0, s �7, �8f. Se även t ex L Sundqvist i MB �.6.�9��, s 5. Se ord-
ningsreglerna för ÖM:s mission i AEF, som både i versionen från �9�� och i den från 
�9�0 har formuleringen att »missionär bör äga erfarenhet på ett bibliskt andedop samt 
lägga sig vinning om att bevara sitt andliga liv varmt«. Ordningsregler… �9�� § �7;  
�9�0 § 9:�. 

�� ÖM:s årsbok �9�0, s �7. Se även J Ström i MB ��.��.�9��, s �.

�� Eriksson t ÖM-styrelsen �9.6.�9�0.
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stängningen av bibelskolan i Gamboula �9��. En skola av det slaget kan 
bli en härd från vilken en sådan rörelse sprids vidare. Så hade ju varit 
fallet med bibelskolan i Örebro i början av �900-talet. I sin årsrapport 
för �9�5 från Bania skrev Hilberth igen om behovet av en djupgående 
väckelse. Men han trodde att »gudskunskapens grund« kanske ännu inte 
var tillräckligt djup, för att kunna bära en sådan väckelse. »Kanske ha 
vi som mission ännu många år framför oss, innan den kommer och vår 
hednakristna församling finner sin ton, sin väg, sin egenart«, skrev han. 
Även om han såg att vägen var lång tills den afrikanska församlingen 
skulle finna sin egenart, så fortsatte denna att växa.��

Stark församlingstillväxt. Under krigsåren, som från missionärernas 
synpunkt blev en kamp för att hålla ut tills avlösningen i form av nya 
missionärer kom, kunde en stark församlingstillväxt noteras. Den � 
januari �9�0 redovisades � �59 medlemmar i sex församlingar och 
�6� evangelister. Den � januari �9�6 rapporterades � 09� medlemmar 
i sju församlingar och �9� evangelister. Det var nästan en fördubbling 
av medlemsantalet på fem år. Till dessa medlemmar i baptistförsam-
lingarna kom även de många skolbarn och andra som stod under 
inflytande från missionen och den kristna förkunnelsen. Ett mått på 
församlingstillväxten var också det faktum att de anställda evangelis-
terna �9�0 utgjorde hela �� % av det totala antalet medlemmar, medan 
den andelen �9�6 hade sjunkit till 9 %.�5

De redovisade uppgifterna väcker frågan om afrikanernas större 
utrymme och ansvar i evangelisation och gudstjänstliv var en av orsa-
kerna till den starka tillväxten under krigsåren. Det evangeliserande 
arbetet utfördes i alla fall nästan helt av evangelisterna, medan mis-
sionärerna ansvarade för logistiken, institutionerna, församlingsled-
ningen och församlingsvården. Visst predikade missionärerna, men 
deras insats var begränsad.

År �9�6 konstaterade Yngve Johansson, att missionärerna aldrig 
skulle hinna att själva evangelisera varje område som öppnades för 
evangelisk verksamhet. Denna begränsning berodde dels på att de var 
uppknutna till andra uppgifter, dels på att de stod »långt efter de in-
födda vittnena ifråga om att komma åt de sårbara punkterna i de svar-

�� ÖM:s årsbok �9�6, s �6.

�5 ÖM:s årsbok �9�0, s 66; �9�6, s ��9.
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tas tanke- och viljeliv«. De hade helt enkelt inte tillräckligt djupgående 
språk- och kulturkännedom. Hans iakttagelse tyder på, att frågan om 
evangelisternas ökade ansvar kunde vara en orsak till församlingsväx-
ten kan besvaras positivt. Johanssons slutsats var att värdet av »goda, 
andliga medarbetare« knappast kan överskattas. Tanken att vända på 
saken, att se missionärerna som medarbetare till de inhemska kristna i 
deras församlingsbyggande, hade ännu inte uppstått.�6

6.� Nya förutsättningar vid horisonten:  
Eboués nya politik, Brazzavillekonferensen  
och världskrigets följder 

I inledningen till sista volymen av The Cambridge History of Africa 
om tidsperioden �9�0–�975 skriver Michael Crowder, att historiker 
fortfarande diskuterar frågan om det andra världskriget utlöste krafter 
som gjorde avkoloniseringen i Afrika oundviklig eller om det snarare 
påskyndade en process som redan var på gång. Alla är dock överens 
om att kriget blev en vändpunkt i den afrikanska kolonialhistorien. 
�9�9 var de europeiska kolonialväldena politiskt och ekonomiskt för-
hållandevis stabila. Det var ytterst få politiker som förespråkade en 
avkolonisering, eller som ens såg det som en tänkbar utveckling inom 
överskådlig tid. Mycket snart skulle det visa sig att kolonierna fick en 
avgörande betydelse under kriget och att deras moderländer fick en 
sorts skuld att betala till dem.�7

Mot den bakgrunden är det motiverat att i denna undersökning se 
lite närmare på krigsperioden, dels med avseende på det franska kolo-
nialväldet och särskilt AEF, dels med avseende på MBS, ÖM:s arbete i 
AEF. Hur påverkades utvecklingen inom MBS av det som hände i värl-
den i stort? Innebar det några incitament till utveckling mot självstyre 
för de afrikanska församlingarna?

Det fria Frankrike och kolonialväldet.�8 När det andra världskriget 
bröt ut �9�9 hade det franska imperiet sedan några år nått sin höjd-
punkt geografiskt och befolkningsmässigt (la plus Grande France med 
drygt �00 millioner invånare), men även ekonomiskt och politiskt. 

�6 Johansson �9�6, s �8�.

�7 Crowder �98�, s �f, �f.

�8 Där ingen annan källa anges följs översikterna i Ageron �99� och Pervillé �99�.
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Den franske historikern Pervillé tolkar begreppet höjdpunkt i detta 
sammanhang som en osäker – men i efterhand tydlig – balanspunkt 
mellan tillväxt- och nedgångsfaktorer.�9

I och med världskrigets utbrott skulle de faktorer som verkade upplö-
sande på det franska kolonialväldet successivt ta överhanden. Det var inte 
lätt att uppfatta detta från början. Precis som under det första världskriget 
sågs kolonierna som det krigförande Frankrikes triumfkort. De utgjorde en 
reservoar av soldater, arbetare, råvaror och livsmedel. Krigsutvecklingen 
och dess påverkan på de koloniserade folken medförde en process, som 
innebar att avkoloniseringen av det franska imperiet i realiteten började 
från krigsslutet �9�5. Det skulle emellertid dröja ytterligare en tid innan 
de franska ledarna blev medvetna om detta faktum.�0

Vilka faktorer verkade då upplösande på det franska kolonialväl-
det? För det första var det den interna utvecklingen – främst den inre 
söndringen och konflikten mellan Vichyregimen och la France libre, 
det fria Frankrike – med dess konsekvenser för koloniernas situation. 
För det andra två externa faktorer: det amerikanska stödet och ameri-
kanernas inställning till kolonier och folkens självbestämmande, samt 
den internationella kommunismens anti-imperialism. För det tredje 
några faktorer som direkt gällde kolonierna: den ekonomiska exploa-
teringen av kolonierna och reaktionen mot denna, mobiliseringen av 
soldater från kolonierna och konsekvenserna av detta, samt de växande 
nationalistiska kraven på självbestämmande och svaret i form av refor-
mer och en ny kolonialpolitik. I det följande utvecklas i korthet dessa 
faktorer för att klarlägga den vidare bakgrunden till utvecklingen mot 
avkolonisering och självständighet inom AEF.

Det franska nederlaget, som följd av den tyska offensiven i juni �9�0, 
delade det franska folket i två delar. En grupp menade att man skulle 
rädda den franska nationen genom att begära vapenstillestånd och söka 
så bra villkor som möjligt genom ett samarbete med tyskarna. Så skedde 
genom fältmarskalken Philippe Pétain (�856–�95�) som tog över mak-
ten den �6 juni och inrättade den så kallade Vichyregimen. En annan 
grupp menade att man skulle fortsätta kampen med utgångspunkt från 
kolonierna. Den leddes av general Charles de Gaulle (�890–�970), som 
den �8 juni uppmanade till motstånd mot tyskarna.

�9 Pervillé �99�, s �9. Se Ageron �99�, s ��.

�0 Pervillé �99�, s 8�.
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Med början i Asien och Stillahavsområdet anslöt sig det ena om-
rådet efter det andra till de Gaulles kamp. Efter att tidigt ha med-
delat de Gaulle sin lojalitet proklamerade guvernören Félix Eboué 
(�88�–�9��) i Tchad officiellt den �6 augusti sin anslutning till det 
fria Frankrike. Efter några turbulenta dagar säkrades hela AEF:s och 
Kameruns anslutning. de Gaulle utsåg i november Eboué till ny gene-
ralguvernör i AEF. Däremot förblev generalguvernören för Franska 
Västafrika (AOF) trogen mot Vichyregimen. Den brittisk-amerikanska 
invasionen i Nordafrika i november �9�� öppnade möjligheten för de 
Gaulle att upprätta sitt högkvarter i Alger. Därifrån organiserade han 
den franska kommittén för nationell befrielse och senare den franska 
republikens provisoriska regering.��

USA:s president Franklin Roosevelt (�88�–�9�5) delade den tidigare 
presidenten Wilsons (�856–�9��) doktrin från första världskrigets tid 
om folkens självbestämmanderätt. I Atlantdeklarationen från augusti 
�9�� hade Roosevelt och Churchill (�87�–�965) angett en gemen-
sam inriktning mot en ny världsordning, som grundade sig på denna 
doktrin. USA:s utrikesminister deklarerade följande år, att detta inte 
bara gällde europeiska länder som ockuperats av axelmakterna, som 
Churchill hävdade, utan även alla kolonier. Roosevelt tänkte sig att 
dessa vid krigsslutet skulle ställas under internationella mandat i syfte 
att förbereda självständighet. Samtidigt bidrog USA med ekonomisk 
och materiell hjälp till de franska kolonierna i Afrika, som från januari 
�9�� ur ekonomisk synpunkt var nära knutna till Storbritannien. Från 
september �9�� slöts en rad avtal med AEF i detta avseende. Sedan 
baser för brittisk-amerikanska trupper samma år förlagts i Nordafrika 
fick de franska kolonierna där mycket omfattande stöd. Detta stöd var 
välkommet, men ändå inte oproblematiskt ur det franska kolonialväl-
dets synpunkt. Mot slutet av kriget, till exempel i Jaltakonferensen i 
februari �9�5, tvingades USA genom brittisk påverkan att väsentligt 
begränsa sina krav.��

Liksom USA var även Sovjetunionen i princip motståndare till de 
europeiska kolonialväldena och positiva till koloniernas självständig-

�� Se Kalck �99�a, s �59ff.

�� Se d’Almeida-Topor �999, s ���f, �5�. Crowder �98�, s �9, påpekar att den ameri-
kanska ståndpunkten sannolikt hade ekonomiska grunder – man ville säkra fri tillgång 
till dessa marknader – och i varje fall inte påverkade hur de såg på sina egna besittningar 
(Hawaii, Filippinerna, Puerto Rico).
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het. Crowder påpekar att dess ståndpunkt av politiska skäl inte var 
lika moraliskt svårhanterad som den amerikanska. I praktiken tonade 
Sovjet ned sin propaganda efter juli �9��, då det fria Frankrike blev en 
allierad. Det franska kommunistpartiet följde i stort med i de sovjetiska 
svängningarna, liksom kommunistiska partier och grupper i koloni-
erna. Dessa uppfattades dock fortfarande som i princip antikolonialis-
tiska och därmed opålitliga för det franska kolonialväldet, något som 
förstärktes vid och efter krigsslutet.��

Viktigare än dessa faktorer var dock de som gällde den interna 
utvecklingen i kolonierna. Bägge de franska motstridiga administra-
tionerna ökade sin exploatering av kolonierna för att underlätta det 
franska folkets situation (Pétain) eller för att underlätta krigsinsatserna 
(de Gaulle). Det medförde av strategiska skäl en kraftig förbättring av 
kommunikationerna, men även en återgång till tvångsarbete i gummi-
utvinningen och till tvångsodling av exportgrödor. Samtidigt tvingades 
kolonierna till en högre grad av självförsörjning.��

Ageron uppskattar det totala antalet mobiliserade afrikaner från 
franska Väst- och Ekvatorialafrika samt Kamerun till �75 000 under 
hela kriget. Under krigets inledningsskede och kampen om Frankrike 
mobiliserades omkring 80 000 afrikaner från dessa områden. Det fria 
Frankrike mobiliserade sedan trupper från alla tänkbara områden som 
de behärskade. Pervillé uppskattar att bortåt ��0 000 kom från det 
svarta Afrika. Mellan november �9�� och maj �9�5 rekryterades, 
enligt Ageron, �� 8�� soldater från AEF och Kamerun. Under strider i 
Mellanöstern �9��–�9�� utmärkte sig bataljoner från Oubangui, med 
både svarta och vita, bland annat ett kompani från Berbérati.�5

Med inspiration från afroamerikaners panafrikanism, kommunis-
mens antiimperialism och den franska antirasistiska humanistiska 
traditionen, växte vad Ageron kallar en proto-nationalistisk ström-
ning fram i de franska kolonierna under mellankrigstiden. Med vissa 
undantag kom den inom AOF och AEF mer att fokusera en bekräftelse 
av den kulturella identiteten (la négritude) och kulturella krav än 
politisk självständighet.�6 Kriget och de tidigare nämnda faktorerna 

�� Crowder �98�, s ��.

�� Pervillé �99�, s 85. Kalck �99�a, s �69f.

�5 Ageron �99�, s ���. Pervillé �99�, s 89. Se även Kalck �99�a, s �6�.

�6 Ageron �99�, s ��0f.
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förstärkte dessa rörelser i kolonierna och beredde marken för krav 
på delaktighet och autonomi. Så blev fallet först i Mellanöstern, 
Indokina, Nordafrika och Madagaskar, men mot slutet av kriget 
också i AOF och AEF. Svaret från ledningen för det fria Frankrike 
sammanfattas av Pervillé i tre punkter: bevarande av den franska 
överhögheten, reformer för att dämpa oroligheterna och utarbetande 
av en ny kolonialpolitik.�7

Hur såg då detta tredelade svar ut inom AEF? Fastän nationalistiska 
uttryck var relativt begränsade där under krigstiden medförde denna 
tid ändå några viktiga nyansatser i den riktning som Pervillé antyder. 
Det gällde framför allt Eboués nya riktlinjer för AEF:s politik från �9�� 
och Brazzavillekonferensen �9��.

Eboués nya politik angående inhemska frågor. Genom Félix Eboués 
handlande kom, som redan framgått, AEF att förvandlas »från att 
ha varit det franska kolonialväldets efterblivna bakgård till det fria 
Frankrikes territoriella bastion i Afrika«.�8 Ett år senare utarbetade 
Eboué sin berömda skrivelse om kolonialmaktens politik med avseende 
på den inhemska befolkningen och särskilt den sociala strukturen och 
kulturen (Nouvelle politique indigène). Vem var denne man och vad 
låg bakom hans agerande?

Eboué var född i Franska Guyana i Sydamerika och blev en av få 
färgade som gjorde karriär inom kolonialförvaltningen. Han var socia-
list och frimurare. Efter utbildning i Frankrike blev han administratör 
i Oubangui-Chari �908–�9��. Under en tid av oroligheter och uppror 
fick han utveckla sin administrativa och diplomatiska förmåga. Han 
insåg då faran med fransmännens bristande förståelse och rentav förakt 
för de afrikanska kulturerna. För att komma ur detta måste de, hävdade 
han, identifiera sig med den inhemska kulturen eller själen (se faire une 
âme indigène) under lång tid. Han skrev själv några antropologiska 
studier vid sidan av sitt arbete som administratör. Han såg faror i assi-
milationspolitiken, som han själv var en produkt av. För att den sociala 
och materiella utvecklingen skulle ske under ordnade former, måste 
kulturella sedvänjor och de lokala auktoriteterna respekteras. Genom 
sin inställning kom han i konflikt med generalguvernör Augagneur, 

�7 Pervillé �99�, s 98ff.

�8 Decalo, Thompson & Adloff �996, s 6.
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vilket försvårade hans karriär. �9�� lämnade han Afrika. Efter tjänster 
bland annat i Martinique, Franska Sudan och Guadeloupe återkom han 
�9�8 som guvernör i Tchad.�9

Vilka faktorer låg bakom Eboués ställningstagande för det fria Frank-
rike i augusti �9�0? Själv refererade han till sina filosofiska principer 
som motiv. René Pléven, de Gaulles representant som var närvarande 
när Eboué gjorde sin proklamation, menade att det viktigaste var att 
Eboué var en fransk medborgare av afrikanskt ursprung. Han såg det 
ödesmättade i en seger för den rasistiska tyska regimen och var beredd 
att ta upp kampen, även ur ett underläge. Det kan också ha spelat in att 
Vichyregimen strax innan hade upplöst den franska frimurarorden. de 
Gaulle insåg å sin sida att han behövde en ny afrikansk politik för att 
få med sig kolonierna i kriget, och var beredd att satsa på Eboué. Han 
gav denne förtroende att utforma en sådan ny politik. I januari �9�� 
sände denne ut ett cirkulär som involverade AEF i kriget. Där återgav 
han samtidigt de traditionella hövdingarna den sociala och politiska 
roll de berövats av tidigare guvernörer.50

Detta följdes upp i det berömda cirkuläret om en ny hållning gente-
mot den inhemska kulturen och sociala strukturen, som publicerades 
den 8 november �9��. Det föregicks av en överläggning med ett �0-tal 
särskilt inbjudna personer. Förutom guvernörerna och administratörer 
deltog representanter för näringsliv, handel och mission (fem katolska 
biskopar och en fransk protestantisk pastor). De var kallade för att 
överlägga om ett utkast till ett cirkulär och några dekret, som han själv 
ansåg innebära en innovation, rentav en revolution gentemot tidigare 
policy och praxis. Enligt Eboué skulle ny politik angående inhemska 
frågor bidra till att lösa flera konkreta frågor. Det gällde den afrikanska 
elitens, de så kallade évolués, status, inrättandet av en del kommuner 
under deras ledning, inhemska domstolar och den brännande frågan 
om den inhemska arbetskraften. Diskussionen var livlig och även om 
Eboué på det stora hela fick igenom sina förslag gjordes både ändringar 
och tillägg.5�

�9 Devisse �985, s ��ff. 

50 Pleven �985, s 7�. Berger �985, s ���.

5� Eboué �9��, s I–VI. J. O. de l’A.E.F. �.��.�9��, s 687–699. Enligt Ageron utformades 
cirkuläret med hjälp av Eboués kabinettschef Henri Laurentie, som senare skulle spela en 
viktig roll i förberedelsen av Brazzavillekonferensen, som medarbetare till René Pleven. 
Ageron �987, s 8.
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Vilka var då huvudtankarna i den programmatiska cirkulärtexten? 
Syftet var att göra AEF till en positiv resurs för Frankrike. Förutsätt-
ningen för detta i grunden ekonomiska syfte, menade Eboué, är en 
inhemsk befolkning som inte bara lever i god hälsa, social stabilitet 
och fred utan även ökar i antal och utvecklas materiellt, intellektuellt 
och moraliskt. Annars kan inte kolonin sättas i stånd och dess värde 
höjas (mise en valeur). För att uppnå detta syfte måste tidigare misstag 
korrigeras och en ny social politik införas. Den skall grundas på respekt 
för befolkningens traditioner och sociala institutioner. Den nödvändiga 
utvecklingen främjas bäst genom erkännande av och samverkan med 
det traditionella ledarskapet, alltså hövdingsystemet.5�

Det är tydligt att Eboué ville införa indirekt administration efter brit-
tisk modell (indirect rule), åtminstone successivt. Ett sådant system för-
utsatte, enligt Eboué, ömsesidig respekt mellan kolonialadministratörer, 
som representanter för den franska suveräniteten, och innehavarna av 
den traditionella makten, det vill säga hövdingarna. Men det förutsatte 
också att dessa hövdingar blev föremål för en väl anpassad upplysning 
och utbildning. Det aktualiserade i sin tur den afrikanska utbildade 
elitens roll och dess förhållande till det traditionella ledarskapet. Den 
frågan ville Eboué lösa genom att begränsa hövdingarnas jurisdiktion 
till landsbygden. Representanter för den utbildade eliten skulle däremot 
få ett särskilt ansvar i administrationen av vissa städer, nämligen de som 
skulle inrättas som så kallade inhemska kommuner.5�

Om syftet skulle kunna förverkligas var AEF tvunget att göra en 
kraftig satsning på skol- och yrkesutbildning. Det gällde att få fram 
utbildad arbetskraft till alla behövliga uppgifter. Söner till hövdingar 
skulle särskilt prioriteras. Ökad satsning på utbildning av kvalificerade 
lärare var en nyckelfråga. Samtidigt var jordbruket huvudnäringen för 
majoriteten av befolkningen och skulle så förbli. Eboué förespråkade 
att den kommersiella delen alltmer skulle utvecklas av inhemska en-
treprenörer. Fransmännen skulle begränsa sig till att utveckla möns-
terodlingar, stimulera det inhemska jordbruket och sälja vidare dess 
produkter. Däremot måste de få en mer central roll i gruv- och skogs-
exploatering och övrig industri och där ta sitt sociala ansvar. Myndighe-
terna måste introducera nödvändiga reformer i arbetslagstiftningen, så 

5� Eboué �9��, s �ff.

5� Eboué �9��, s 6ff, ��ff.
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att befolkningsminskningen kunde stoppas och att både den inhemska 
befolkningen och ekonomin kunde se fram mot tillväxt.5�

Vilken inställning hade då Eboué, fritänkaren, socialisten och frimu-
raren, till kristen mission och dess roll i kolonin? I sin programskrift be-
skrev han kristen mission som en allierad i det långsiktiga arbetet med 
att utveckla det inhemska samhället. Han förespråkade generellt att 
kristen mission skulle främja en inre evolution, som höjer och utvecklar 
samhället utan att störa den sociala ordningen, snarare än att orsaka 
ett bryskt uppbrott från den. Specifikt noterade han missionernas be-
tydelse för att hjälpa kolonialmakten att lösa de sociala problemen för 
mulatter som övergivits av sina europeiska fäder, liksom för att främja 
kvinnans medgivande vid äktenskap och motverka polygami. Tydligast 
blev han när han kom in på utbildning. Där ville han se en nära sam-
verkan med de franska missionerna. Deras kristna skolor hade »samma 
syfte och liknande metoder« som de statliga skolorna och borde därför 
få likvärdigt stöd från myndigheterna. Att han uttryckligen nämnde 
»franska« missioner visar att han i första hand tänkte på de katolska 
missionerna och kanske även den franska protestantiska missionen i 
Gabon, alltså de som var inbjudna till överläggningen.55

Frågan kan ställas om han genom detta sätt att framställa saken ex-
kluderade de svenska och amerikanska missionernas skolor. Så var det 
nog inte. I varje fall blev det inte så. Vid samma tid pågick kontakter 
mellan de ansvariga för det statliga skolväsendet och representanter för 
de katolska och de protestantiska missionernas skolor. Eboué lovade 
dem ett omfattande stöd, som sedan kom alla godkända skolor till del. 
Förmodligen fick här praktiska hänsyn ta överhanden över ideologisk 
inställning. Berger, som var med på detta möte, noterade senare att 
Eboué fick kritik för sitt stöd till missionernas skolor inom sin frimu-
rarloge i Brazzaville, men lämnade det utan avseende.56

Den franska protestantiska missionen (Parismissionen, SMEP) följde 
utvecklingen på nära håll och var en part myndigheterna räknade med, 
sannolikt just därför att den var fransk. MBS var inte bara svensk, 
den fanns även ur kommunikationssynpunkt långt från händelsernas 
centrum. Vid denna tid hade MBS ännu inte närmare kontakt med 

5� Eboué �9��, s �5ff, �8ff, ��ff. Om befolkningsminskningen inom AEF vid denna 
tid, se Iliffe �997, s ���.

55 Eboué �9��, s �6, ��, ��ff, �6ff. 

56 Berger �985, s ��7.
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Parismissionen, något som inte heller underlättades av krigstidens om-
ständigheter. I dagböcker och protokoll skymtar sporadiska besök på 
missionens stationer av generalguvernören, liksom av Mellankongos 
och Oubangui-Charis guvernörer. De var allmänt välvilliga, men det 
finns inga spår i relevanta källor av samtal kring cirkuläret från �9�� 
och de nya signalerna där. Det framgår inte heller om SMF:s mission, 
som hade sitt centrum i Brazzaville, spelade någon förmedlande roll 
i det avseendet. I en notis i MB �9�� om SMF:s mission i Kongo står 
det dock att »den svarte guvernören« ställt sig mycket välvillig till mis-
sionen, och även medverkat till att den svenska missionen (SMF) fick 
statsbidrag för sitt kristna scoutarbete.57

I oktober �9�� kom en fältpastor, kapten Brun, utsänd av de Gaulle 
för att kontakta och inspektera de protestantiska missionerna inom 
AEF och Kamerun. Det är värt att notera att han utsåg en protestant 
till detta uppdrag. Var det uttryck för en viss känslighet från de Gaul-
les sida inför protestantisk mission? Eftersom det fanns en ordning för 
protestantisk delaktighet i fältprästinstitutionen var det kanske bara 
en naturlig åtgärd under krigstiden? Missionärerna uppskattade i alla 
fall att Brun var personligt troende och att han visade stor förståelse 
för missionernas arbete, liksom att han tog itu med »orättvisorna mot 
missionen« och med »flera vita för deras behandling av de svarta«. Det 
väckte också uppseende bland församlingsmedlemmarna att möta en 
fransman som var protestant.58

Det är alltså oklart i vilken mån missionärerna var införstådda med 
den nya politiken och hur de ställde sig till de nya riktlinjerna. Det 
intryck källorna ger är att ÖM-missionärerna vid denna tid bara kom-
menterade och reagerade på utvecklingen när den direkt berörde och 
påverkade dem i deras arbete. Frågan är om de i detta avseende förhöll 
sig på samma sätt i relation till den historiska Brazzavillekonferensen.

Brazzavillekonferensen 1944. När nästan alla franska kolonier hade 
anslutit sig till det fria Frankrike, med undantag av Indokina som var 
ockuperat av Japan, blev behovet uppenbart av en samlad diskussion 
om fransk kolonialpolitik i den nya situationen. Koloniernas status i en 
framtida fransk konstitution behövde klargöras. Där fanns en debatt 

57 Dagbok Ouesso �5.��–�.�.�9��; 8.�.�9��; nov �9�5. Dagbok Carnot ��.��.�9��; 
��–��.�.�9��; �5.��.�9��. MB �7.7.�9��, s �.

58 Dagbok Bania �–�.�0.�9��. Dagbok Berbérati 6.�0.�9��.
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mellan den centralistiska assimileringslinjen och den mer decentralis-
tiska associationslinjen. Ageron pekar också på ett defensivt motiv i 
utmaningen från den amerikanska tolkningen av Atlantdeklarationen. 
Det fria Frankrike måste svara på hotet mot dess kolonialimperium 
genom att visa på den kulturella och demokratiska utveckling, som de 
tänkte sig för sina kolonier. Det här motivet anfördes inte officiellt, men 
har belagts i internt material.59

Eftersom Indokina var ockuperat och kommunikationerna svåra 
under kriget, beslöt den franska nationella befrielsekommittén (Comité 
francais de libération nationale) att begränsa projektet till de afrikans-
ka kolonierna. Den franska Afrikakonferensen (Conférence Africaine 
Française) hölls i Brazzaville från den �0 januari till den 8 februari 
�9��, under ledning av René Pleven, befrielsekommitténs ansvarige för 
kolonialfrågor, och i närvaro av de Gaulle. Konferensen samlade alla 
generalguvernörer och guvernörer i AOF och AEF. Ett antal observa-
törer utgjordes av andra representanter för det fria Frankrike. Bland 
dem fanns den katolske biskopen i Brazzaville.60

Tidigare kolonialkonferenser �9��–�9�5 och �9�7 var huvudsak-
ligen inriktade på ekonomiska frågor. I Brazzaville blev de sociala och 
politiska frågorna centrala. Det handlade om befolkningens ställning 
och utveckling i de franska kolonierna efter kriget. I sitt inledningstal 
gjorde Pleven klart att han fortfarande trodde på det han kallade Frank-
rikes mission i Afrika, och att det var en lång och mödosam uppgift att 
i etapper höja befolkningen till allt större delaktighet i det sociala och 
politiska livet. Den uppgiften tänkte inte Frankrike dela med någon 
annan institution, en anspelning på det amerikanska förslaget att ställa 
kolonierna under internationellt mandat.6�

Någon självständighet kunde det inte bli tal om, slog Pleven fast. 

Vi läser nu och då att detta krig måste leda till de koloniserade 
folkens befrielse. I det stora franska kolonialväldet finns inga folk 
att befria och ingen rasdiskriminering att utplåna. Där finns befolk-

59 Ageron �987, s �ff, 6f. 

60 Conférence Africaine Francaise, �9�5, s 7ff. Ageron �987, s ��.

6� Conférence Africaine Francaise, �9�5, s �8ff. Se Ageron �987, s �, som noterar att 
franska kolonialföreträdare uppfattade att den amerikanska hållningen också var de 
amerikanska protestantiska kyrkornas. Det blev ett skäl för guvernörerna att hålla pro-
testantiska missioner under särskild uppsikt. 
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ningar […] som vill ta, och till vilka Frankrike vill ge, en allt större 
del i den franska gemenskapens liv och demokratiska institutioner. 
Där finns befolkningar som vi avser att leda, etapp för etapp, till 
en politisk status och för de mest mogna till ett politiskt inflytande, 
men som inte känner någon annan självständighet än Frankrikes 
självständighet.6� (min övers)

Även de Gaulle gav uttryck för denna hållning i sitt tal, om än inte lika 
tydligt. Han underströk koloniernas betydelse för de allierade under 
kriget och att kriget ökade nödvändigheten av en ny bas för kolonialpo-
litiken. Men det han kallade Frankrikes civilisationskallelse kvarstod. 
Den innebar att den inhemska befolkningen i kolonierna etappvis måste 
få del av moraliska och materiella framsteg, så att de når den nivå där 
de blir kapabla att ta del i förvaltningen av sina egna angelägenheter. 
Och etapperna i denna utveckling kan bli långa, menade de Gaulle.6�

Konferensen antog en serie rekommendationer i politiska, sociala, 
ekonomiska och administrativa frågor, i flera avseenden mer konserva-
tiva än förslagen i förberedelsematerialet från den nationella befrielse-
kommittén. Där hade till exempel en grupp kring guvernör Laurentie, 
medarbetare till Pleven, antytt att självstyre kan ses som ett mål för en 
lång och starkt kontrollerad utveckling. I avsnittet om politiska frågor 
uttalade emellertid konferensen följande bestämda grundprincip:

Ändamålen för det civilisationsverk som Frankrike genomfört i kolo-
nierna avvisar varje idé om autonomi, varje möjlighet till utveckling 
utanför det franska imperiet; det eventuella införandet av självstyre, 
även i avlägsen framtid, måste avvisas.6� (min övers)

För det gradvisa civilisationsverket, som uppfattades i ett kulturevo-
lutionistiskt perspektiv, anslöt sig konferensen i försiktiga ordalag till 
principerna i Eboués cirkulär från �9��. De var en användbar metod 
att nå sociala framsteg och utveckling mot administrativt och politiskt 
ansvar. Men många guvernörer var kritiska. Generalguvernören i AOF 
framhöll att den franska administrationen i vissa frågor kom att ta parti 

6� Conférence Africaine Francaise, �9�5, s ��.

6� Conférence Africaine Francaise, �9�5, s �8ff. 

6� Ageron �987, s 9, ��. Conférence Africaine Francaise, �9�5, s ��.
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för de äldre, som ville bevara traditionella sociala strukturer, medan 
missionerna tog ställning för de yngre, som ville frigörelse från dessa 
strukturer. Andra guvernörer framhöll att Eboués program visserligen 
svarade mot önskemål hos den »statiska« delen av befolkningen, men 
inte mot förväntningarna från den »dynamiska« delen, som ändå är 
den positiva kraften i den avsedda civilisationsutvecklingen. Program-
met borde därför bara användas som medel, när så befinns lämpligt, 
inte som mål för kolonialpolitiken.65

På en punkt apostroferade konferensen direkt en av missionernas 
verksamhetsgrenar, nämligen skolutbildning. Där fanns sedan tidigare 
en oenighet mellan kolonialmyndigheterna och missionerna när det 
gällde språkfrågan. Konferensen bekräftade att all skolundervisning 
måste ske på franska och förbjöd all användning, även i pedagogiskt 
syfte, av folkspråk i både privata och allmänna skolor. Missionernas sko-
lor ansågs vara nödvändiga för att kunna nå målet för utbyggnaden av 
skolundervisningen, men de måste rätta sig efter regeln att all intellektuell 
och moralisk fostran i skolorna skulle ske genom det franska språket. 
Pleven själv konstaterade i sin rapport i efterhand, att detta uttryckte en 
tydlig tendens till en assimilationspolitik med ambitionen att göra »den 
franske afrikanen psykologiskt till en afrikansk fransman«.66

I likhet med vad som noterades angående Eboués riktlinjer �9��, 
finns det inte heller när det gäller Brazzavillekonferensen några spår i 
dagböcker och protokoll av att de svenska missionärerna inom MBS 
reflekterade över konferensens diskussioner, slutsatser och tänkbara 
betydelse inför framtiden. Inte ens när Aron Svensson �9�6 skrev om 
»vår missions förhållande till staten« nämndes denna konferens. Det 
skulle dröja innan både missionärer och kolonialfolk skulle förstå dess 
betydelse. Yngve Ydreborg har noterat att han fick höra om konferen-
sen när han återvände till AEF �9�5. Han satte den i samband med 
den attitydförändring han då upplevde. Men han menade att varken 
missionärer eller fransmän kunde drömma om att de skulle ha så kort 
tid kvar i ledarställning.67

Utvecklingen skulle inte gå så långsamt som Brazzavillekonferensens 
försiktiga guvernörer ville. I efterhand såg många ändå denna konferens 

65 Conférence Africaine Francaise, �9�5, s �0, 8�ff. Ageron �987, s ��.

66 Conférence Africaine Francaise, �9�5, s ��, ��6.

67 Svensson �9�6, s �78ff. Intervju Ydreborg �.8.�99�. Jfr även Ydreborg �98�, s 7�, 
76.
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som en viktig vändpunkt. Kalck kallar den »startpunkten för koloniernas 
emancipation«. Redan i ett tal i oktober �9�� uttryckte de Gaulle att 
den franska politiken syftade till folkens självstyre. Han distanserade sig 
därmed från konferensens bestämda uttalande och från de många av 
imperiets anhängare som, med de Gaulles ord, inte förstod tidens tecken. 
Ett år senare delgav han den amerikanske presidenten Truman sin åsikt, 
att �900-talet skulle bli det århundrade då de koloniserade folken blev 
självständiga och att det borde ske med kolonialmakternas stöd.68

Crowder hävdar att en rad reformer tjänade syftet att få amerika-
narna att acceptera utvecklingen inom det franska imperiet och inte 
driva vidare kravet på avveckling av kolonierna. En del terminologiska 
förändringar skulle visa att det koloniala Frankrike fått ett nytt ansikte. 
Imperiet blev union, kolonier blev territorier på andra sidan haven och 
indigène (infödd, med betydelsenyans åt inföding), blev autochtone 
(infödd med betydelsenyans åt urinvånare).69 Men den utvecklingen 
ligger efter �9�5.

Impulserna från hemvändande krigsveteraner. Reaktionerna hos be-
folkningen kom tidigt till uttryck när de såg »sina blinda och lemlästade 
bröder komma hem från slagfälten«, som Valfrid Mjörnell uttryckte det 
i ett brev redan �9��, när han skulle förklara den »hatets ande« som 
spred sig.70

Kriget hade förstås en annan och direkt påverkan på de afrikanska 
trupperna. De hade fått elementära kunskaper och färdigheter som 
öppnade en ny värld för dem. Efter återvändandet blev de starka fö-
respråkare för utbildning. Men framför allt fick de en ny syn på det 
koloniala förhållandet genom sina erfarenheter under kriget. De hade 
kämpat sida vid sida med vita soldater och sett hur de så kallade ci-
viliserade människorna bekrigade varandra och hur de betedde sig i 
krigssituationen. Myten om de vitas överhöghet började falla sönder. 
De hade också fått höra hur orätt det var av Tyskland att härska över 
andra folk och undrade med vilken rätt engelsmännen eller fransmän-
nen härskade över dem. Allt detta hade, som den rhodesiske natio-
nalistledaren Ndabaningi Sithole uttryckt det, »en revolutionerande 

68 Kalck �99�a, s �68. d’Almeida-Topor �999, s �5�. Pervillé �99�, s �0�f.

69 Crowder �98�, s �0f.

70 Mjörnell t Magnusson �5.9.�9��.
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psykologisk inverkan« på dem. De återvändande soldaterna slog sig 
ofta ner i de större städerna och påverkade den sociala miljön runt 
omkring med sina berättelser.7�

Sitholes analys bekräftas av vad Walter Olsson skrev �9�5 och �9�6 
om krigsveteranernas inverkan psykologiskt och moraliskt i Oubangui-
Chari. De hade varit med i européernas krig och sett det »i blodig 
närbild«. De hade förlorat respekten för de vita och hade fått nya 
moraliska normer på flera områden. Allt detta hade, enligt Olsson, en 
demoraliserande verkan. I en intervju �99� bekräftade också Yngve 
Ydreborg delar av denna bild. När han kom tillbaka �9�5 efter fem 
år i Sverige, mötte han en förändrad attityd. Folk hade påverkats av 
de hemvändande soldaterna. De var »individer med självaktning« på 
ett nytt sätt och mer öppet kritiska. Missionärerna fick därför »ta det 
försiktigare än tidigare, tänka om och ändra värderingar«.7�

Revolutionär anda och andlig likgiltighet. Mot krigets slut, i april �9�5, 
skrev Valfrid Mjörnell i MB att det rådde en »revolutionär anda« bland 
de svarta, som hos vissa blev till ett »förakt mot de vita«. I ett brev till 
Magnusson gav Mjörnell ett litet annat perspektiv på detta:

Man vaknar mer och mer upp över sin människovärdighet vilket i 
sin tur gör att kravet på likställighet blir alltmer gällande. Detta vore 
ju intet att sörja över, blott det icke skedde i den revolutionära anda, 
som man möter överallt, och som också gör sig gällande bland våra 
kristna och medarbetare […] det jäser i den afrikanska folkmassan 
[…] vi inom en snar framtid måste räkna med en allvarlig kris.7�

Bakgrunden till den revolutionära andan fanns inte bara i de erfarenhe-
ter och attityder krigsveteranerna förde med sig hem, utan också i den 
kvarvarande befolkningens erfarenheter under kriget.

Det hemmavarande folket engagerades i krigsindustrins tjänst med 
arbets- och leveransplikt i jakten på nödvändiga råvaror för kriget. De 
som inte engagerades i arbetsläger en månad i taget blev skyldiga att 
förse dessa med mat. Att neka arbete var liktydigt med landsförräderi 

7� Crowder �98�, s �7ff, �5f. Sithole �968, s 50.

7� Olsson i MB �9.��.�9�5, s �, �6. Olsson �9�6, s �67. Intervju Ydreborg 
�6.��.�99�. 

7� Mjörnell i MB ��.�.�9�5, s 5. Mjörnell t Magnusson �.�.�9�5.
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och ledde till fängelse. Många byar och samhällen avfolkades åtmins-
tone dagtid och det påverkade givetvis missionsarbetets möjligheter. 
Evangelisterna hade svårt att samla folk till gudstjänster i byarna. De 
måste även själva arbeta med matproduktionen och togs också ibland 
ut till arbetslägren. Mindre nogräknade européer utnyttjade krigsla-
garna och afrikanernas underordnade ställning till att för egen vinning 
tvinga många till hårt och dåligt betalt arbete.7�

Missionärerna skrev ofta om den »andliga likgiltighet« och »mo-
raliska dekadens« som spred sig under krigsåren. När antalet mötes-
besökare sjönk drastiskt i Bania ålades de som bodde och arbetade 
på stationen att »vid vite« närvara vid gudstjänsterna. Missionärerna 
förklarade dock inte hur ett sådant tvång kunde motverka likgiltighet. 
Polygamin skapade allt oftare problem i församlingslivet. Genom att 
många fått en bättre ekonomisk ställning utnyttjade fler möjligheten 
att bli polygama. När Yngve Johansson återvänt till Gamboula efter 
kriget, tyckte han sig kunna konstatera att det han kallade den andliga 
halten inom församlingen hade försämrats under denna tid. Hilberth 
skrev att de arbetade under helt andra förhållanden än före kriget. 
En av anledningarna såg han i den »sekulariseringsprocess av stora 
mått« som lett till en utpräglad materialism.75

Trots allt som ur deras synpunkt var problematiskt gladdes missionä-
rerna åt att de fick samma frihet för sitt arbete som tidigare, även om 
det led visst avbräck genom till exempel arbetsplikten.76 Det är dock 
tydligt, trots Mjörnells och andras oro, att många av de svenska mis-
sionärerna hörde till dem som under denna tid inte förstod tidens tecken 
inför den kommande snara avkoloniseringen och dess konsekvenser för 
missionerna. Deras uppmärksamhet var inriktad på betydligt mer nära 
och konkreta problem.

7� Olsson i MB �0.��.�9�5, s 7. ÖM:s årsbok �9�6, s �9, 58f. Olsson �9�6, s �6�ff. 
Svensson �9�6, s �75.

75 ÖM:s årsbok �9�6, s �5, 5�, 6�. ÖM:s årsbok �9�7, s 5�. Med begreppet sekula-
riseringsprocess avsåg Hilberth förmodligen att intresset för religion och kristendom 
minskade (jfr andlig likgiltighet och materialism) och att det var svårare att engagera 
människor, även medlemmar, i församlingarnas gudstjänster och verksamhet.

76 Se Svensson �9�6, s �76.
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7
»vår uppgift är att hjälpa  

våra medhjälpare«

Missionens expansionsfas i nationalismens  
skugga �9�5–�9�9

Efterkrigstiden präglades på många områden av omfattande föränd-
ringar utifrån de nya förutsättningar som kriget skapat. Inom Franska 
Ekvatorialafrika (AEF) var detta kännbart efter Brazzavillekonferen-
sen �9�� och tog sig uttryck �9�6 i den nya Franska unionen. De 
nationalistiska rörelserna sköt fart i centrala Afrika. Det gjorde att 
spänningarna inom AEF växte, vilket påverkade situationen för alla 
parter. ÖM:s Afrikamission (MBS) genomgick först en vågdal, men 
kom senare under perioden in i ett mer expansivt skede. 

I detta kapitel behandlas i korthet den svenska horisonten, mot 
vilken MBS:s arbete i AEF kan ses, genom att belysa ÖM:s situation i 
det ekumeniska landskapet. Den förändrade inställningen till missions-
ekumeniken får successivt tydliga följder inom MBS. Perioden präglas 
internt också av satsningen på missionärernas medarbetare och av mis-
sionssekreterare John Magnussons långa inspektionsresa �9�7. Den 
föranledde en samlad analys av läget och av den utveckling MBS ville 
se inför framtiden. Besöket blev därför en betydelsefull injektion för 
processen mot självstyre för den afrikanska församlingen. Detsamma 
gällde den erfarenhet som John och Ellen Hilberth gjorde under det år 
som de tillbringade i Kamerun. Den får markera slutpunkten för denna 
period, �9�9, och har fått ge avhandlingen dess huvudtitel (Den andra 
omvändelsen).
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7.� Den svenska horisonten: ÖM och enhetsfrågorna

Från mitten av �9�0-talet kom återigen de ekumeniska frågorna upp 
på ÖM:s dagordning. Det gällde både relationen till SB och Pingströ-
relsen och till frikyrkoekumenik och missionsekumenik i stort. ÖM 
som missionssällskap med församlingsstöd började söka sin plats i 
frikyrkligheten.

Enhetskonferenserna 1944 och 1946. På initiativ av Lewi Pethrus sam-
lades under två dagar i december �9�� över tusen deltagare från de 
fem döparsamfunden.� Enligt Sahlberg var det framför allt Pethrus 
önskan att få ett brett stöd för sina planer på en dagstidning, som 
motiverade initiativet. Denna konferens förändrade atmosfären mellan 
döparrörelserna, men den ledde inte till några konkreta resultat, varken 
i tidningsfrågan – där främst Baptistsamfundet värnade om Svenska 
Morgonbladet – eller i de övriga frågor som berördes.�

Vid ÖM:s årsmöte i juni �9�5 antogs ett uttalande med förhopp-
ningen att enhetskonferensen skulle leda till »ett öppnare, ärligare och 
broderligare förhållande mellan de berörda kristna grupperna« och att 
detta skulle medföra »rikare gemenskap även i praktiska missionsupp-
gifter«.� I början av �9�6 tog Pethrus initiativ till en ny enhetskonfe-
rens, men denna gång bara mellan Pingströrelsen och ÖM. Den möttes 
i Örebro några dagar i början av april. Konferensen upplevdes positiv 
av de ungefär fyra hundra deltagarna, inte minst försoningsgesten mel-
lan Pethrus och Magnusson angående händelserna �9�7. Den ledde 
ändå inte till några direkta konkreta resultat. Enligt Sahlbergs analys 
utgjorde konferensen ett försök från Pethrus sida att nå någon form av 
samarbete med ÖM. Han ville inte minst få ÖM:s konkreta stöd för 
Dagen, som då redan hamnat i ekonomisk kris. Att detta misslyckades 
berodde enligt Sahlberg både på motståndet inom Pingströrelsen och 
på att ÖM-ledarna ville ha en bredare döparenhet och inte enbart 
samverkan med Pingströrelsen.�

� Svenska Baptistsamfundet, Fribaptistsamfundet, Helgelseförbundet, Örebromissionen 
och Pingströrelsen.

� Sahlberg �977, s 65ff.

� ÖM:s årsmöte 6–�0.6.�9�5 § �0.

� Sahlberg �977, s ���ff. Se även konferensrapporten Enhetskonferensen i Örebro 
Föredrag och samtal, �9�6.
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ÖM blir återigen medlem av Svenska missionsrådet (SMR). I mitten av 
�9�0-talet omprövade ÖM sin hållning till missionsekumeniken. Vilka 
skäl fanns bakom beslutet att på nytt ansöka om medlemskap i SMR? 
Det finns två motiveringar angivna i protokollen. Ett första skäl kom 
fram när frågan aktualiserades i ÖM-styrelsen i mars �9�6. Då föreslog 
pastor Ragnar Ragné att ÖM »liksom pingstvännernas mission« skulle 
begära anslutning till SMR. Tidigare samma månad hade Filadelfiaför-
samlingen i Stockholm blivit medlem i SMR med hänvisning till ett be-
slut i Pingströrelsens predikantvecka i december �9�5. Trots det under 
åren spänningsfyllda förhållandet till Pingströrelsen banade sannolikt 
deras beslut vägen också för ÖM.5

Frågan bordlades emellertid och ÖM-ledningen hade underhands-
kontakt med Jakob Lundahl på SMR. När styrelsen tog upp frågan 
igen i september redogjordes för de principer rådet arbetar efter. Då 
framkom ett annat skäl än det tidigare anförda. John Magnusson 
förordade anslutning på den pragmatiska grunden, att ÖM i de ge-
nom kriget uppkomna förhållandena redan i ganska stor utsträckning 
»nödgats« samarbeta med andra svenska missioner och med SMR. Det 
blev också styrelsens beslut. Om någon diskussion kring förhållandet 
mellan SMR och IMR och kring de teologiska skäl som förorsakade 
utträdet �9�� förekom, redovisades det i alla fall inte i protokollet. I 
brevet till SMR anförs inte några särskilda motiveringar. När ansökan 
bifölls i november �9�6 var Magnusson redan närvarande som utsedd 
representant för ÖM. I mars �9�7 gav ÖM anslag för en SMR-repre-
sentant vid IMR-mötet i Whitby, Kanada, alltså det IMR som de varit 
så kritiska till i början av �9�0-talet.6

Hösten �9�7 blev ÖM, tillsammans med FB och HF, medlem även 
i Frikyrkliga samarbetskommittén.7 Magnusson hade förändrats från 
en tydligt antiekumenisk hållning på �9�0-talet till att bli förespråkare 
för ÖM:s medlemskap i flera ekumeniska organ och ÖM:s representant 
i ett par av dem. Den förändringen fortsatte in i �950-talet, även om 
han behöll sin kritiska inställning till Kyrkornas världsråd. Beträffande 
utvecklingen i AEF gav han både �9�7 och in på �950-talet sitt stöd 
till MBS:s medlemskap i den evangeliska eller protestantiska missions-

5 ÖM-styrelsen �7–�9.�.�9�6 § �7. SMR 6.�.�9�6 § �.

6 ÖM-styrelsen �–�.9.�9�6 § ��; ��–��.�.�9�7 § �0. SMR ��.��.�9�6 § �. I bilaga 
Magnusson t Lundahl 5.9.�9�6. Bergsten �995, s 

7 Bergsten �995, s ��0. 
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federationen. Diskussionen kring den frågan i början av �950-talet har 
emellertid sin bakgrund i de förändringar inom AEF, som inträffade 
under de föregående åren, från �9�6 och framåt.

7.� Franska unionen och framväxande nationalistiska rörelser

De nya möjligheterna att för första gången på fem, sex år sända mis-
sionärer från Sverige efter andra världskrigets slut sammanföll med den 
period då det nya Frankrike sökte sin väg i kolonialpolitiken och då 
den nationalistiska rörelsen sköt fart.

Franska unionen. Under �9�5 och �9�6 genomförde general de Gaulle 
en rad reformer. De syftade till att skapa representation för de fran-
ska kolonierna i nationalförsamlingen och att successivt associera den 
afrikanska eliten till gamla och nya administrativa organ inom AEF. 
Grundläggande friheter skulle införas och tvångsarbete avskaffas. 
Dessa intentioner sammanfördes i konstitutionen för Franska unionen 
i oktober �9�6. Den utgick från att Frankrike bildade union med sina 
tidigare kolonier på basis av jämlikhet i både rättigheter och skyldig-
heter, vilket knappast var en realitet.8

Strukturen blev komplicerad eftersom den, som historikern Ageron 
framhåller, sökte förena de motsatta principerna assimilering och fede-
ration. Reaktionen blev stark bland stora grupper av fransmän i koloni-
erna inom AEF. Samtidigt gav unionen den nationalistiska rörelsen vind 
i seglen. Valmanskårerna i Mellankongo, Oubangui-Chari och Tchad 
delades i två kategorier, medborgare (huvudsakligen fransmän) och icke-
medborgare (huvudsakligen afrikaner). De skulle få utse sina respektive 
representanter till senat och nationalförsamling i Paris, till AEF:s rådsför-
samling i Brazzaville och till respektive territoriella församling.9

Framväxande nationalistiska rörelser i Oubangui-Chari och Mellan-
kongo. Barthélemy Boganda (�9�0–�959)�0 prästvigdes i mars �9�8 
som den förste inhemske katolske prästen i Oubangui-Chari. �9�6 fick 

8 Ageron �99�, s 7�ff. Decalo, Thompson & Adloff �996, s 6f. Kalck �99�a, s �70ff. 

9 Ageron �99�, s 7�f. Kalck �99�a, s �70ff. I december �9�6 valdes territorialförsam-
lingen för Oubangui-Chari med säte i Bangui. Hilberth noterade i dagboken att »höv-
dingar, s. k. ’évolués’, samt arbetare som varit minst två år på en plats« fick vara med 
och rösta fram en delegat till detta råd. Dagbok Bania �5.��.�9�6.

�0 Se Kalck �995.
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han aktivt stöd av sin biskop för att engagera sig politiskt. Efter en 
kampanj mot en kandidat som lanserats av fransmän i Bangui, valdes 
han i november samma år till den franska nationalförsamlingen, som 
den förste afrikanske ledamoten från Oubangui.��

Boganda möttes av större förståelse i efterkrigstidens Paris än i 
Bangui och reagerade starkt mot att fransmännen i Oubangui-Chari 
på olika sätt obstruerade de beslut som fattades i Paris. Under starkt 
motstånd från kolonins fransmän bekämpade han det »tvångsarbete 
i praktiken« som rådde i fråga om bomullsodlingen. Under sina vis-
telser i hemlandet reste han runt i byarna för att informera om olika 
reformer som beslutats. Han uppmanade befolkningen att kräva att 
de tillämpades utan inskränkning. Bogandas mål under de första åren 
var assimilationistiskt, det vill säga att befolkningen skulle bli franska 
medborgare fullt ut. Men han blev snabbt desillusionerad beträffande 
dessa möjligheter och började tala och skriva mot den franska koloni-
seringen. Frankrike måste betala tillbaka sin »skuld« till Afrika från 
krigsårens uppoffringar genom att avveckla det koloniala systemet. 
Han bekämpade också den rasism som var rådande bland fransmän-
nen i kolonin och som även han själv, fastän han var katolsk präst och 
deputerad, drabbades av.��

I september �9�9 grundade Boganda och en grupp medarbetare 
MESAN (Mouvement d’évolution sociale de l’Afrique noire), som skul-
le komma att bli den mest betydelsefulla politiska rörelsen i Oubangui 
under �950- och �960-talen.��

Boganda hade vid den tiden ingen direkt motsvarighet i Mellan-
kongo. Anledningen var att den stora inflytelserika lariklanen av ba-
kongofolket vägrade delta i valen eller angav sin döde ledare André 
Matsoua (�899–�9��)�� på röstsedlarna. Detta medförde att andra 
politiska krafter tog över, i första hand Félix Tchicayas (�90�–�96�) 
framstegsparti med bas hos vilifolket i Pointe Noire-regionen och för-
bundet med den panafrikanska demokratirörelsen, men även Jacques 

�� Penel �995, s ��, �0ff.

�� Boganda i Penel �995, s ���f, �56ff, �6�, ��0ff. Se Kalck �99�a, s �7�ff, och Kalck 
�995, s 6�–89.

�� Kalck �99�a, s �76. 

�� Matsoua var en messiansk ledarperson, med både religiösa och politiska drag, som 
symboliserade motståndet mot den franska överhögheten. Han dog i fängelse och blev 
hemligt begravd. Anhängarna trodde inte att han var död utan väntade sig hans åter-
komst för att återställa laris maktställning.
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Opangaults (�907–�978) socialistiska parti med bas hos de nordliga 
folkgrupperna inom mbochi, vars region gränsade till den där MBS var 
verksam. Den här situationen förändrades först �956.�5

Det var alltså till ett AEF med en stigande spänning mellan koloni-
almakt och befolkning och en begynnande nationalistisk rörelse, som 
svenska missionärer reste �9�5 och �9�6. De kom för att ersätta de 
missionärer som efter en ofrivilligt lång period återvände till Sverige 
allteftersom resmöjligheter öppnades.

7.� MBS och efterkrigstidens problem (�9�5–�9�7)

Det var inte lätt för missionärer att få plats på de i bägge riktningarna 
fullbokade båtarna och flygen under tiden efter kriget.�6 Dessutom 
skulle de missionärskandidater som försenats av kriget läsa franska i 
Paris. Läsåret �9�6–�9�7 fanns tretton personer från ÖM där i språk-
studier. Det tog alltså ett par, tre år innan det totala antalet missionärer 
ökade väsentligt. 

Missionärernas uppgift att »söka hjälpa våra medhjälpare«. Behovet 
av inhemska medarbetare var fortsatt akut. John Hilberth, som hörde 
till de första som kom efter kriget, konstaterade i oktober �9�5 att 
han och hans fru var ensamma missionärer för att övervaka arbetet i 
Bania- och Noladistrikten. »Vår uppgift tycks bli att söka hjälpa våra 
medhjälpare«, noterade han i dagboken och i brev till Magnusson.�7

Dessa medhjälpare fick det svårt i den ekonomiska situation som 
uppstod efter krigsslutet. Deras löner släpade efter och låg långt un-
der det som staten betalade i motsvarande tjänster. Upprepade krav 
på löneförhöjning från lärarna drev missionärerna till att revidera 
sitt tidigare beslut från �9�� att inte söka statliga subventioner för 

�5 PPC = Parti Progressiste Congolais; RDA = Rassemblement Démocratique Africain, 
under ledning av Félix Houphouet-Boigny från Elfenbenskusten; MSA = Mouvement 
Socialiste Africain. Decalo, Thompson & Adloff �996, s 7f, �89f, ��8f. Moukoko �999, 
s ��8f, ���f, �8�f, �75f, ���f. 

�6 Efter över ett års förhandlingar om inresetillstånd till Franska Kongo kunde tio mis-
sionärer resa från Sverige den �5 mars �9�5 med båt via Lissabon, där de fick tillbringa 
lång tid. De anlände till målet först i början av juli. På hösten �9�5 återvände tolv 
missionärer från Kongo till Sverige. ÖM:s årsbok �9�5, s �7. Dagbok Bania �.7.�9�5. 
Dagbok Gamboula �.7.�9�5.

�7 Dagbok Bania 9.�0.�9�5. J Hilberth t Magnusson �.�0.�9�5. ÖMs årsbok �9�7, 
s 5�.
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skolverksamheten. I januari �9�6 beslöts att ansöka om sådana och 
samtidigt att höja lärarnas löner till den nivå SMF hade för sina lärare. 
Utbetalningen skulle emellertid ske först sedan MBS fått subventioner 
eller från följande år. Yngve Johansson begav sig omedelbart till Bangui 
och uppvaktade myndigheterna i ärendet och fick en positiv reaktion. 
Det gick i linje med den franska efterkrigssatsningen på investeringar 
och samhällsuppbyggnad i det program som kallades FIDES. Subven-
tionen började sedan utbetalas från �9�7.�8

Evangelisterna var i samma situation. I januari �9�6 beslöts att 
ge stationsevangelisterna 50 % löneförhöjning och byevangelisterna 
�0 %. De allra flesta av evangelisterna och även hjälplärarna eller 
monitörerna var vid denna tid mycket unga och hade bara några års 
skolutbildning. Det var först höstterminen �9�6 som det så kallade 
mellanstadiet (cours moyen, årskurs 5–6) startades i missionens skolor 
med början i Gamboula. Bibelskolan där var vid denna tid bara tvåårig. 
Vid konferensen �9�6 beslöts att en evangelist bör ha uppnått �6 års 
ålder innan han sändes ut första gången och att han bör vara gift. Hans 
hustru bör helst vara kristen och ha vistas på en station för fostran.�9

Dessa förhållande förklarar en del skiftande omdömen från mis-
sionärers sida om evangelister. Efter en veckas bibelkurs med evan-
gelisterna i Baniadistriktet konstaterade John Hilberth till exempel i 
dagboken att de unga evangelisterna till stor del saknar det ansvar som 
de borde ha i sin uppgift. De kan inte göra mycket för att uppmuntra 
och hålla samman de kristna i byarna. »Pliktkänslan behöver fördjupas 
hos dem, kunskapen om Kristus bli rikare«, noterade han.�0

Bokangue och Tongo – två uppskattade medarbetare. Det fanns dock 
evangelister som svarade mot missionärernas förväntningar. Daniel 
Bokangue var en av dem. Efter sju år i Sverige kunde han återvända den 
5 mars �9�6 med missionsplanet Ansgars första resa till Kongo.�� Vid 
påsktiden kom han till Ouesso. Hilberth skrev då om honom att han 

�8 MK ��–�9.�.�9�� § �6; ��–�7.�.�9�6 § �9–�0; �7–�5.�.�9�7 § � mom 6. Dagbok 
Gamboula �6–��.�.�9�6. Manning �988, s ��6, �68. FIDES = Fonds d’investissement 
et de développement économique et social des Territories d’Outre-Mer.

�9 MK ��–�7.�.�9�6 § �6–�7. FK ��.8–�.9.�9�6 § ��.

�0 Dagbok Bania ��.��.�9�5.

�� De franska myndigheterna beviljade inte »lejd« för Bokangue vid tidigare båtresor. 
Hans återresa blev därför försenad i ett år. ÖM:s årsbok �9�5, s �7; �9�6, s �7.
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var en auktoritet för sitt folk på grund av sin andliga resning. Bokan-
gue fick en särbehandling jämfört med övriga evangelister genom att 
han fick lön efter SMF:s tariff för infödda medarbetare. Det innebar 
att han som evangelist fick samma lönenivå som hjälplärarna i skolan. 
Han kallades som talare till evangelistveckor och församlingshögtider 
över hela norra fältet och fick också delta i missionärskonferensen i 
januari �9�7. Den beslöt om hans placering i Ouesso, där den största 
församlingen fanns med omkring � 000 medlemmar.��

En annan uppskattad medarbetare var evangelisten Armand Tongo i 
Bilolo och senare Nola. Han valdes till Biloloförsamlingens förste dia-
kon �9��. När missionärerna beslöt att inte återvända till Bilolo – och 
stationen senare såldes till staten på grund av sömnsjukans härjningar 
– blev Tongo »missionärernas ställföreträdare« på platsen och i försam-
lingen. Han hade även uppsikt över arbetet på den nya tomten i Nola 
och hade ansvar för församlingens vård mellan Baniamissionärernas 
besök. Tongo blev i december �9�6 den förste afrikan som fick förrätta 
dop i Nola. Missionärerna såg honom som »en verklig hövding bland 
sitt folk« och som »en redbar, vis och gudfruktig man«. Bror Grawé 
såg honom som en »Timoteus« vid sin sida. Han kämpade i omgångar 
med sömnsjukan och avled vid julen �950 i denna sjukdom.��

Tre-själv-målet kräver satsning på utbildning. I samband med Afrika-
missionens �5-årsjubileum betonade John Hilberth i MB att de upp-
nådda resultaten måste ses i relation till den relativt korta tidsrymd 
som tjugofem år utgör. Han såg en tydlig progression under dessa år. 
Först såg missionärerna till enskilda människors behov. Senare kunde 
de mer inrikta sig på att möta de nykristna församlingarnas behov. 
Hilberth framhöll med grund i gällande instruktion att församlingarna 
måste byggas upp till att bli självstyrande, självunderhållande och 
självutbredande.��

I det perspektivet var det, enligt Hilberth, viktigast att satsa på den 
gemensamma bibelskolan. Den måste byggas ut när det gäller elevantal, 

�� ÖM:s årsbok �9�6, s �7. Hilberth i MB �5.8.�9�6, s ��. MK ��–�7.�.�9�6 § ��; 
�7–�5.�.�9�7 § ��, �0. FK ��.5.�9�6 § �; ��.8–�.9.�9�6 § ��. ÖM:s årsbok �9�7, s 
5�, 6�, 6�f, 68.

�� Dagbok Bilolo-Nola �–5.5.�9��; �6.��.�9�6; �.8.�9�8. ÖM:s årsbok �9�6, s 57; 
�9�7, s 67; �9�8, s 69; �9�9, s �9; �950, s 58; �95�, s 5�.

�� Hilberth i MB 8.8.�9�6, s ��.
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studietid och läroämnen. Det kräver väl rustade missionärer och afri-
kanska lärare. Dessa tankar hos Hilberth fick ytterligare näring när han 
sommaren �9�6 deltog i den västafrikanska missionärskonferensen i 
Leopoldville. Där betonades att missionärerna måste arbeta med målet 
att bli umbärliga. Därför måste inhemska lärare och pastorer utbildas, 
som då kan föra arbetet vidare. I konferensen deltog både missionärer 
och afrikaner sida vid sida.�5

Missionärerna upplevde att församlingsarbetet befann sig i en vågdal 
vid krigsslutet. Medlemsantalet hade visserligen ökat, men den andliga 
kvaliteten ansågs inte tillfredsställande. Stations- och församlingsföre-
ståndarna såg sig inbegripna i en tvåfrontskamp »mot vitmyror och 
oväder för att rädda hus och byggnader från förstörelse och mot he-
dendom och sedesfördärv, som hotar de kristna församlingarna«. Först 
under �9�7 tyckte de sig ha kommit ur vågdalen.�6

7.� John Magnussons inspektionsresa (�9�7)

År �9�6 hade ÖM firat Afrikamissionens �5-årsjubileum. I Sverige 
utkom boken Vildmarken vaknar: Skildringar ur Örebro Missions-
förenings kongomission och i Berbérati anordnades en �5-årshögtid. 
Samtidigt hade man kunnat lägga krigsårens svårigheter bakom sig 
och kunde se framåt, men i stor osäkerhet på flera plan. Politiska och 
administrativa förändringar var på gång och många kände på sig att 
efterkrigstiden skulle medföra nya utmaningar för församlingarna och 
missionen. Det var läge att förverkliga den av missionärerna sedan 
länge önskade inspektionsresan av missionsekreterare John Magnus-
son. I januari �9�6 anhöll missionärskonferensen hos ÖM-styrelsen 
om en sådan inspektion. I mars biföll styrelsen detta, och resan skulle 
företas så snart det blev möjligt.�7

Inför John Magnussons inspektionsresa. Det dröjde till början av föl-
jande år innan resan blev av. I gengäld varade den i drygt fyra måna-
der. Missionärerna och inhemska församlingsrepresentanter på de sju 
stationerna fick möjlighet att på plats möta ÖM:s vid den tiden mest 

�5 Ibid.

�6 MK ��–�7.�.�9�6 § ��, �7–�5.�.�9�7 § � mom �.

�7 FK ��.8–�.9.�9�6 § 9. MK ��–�7.�.�9�6 § �5. ÖM-styrelsen �7–�9.�.�9�6 § �5 
mom �7.
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inflytelserike ledare. Vad missionärerna ville ta upp med honom finns 
dokumenterat i de förberedande handlingar som olika missionärer 
författade på fältkommitténs uppdrag. De utgjorde en lägesbeskriv-
ning av situationen och behoven efter kriget ur missionärernas per-
spektiv och var skrivna för att underbygga deras olika önskemål och 
krav. Dessa dokument sändes till Magnusson innan han reste från 
Sverige.

John Ström (�906–�959) skrev om fältets transportproblem. Hans 
beskrivning av läget utmynnade i konklusionen att hela bilparken be-
hövde förnyas. Dessutom behövde en reparationsverkstad inrättas, 
eventuellt som en del i en industriskola. Eftersom bilväg saknades mel-
lan Salo och Ouesso, behövdes också en egen motorbåt för att inte vara 
beroende av de oregelbundna och långsamma flodbåtarna.�8

Tanken på industri- eller yrkesskolor utvecklades av Bror Grawé. 
Missionärerna hade från första början försökt att träna upp snickare, 
murare och andra yrkesmän för missionens eget behov. Men behovet 
av riktiga yrkesskolor gjorde sig alltmer gällande. Grawé framför-
de argumentet att om kolonialmyndigheterna har »ringa eller ingen 
förståelse« för det evangeliska arbetet – och knappast heller uppskattar 
missionens ansträngningar att genom skolverksamhet höja folket i in-
tellektuellt hänseende – så uppskattar de när missionen lär afrikanerna 
att arbeta med yrkesskicklighet inom praktiska områden. Det drar de 
själva nytta av. Han tillade att om missionen kunde vara myndigheterna 
till lags med en sådan verksamhet, »så underlättas våra relationer med 
dem även då det gäller att utföra rent evangeliskt arbete«.�9

Grawés argumentering visar att den tidigare generalguvernören Ebo-
ués satsning på yrkesutbildning hade fått genomslag hos de lokala myn-
digheterna. Om Grawé uppfattat saken rätt var dock dessa myndighe-
ters inställning fortfarande kluven till skolverksamhetens syfte att mer 
allmänt höja folkets intellektuella nivå. Han understödde sitt taktiska 
argument med en hänvisning till erfarenheter från SMF:s yrkesskola i 
Mansimou, Brazzaville. Grawé framförde även ett annat taktiskt ar-
gument: Om inte missionen ordnade en yrkesskola, skulle de afrikaner 
som vill ha sådan utbildning få söka den hos »ogudaktiga kolonister«. 
Dessa skulle då prägla dem »under en av de mest känsliga perioderna 

�8 Ström, »Fältets transportproblem«, nov �9�6.

�9 Grawé, »Yrkesskolor«, dec �9�6.
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i deras utveckling«. Skrivelsen avslutades dock med att poängtera det 
faktiska behovet av snickare för möbeltillverkning och byggnadsinred-
ningar, murare, skomakare, skräddare och bilmekaniker.�0

Ellen Hilberth argumenterade i sin skrivelse om sjukvård för mis-
sionens behov av en läkare. För att få praktisera som läkare måste man 
fram till �9�� ha franskt medborgarskap och läkarlegitimation från 
fransk fakultet. Genom påtryckningar från de allierade och från Inter-
nationella missionsrådet blev det sedan tillåtet för utländska läkare att 
arbeta i franska kolonier. Ellen Hilberth framhöll att alla statens läkare 
var militärläkare, som i övrigt mest var engagerade i bekämpning av 
epidemier. De hade inte utrustning för kirurgiska ingrepp. Eftersom de 
närmaste sjukhusen låg på 55 respektive 70 mils avstånd var behovet 
stort av ett mindre missionssjukhus. Hon vädjade till ÖM-ledningen 
att ta ansvar både för missionärerna och deras barn och för den afri-
kanska befolkningen genom att sända ett par läkare som kan byta av 
varandra på fältet. En sjuksköterska borde dessutom placeras på varje 
missionsstation, hävdade hon.��

John Hilberth skrev om litteraturverksamheten som den mest efter-
satta delen av arbetet. Missionärerna hade haft mycket begränsad tid 
för litterärt arbete. De hade också ofta fått arbeta inom olika språkom-
råden under olika arbetsperioder och därför inte lärt sig något språk 
ordentligt. Under kriget spred sig dessutom sangospråket över norra 
fältet. Gruvbolagen med sina arbetslag från öster kom längre och längre 
mot väster i sitt sökande efter guld och diamanter, och med dem kom 
sangon. På samma sätt spreds också sangon med affärsmännen när 
handelsförbindelserna inom kolonin blev livligare.��

De olika språken komplicerade givetvis uppgiften att producera 
litteratur. Läskunnigheten ökade och därmed efterfrågan på litteratur. 
Bristen var stor på lämplig litteratur för bruk inom församlingarna men 
även på »enkla, goda berättelser om profana och vanliga ting« för att 
möta den våg av profan litteratur, som Hilberth förutsåg skulle komma. 

�0 Ibid.

�� E Hilberth, »Den allmänna sjukvården«, [�9�6].

�� J Hilberth, »Litteraturfrågor« [�9�6]. Det kan noteras att under den tidsperiod min 
undersökning avser ökade användningen av sangospråket successivt även i västra delen 
av landet, som framkommer i Hilberths rapport, men det blev det dominerande språket 
först senare. Därför var det amerikanska missionärer längre österut som översatte bibeln 
till sango, inte de svenska missionärerna. Se Thornell & Olivestam �00�, s ��9f.
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Ett annat hot var fransmännens strävan att »förfranska sina kolonier«. 
Det gällde att utnyttja möjligheterna att producera litteratur på folk-
språken, så länge det var tillåtet.��

John Hilberth skrev också om församlingsarbetet. I en längre rap-
port utvecklade han det som han beskrev som arbetets mål och mening, 
nämligen »den hednakristna församlingen«. Han hade skaffat sig un-
derlag genom att skicka ett frågeformulär till alla församlingsförestån-
dare innehållande nitton frågor. Hans rapport blev därmed ett viktigt 
tidsdokument om hur missionärerna under efterkrigstiden såg på den 
afrikanska församlingen och dess uppgift och problem.��

Hilberth anförde tre förhållanden, som enligt hans mening var vik-
tiga för att förstå den samtida situationen i församlingarna. Det första 
var att viljan syntes vara starkare engagerad än känslan vid omvändel-
serna. Församlingarna var i allmänhet inte framsprungna ur en väckelse 
i den meningen att medlemmarna i allmänhet upplevt att Guds Ande 
överbevisat dem om synd. Den viktigaste orsaken, enligt Hilberth, var 
en bristande eller felriktad skuldkänsla. Den kristna undervisningen 
hade inte i grunden omformat syndbegreppet och därför upplevde 
medlemmarna inte på djupet att de syndat mot Gud.�5

Det andra förhållandet var att 90–�00 % var analfabeter när det 
kristna budskapet nådde dem. När de blev kristna blev missionärerna 
deras auktoritet istället för bibeln. Därmed försvårades en »normal 
andlig utveckling«. Det vore därför katastrofalt om församlingarna 
av någon anledning skulle lämnas utan missionärer. Vid tiden för rap-
porten var dock ungefär 60 % av medlemmarna läs- och skrivkunniga. 
Men många hade stannat så kort tid i skolorna, att de inte tillägnat sig 
tillfredsställande kunskaper. Dessutom hade missionen inte producerat 
särskilt mycket litteratur. Många hade därför inte odlat förmågan att 
inhämta kunskap genom det skrivna ordet.�6

Det tredje förhållandet gällde de religiösa föreställningar som män-
niskorna levt i och trott på. Dessa var sammanvävda med sociala reg-
ler och institutioner och utövade ett genomträngande inflytande. Det 

�� Ibid. 

�� J Hilberth, »Den hednakristna församlingen«, [�9�6], s �. Enkät »Den hednakristna 
församlingen«.

�5 J Hilberth, »Den hednakristna församlingen«, [�9�6], s �f.

�6 J Hilberth, »Den hednakristna församlingen«, [�9�6], s �f.
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gjorde det givetvis svårt att »radikalt bryta med det gamla«.�7 Missio-
närerna uppfattade detta som »Kristi anspråk«. Men församlingsfö-
reståndarnas enkätsvar visade att få medlemmar hade brutit mot sina 
»tabun«. De påverkades fortfarande av »grov vidskepelse« och »det 
gamla tänkesättet«. När dessa vid omvändelsen måste lämna inte bara 
»ett lastbart liv« utan även en »livssyn, som fäder tagit och lämnat i 
arv« var det inte märkligt att även gamla kristna uppfattade försam-
lingen som »en främmande kropp i folkets organiska liv«.�8

Det är mot den bakgrunden Hilberth beskrev det samtida läget i 
församlingarna i rätt pessimistiska ordalag. Som exempel på »bristande 
ansvarskänsla« angav han bland annat det faktum att det sällan hänt 
att de kristna själva byggt sitt kapell. »Det får missionen både göra 
och bekosta.« Han såg emellertid en skillnad mellan olika folkgrupper. 
Bristerna var särskilt framträdande hos gbaya- och pandefolken. Det 
berodde enligt Hilberth på det faktum att dessa folk historiskt saknat 
enhetlig ledning och statsbildning och därmed inte fostrats till disciplin 
och gemensamma mål och ideal i en större social enhet. Kristna som 
flyttat in från andra folk, såsom manza, skilde sig i detta avseende 
positivt från gbaya. Hilberths analys verkar inte stämma med de teser 
om gbayafolkets frihets- och självständighetssträvande som anfördes i 
avsnittet om kongo-wara. Förmodligen avsåg Hilberth främst subgrup-
perna i söder där MBS vid den tiden hade sitt mesta arbete, medan 
Kalck och framför allt Gosselin och Roulon-Doko i tidigare anförda 
kommentarer avsåg subgrupper i norr där revolten hade sina starkaste 
fästen. Det är i detta sammanhang av intresse att många av de afri-
kanska ledare som under �950- och �960-talen trädde fram inom MBS 
kom från områden i norr och nordväst.�9

En annan orsak till brister i församlingslivet fann Hilberth på äkten-
skapets område. Där hade inte missionen lyckats »kristna« tänkesätt 
och praxis. En orsak som angavs var svårigheten att få »helkristna 
familjer«. Det hade varit svårt att rekrytera flickor till skolorna vilket 
lett till att det i alla församlingarna, med undantag av Matélé-Ouesso, 
fanns omkring dubbelt så många män som kvinnor. Här visade sig 
den nära kopplingen mellan skolverksamheten och församlingslivet. 

�7 Detta uttryck antyder ett synsätt i linje med tabula rasa-tanken. Se kap �, not ��. 

�8 J Hilberth, »Den hednakristna församlingen«, [�9�6], s �f. 

�9 J Hilberth, »Den hednakristna församlingen«, [�9�6], s �f. Se kap �.�.
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Hilberth kommenterade också den så kallade successiva polygamin 
– upprepade skilsmässor följda av omgiften – och svårigheterna att få 
»någon ordning på det äktenskapliga området«.�0

Inte ens Bokangue var i detta avseende ett föredöme. Hilberth und-
rade ändå om det var rätt av missionärskonferensen att i reaktion mot 
sakernas tillstånd förorda att kristnas äktenskap inte längre skulle väl-
signas inför församlingen. Han frågade sig också om det skulle gå att 
upprätthålla beslutet att förvägra polygamhustrur rätt till medlemskap. 
Han noterade att svårigheterna förvärrats med avfolkningen av gamla 
byar och uppkomsten av nya folkcentra kring gruvor, affärsföretag och 
gruvor där »religiös propaganda«, i varje fall protestantiskt arbete, 
ofta var förbjuden. Här bröt det gamla sociala och moraliska systemet 
samman.��

I slutet av sin rapport anknöt Hilberth till tre-själv-formeln. Det 
var framför allt frågan om självutbredning som upptog honom. Han 
konstaterade att de sju församlingarna inte i nämnvärd grad var själv-
utbredande och saknade förutsättningarna i medel, offervilja, kunnig-
het och nit för evangelisation. De �00 evangelisterna var underställda 
missionen, inte församlingarna.�� Det kunde enligt Hilberths mening 
motiveras i ett tidigare skede, men nu höll det som var gott på att bli 
något ont. Att denna verksamhet sågs som de vitas ansvar skapade 
en mentalitet hos både evangelisterna själva och församlingarna, som 
inte bådade gott inför framtiden. Missionärerna hade inte heller varit 
förutseende. De hade felbedömt evangelisternas stora behov av utbild-
ning och anställt så många sådana som möjligt och därmed pressat ner 
lönerna. Resultatet blev att dessa inte hade tillräckligt med substans i 
sin förkunnelse, måste ägna sin tid åt att arbeta på sina planteringar 
och utsattes för ständiga frestelser att gå till mer välbetalda arbeten. 
Det var en pessimistisk analys.��

Men Hilberth avslutade med några spirande glädjeämnen. På de 
äldre stationerna fanns en grupp män som växt med uppgiften att 

�0 J Hilberth, »Den hednakristna församlingen«, [�9�6], s 5ff.

�� J Hilberth, »Den hednakristna församlingen«, [�9�6], s 5ff. Bokangues äktenskap 
klarade inte de sju årens separation. Det blev skilsmässa och omgifte. Trots missionärer-
nas tydliga principiella hållning hade de något slags överseende med Bokangue i denna 
fråga.

�� Detta återspeglar den dubbla strukturen med station och församling, där stationen var 
basenheten i MBS. Evangelisterna var länge anställda och avlönade av MBS. 

�� J Hilberth, »Den hednakristna församlingen«, [�9�6], s 8ff.
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bistå missionärerna i församlingsvården. Missionärerna borde därför 
följa principen att aldrig göra sådant som medarbetarna kan göra. På 
en del håll gjordes betydande insamlingar och några församlingar tog 
ansvar för evangelistlöner. Här och var började medlemmarna bygga 
kapell och anordna möten och även nattvard och dop utan missionärers 
närvaro. Hilberth menade att missionärerna måste aktivt stödja denna 
utveckling och göra vissa nödvändiga förändringar:

Ty utan tvivel ligger här fröet till självunderhåll, självutbredning och 
självbestämmande, vilket allt sedan missionens början har varit vårt 
mål – ett mål, som dock tidigare icke ens skymtat i fjärran.��

Nu skymtade åtminstone Hilberth detta mål, om än bara i fjärran. 
Frågan om hur det målet skulle kunna förverkligas borde onekligen 
vara fundamental i det nya mer expansiva skede i vilket Magnussons 
besök inföll.

Det var med alla dessa läges- och behovsanalyser i bagaget, som 
missionärerna inom MBS mötte missionssekreteraren vid dennes ef-
terlängtade så kallade inspektionsbesök i AEF. Han var deras chef och 
representant för den mission de var anställda av. Han hade ansvar för 
dess missionsarbete på flera håll i världen och kunde inte hela tiden 
vara insatt i alla detaljfrågor. Han måste söka vara opartisk mellan de 
olika missionsfälten i de många avvägningar han tvingades göra eller 
föreslå styrelsen. Vid besöken skulle stationerna och deras verksamhet 
förevisas och många möten ordnas med ledande personer i olika sam-
manhang. Församlingarna förväntade sig lyssna till predikan av den 
som de uppfattade som den store ledaren från Sverige. Men vid sidan av 
allt detta skulle de presenterade problemen diskuteras och vägen framåt 
stakas ut. Hur gick diskussionen i de aktualiserade frågorna? Var han 
själv mest lyssnande eller drev han själv några frågor? Vilken respons 
fick missionärerna? Vilka intryck bar han med sig hem? 

Inspektionsresan våren 1947. John Magnusson lämnade tillsammans 
med missionär David Johansson (�897–�965) Sverige den � januari. 
Resan gick via Mellankongo. Under besöket på SMF:s arbetsfält predi-
kade han söndagen den �9 januari i Ngouedi över Johannesevangeliet 

�� J Hilberth, »Den hednakristna församlingen«, [�9�6], s ��.
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�:�6. I sin reserapport till MB skrev han att det inte är lätt »att komma 
från Sverige och anpassa sig efter en kongopublik av mest unga män-
niskor, men jag hoppas, att något ord föll i god jord«. Så blev också 
fallet. Efraim Andersson har senare beskrivit denna predikan som »sak-
lig och lugn men samtidigt engagerad och inträngande«. Predikanten 
klargjorde »med en för afrikanen åskådlig bild […] villkoret för att få 
del av frälsningen«. Han lät en sedel falla till golvet med kommentaren 
att den är utan värde om ingen tar vara på den, men om någon tar upp 
den blir den hans tillhörighet. Det gäller att ta emot Guds ord till fräls-
ning. Magnusson observerade att »en ung svart broder ropade under 
stor gripenhet till Gud om väckelse«. Denne man var Buana Kibongi 
(�9�9–�999). Händelsen blev startpunkt för en omfattande och lång-
varig väckelse. Men denna hade förstås en förhistoria, som Andersson 
utvecklat i sina studier av väckelsen.�5

Först den �0 januari anlände Magnusson till Gamboula på ÖM-fäl-
tet. Själva beteckningen inspektionsresa avslöjar att en väsentlig del av 
tiden gick åt att bese och inspektera stationerna och verksamheterna. 
Hans beskrivning av de fem dagarna i Gamboula är representativ för 
de stora dragen i besöken vid alla missionsstationerna:

Därvid besåg jag alla stationens byggnader in- och utvändigt, lyss-
nade till samtliga skolklasser och talade till eleverna, besåg förloss-
ningshem, klinik och flickhem, sökte följa det dagliga utearbetet på 
stationen och besåg planteringar mm. Jag deltog i ett stationsmöte, 
ett församlingsmöte, ett nattvardsfirande, en dopförrättning samt 
predikade två gånger i kyrkan. Jag hade naturligtvis många samtal 
med missionärerna om arbetet, ställningen och behoven. Ävenså 
sökte jag kontakt med storhövdingen Gomona i Gamboulabyn 
[…]�6

Från stationsmötet finns i protokollet bara upptaget praktiska och 
ekonomiska frågor. De var tydligen sådana som låg överst för de flesta 

�5 Magnusson, Rapport, nov �9�7, s �. Magnusson i MB, 6.�.�9�7, s ��; �0.7.�9�7, 
s �6. Andersson �968, s �56ff och �997, s 77f. En samtida skildring av händelsen finns 
i Andersson �9�7, s ���. Se även Kibongi �966, s ��5f; �967, s ��ff. När Magnusson 
passerade Brazzaville på hemväg i slutet av maj fick han höra närmare om vad som var 
på gång och hoppades då att detta skeende också skulle nå ÖM:s fält. Magnusson t H 
Karlsson �8.5.�9�7.

�6 Magnusson, Rapport, nov �9�7, s �f.
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av missionärerna.�7 Från Bania föreligger också en sammanfattning av 
visitationen som ger några kompletterande inslag:

Stationen har under sex dagar visiterats av John Magnusson. Kon-
cession, byggnader och planteringar har besetts, ett bybesök gjorts, 
ett sammanträffande skett med evangelistkåren och äldsterådet, en 
församlingsdag anordnats med dop, vigsel, barnvälsignelse, nattvard 
samt predikan av John Magnusson. Dag-, protokolls- och räken-
skapsböcker har visats.�8

Av stationsdagboken framgår att John Magnusson och evangelisten 
Maka var dopförrättare då �� personer döptes i floden.�9

Vid missionärskonferensen �7–�5 februari i Berbérati behandlades 
som vanligt löpande ärenden och frågor kring alla arbetsgrenarna. 

�7 Stationsmöte Gamboula �.�.�9�7 § �–��.

�8 Stationsmöte Bania ��.�.�9�7 § �. Se Magnusson, Rapport, nov �9�7, s �.

�9 Dagbok Bania 9.�.�9�7.

Missionärskonferensen 1947. I främre raden fr v Ellen och John Hilberth,  
John Magnusson, Elsa och Henning Karlsson, Elsa och Yngve Johansson.  
I bakre raden syns Daniel Bokangue. Foto: Biblioteket Läsaren/ Örebro missionsskola.
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Dessutom fördes samtal och ett antal beslut fattades med anledning av 
de frågor missionärerna väckt i sina förberedande skrivelser. Samtal 
fördes om att upprätta en egen bilverkstad och beslut togs om en yrkes-
skola i Berbérati, i första hand för snickare men på sikt även för bil-
reparatörer. Konferensen anslöt sig till en skrivelse som Ellen Hilberth 
författat på uppdrag av fältkommittén med begäran om en läkare till 
fältet. Angående litteraturarbetet beslöts att inrätta en litteraturcentral i 
anslutning till tryckeriet. Denna början till en bokhandelsrörelse skulle 
stå under språk- och litteraturkommittén. John Hilberth avdelades 
för litterärt arbete, i huvudsak slutförandet av NT-översättningen till 
gbaya, tillsammans med afrikanska medarbetare. Frågan om evangelis-
ternas löner besvarades dels genom att låta lönerna följa växelkursen 
mellan franc och krona, något som uppenbarligen ansågs vara till deras 
fördel, dels genom en vädjan till församlingarna att ta ansvar för fler 
evangelistlöner.50

Det kom emellertid även upp flera andra frågor av mer principiell art. 
En sådan där missionärerna ville få missionssekreterarens åsikt var en 
eventuell anslutning till federationen av missioner inom Kamerun och 
Ekvatorialafrika.5� Här framkom den tveksamhet till den ekumeniska 
rörelsen som många bar med sig från Sverige. Aron Svensson hade del-
tagit i ett möte med federationen �9��. Fastän han uppfattade det som 
lärorikt att ha varit med där, avrådde han då från medlemskap. Hans 
skäl var att han uppfattat att federationen skulle komma att ingå i det 
han kallade »den nyteologiska alliansen« (blivande Kyrkornas världs-
råd?). Federationen hade dock strukit några formuleringar av teologisk 
art, som tidigare fanns med i stadgarna. Magnussons bedömning var 
att utifrån de föreliggande stadgarna fanns inga principiella hinder för 
medlemskap. Frågan bordlades för beslut vid följande års konferens 
och Magnusson skulle skaffa ytterligare information i Brazzaville om 
de ekonomiska förpliktelserna. Medlemskapet kom till stånd �9�9.5�

50 MK �7–�5.�.�9�7 § �6, �0, ��, ��, �9.

5� Fédération des Missions Évangéliques du Cameroun et de l’Afrique Équatoriale. Ut-
trycket Ekvatorialafrika inkluderade här även Ekvatorialguinea. Om denna federation, 
se Grotelli �985.

5� Dagbok Gamboula �9.�.�9��. MK �7–�5.�.�9�7 § �0. Vid följande konferens 
hänsköts frågan till fältkommittén som i september �9�8 beslöt sända ut frågan i en så 
kallad rundskrivelse. Frågan om medlemskap besvarades med �0 ja, 8 ville att nästa kon-
ferens skulle ta beslut och � avstod från att rösta. Fältkommittén förordade medlemskap 
och konferensen �9�9 bekräftade det. MK ��–�8.�.�9�8 § �9; 7–��.�.�9�9 § �5. FK 
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En annan fråga gällde gränsregleringar gentemot andra missioners 
arbetsfält. Propåer hade kommit från två håll. Den amerikanska luther-
ska Sudanmissionen gjorde anspråk på Babouadistriktet i norr. Norska 
Missionsförbundet ville få Likoualafloden som gräns till ÖM:s arbets-
fält i Mellankongo och inte Kouyofloden längre söderut som ÖM- 
missionärerna föreslagit. Konferensen insåg att om de vägrade gå med 
på det norska förslaget skulle de ikläda sig ansvar för att väsentligt 
utvidga det egna arbetet �0 mil söderut, och det fanns det knappast 
resurser för. I båda fallen beslöts att ordna sammanträffanden med 
ansvariga för de aktuella missionerna medan Magnusson var kvar och 
kunde delta. Så blev fallet med Sudanmissionen den �8 mars i Baboua. 
Efter detta möte gick MBS/ÖM lite motvilligt med på att gränsen mel-
lan missionernas verksamhetsområden skulle sammanfalla med grän-
sen mellan Baboua- och Bouardistrikten. Något möte med norrmännen 
i Kongo gick inte att ordna. Magnusson meddelade dem i brev att 
MBS/ÖM accepterade deras förslag.5�

Mer självständig församling? Den längsta tiden ägnades åt de frågor som 
Hilberth aktualiserat i sin rapport. Frågan för samtalet formulerades så 
här: Kan något göras – utöver vad som hittills gjorts – för att den hed-
nakristna församlingen må lösgöras från missionen och framträda mera 
självständigt? Protokollet noterade lakoniskt att många beaktansvärda 
synpunkter framfördes, men summerade även samtalet med den diplo-
matiska formuleringen att »de infödda kristna böra själva så långt möjligt 
är bära ansvaret för församlingsarbetet«. Bakom dessa formuleringar låg 
med all säkerhet det faktum att missionärerna hade olika uppfattningar 
och olika beredskap att överlåta ansvar. Konferensen godkände fältkom-
mitténs beslut att ordna ett möte mellan Magnusson och representanter 
för församlingarna, men med tillägget att föreståndarna – som ju alla var 
missionärer – skulle delta i mån av tid och möjlighet.5�

Av protokollet att döma ägnades större delen av samtalet kring Hil-
berths rapport åt de näraliggande och brännande äktenskapsfrågorna, 

6.9.�9�8 § �8; ��.��.�9�8 § 5.

5� MK ��–�7.�.�9�6 § ��, ��; �7–�5.�.�9�7 § 9, �5. Magnusson t The Sudan Mission 
��.�.�9�7. Magnusson t Norska Missionsförbundet 9.�.�9�7. FK ��–��.�.�9�7 § ��. 
Magnusson, Rapport, nov �9�7, s �–6 resp 6–8. Dagbok Doaka-Bouar �7.�.�9�7. Om 
den lutherska missionen i Oubangui-Chari/RCA, se Grenier �987.

5� FK ��–��.��.�9�6 § �, mom �. MK �7–�5.�.�9�7 § ��.
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som Hilberth hade väckt. Bokangue, som kommit till konferensen till-
sammans med Ouessomissionärerna, framhöll att en rot till problemen 
är att hustrun inte blir ett med mannen som i en biblisk äktenskapssyn 
utan fortfarande tillhör sin släkt. Konferensen uttalade att missionä-
rerna till varje pris måste hålla igång flickskoleverksamheten, ty

församlingarna behöva helkristna familjer. Kvinnor måste få sin 
rätta plats i hemmet och familjen, bli respekterad av mannen och 
höjas ur förnedring och slaveri. I kampen för detta mål äger ingen 
utom missionen de nödvändiga förutsättningarna.55

ÖM som mission hade på denna punkt särskilda förutsättningar genom 
sitt arv från Ongmans engagemang för kvinnans rätt både i samhälle 
och i församling. Detta som missionärerna uppfattade som en grundläg-
gande värdering i evangeliet bröt dock mot den kulturella sedvänjan. 
Därigenom kunde frågan bli delikat. Men det var ingen tvekan om hur 
de ville se förhållandena utvecklas i församlingen och i dess »helkristna 
familjer«. 

Den ��–�� mars hölls ett möte i Gamboula mellan Magnusson och 
de sju församlingarnas representanter. Syftet med det mötet var, enligt 
mötets ordförande John Hilberth, dels att ge Magnusson en uppfatt-
ning om ledarförmågorna i församlingarna, dels att knyta ett starkare 
band mellan församlingarna och väcka dem till större ansvar. I MB 
rapporterade Magnusson från konferensen. De sju församlingarna re-
presenterades, förutom av några svenska missionärer, av två afrikaner 
var.56 Magnusson talade över ämnet »Missionens och församlingarnas 
förhållande till varandra nu och i framtiden«, Bror Grawé om »Försam-
lingarnas ansvar« och Daniel Zenga och Jean Maka om »Vägarna till 
församlingarnas självstyre, självunderhåll och självutbredning«. Tyvärr 
refererade inte Magnusson dessa föredrag i MB eller i sin rapport. De 
refererades inte heller i något protokoll. Magnusson noterade bara att 
afrikanerna yttrade sig flitigt och talade fritt ur hjärtat.57

55 MK �7–�5.�.�9�7 § ��, ��. 

56 Daniel Zenga och Nadre Ekosse från Ouesso, Armand Tongo och Marcel Menkeng 
från Nola, Jean Maka och Valter Ngakoumba från Bania, Daniel Mbakoyo och Matthieu 
Kagama från Berbérati, Jean Kasara och Paul Ndigba från Gamboula, Elie Chiso och 
André Oué från Carnot, David Toumté och Etienne Tourgo från Doaka/Bouar.

57 Magnusson i MB �7.�.�9�7, s �, ��. 
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Det skulle ha varit av stort intresse att se vilken målbild Magnusson 
drev i sitt föredrag och att kunna ta del av Zengas och Makas tan-
kar över den klassiska målsättningen. Vilken beredskap fanns hos de 
afrikanska deltagarna att ta över ansvaret? Hur såg de på kopplingen 
mellan självstyre och självfinansiering?58 Den frågan skulle senare visa 
sig utgöra skäl för tveksamhet hos en del afrikaner. Men valet av äm-
nen för dessa samtal indikerar ändå att den teoretiska målsättningen 
från föreskrifterna �9�� och �9�0 styrde agendan och att det fanns en 
angelägenhet hos de ledande personerna att lyfta fram målet och hitta 
vägar att främja dess förverkligande. En av dessa ledande personer som 
bestämde agendan – och kanske formulerade frågorna – var Hilberth, 
mötets ordförande. I inledningen av mötet påpekade han att ett av dess 
syften var att knyta ett starkare band mellan församlingarna. Där fanns 
ett embryo till den ecklesiologiskt viktiga frågan om relationen mel-
lan församlingarna i en överlokal gemenskap, som skulle återkomma 
några år senare.

I övrigt behandlades ämnen som »Församlingens ställning till hed-
niska seder och bruk«, med inledningsanföranden av Armand Tongo 
och David Toumté, och »Äktenskapet«, med John Hilberth som inle-
dare. I diskussionerna talades om tålamod under en övergångstid innan 
de kristna uppnått den andliga mognad som behövs för att handla 
radikalt kristet i alla dessa frågor. Däremot var man överens om att 
församlingsledarna måste förväntas leva efter idealen.59

I sin rapport till styrelsen skrev Magnusson att han redogjorde för 
denna konferens under särskild rubrik. Någon sådan finns dock inte. 
Det är därför sannolikt att en del av hans reflektioner under rubriken 
»Församlingslivet« härrörde från intrycken från detta särskilda möte. 
Mycket av det han där skrev avspeglade dock innehållet i Hilberths 
tidigare skrivelse. Den något pessimistiska beskrivningen i Hilberths 
rapport balanserades av synpunkten att »man kan ej vänta, att det som 
i t.ex. vårt land tagit generationer, skall ske på något årtionde i Afrika«. 
I sin MB-artikel i augusti �9�6 hade Hilberth själv anfört det korta tids-
perspektiv som �5 år utgjorde. Enligt Magnusson fordrades »mycket 
undervisning och själavård och många andliga erfarenheter« innan de 
svarta kristna blir fria från den »belastning« som utgörs av den gamla 

58 Ang frågan om relationen mellan självfinansiering och självstyre, jfr t ex Fosseus �97�, 
s ��, 6�, Söderström �977, s �58ff och Nyberg-Oskarsson �00�, s �6�ff.

59 Magnusson i MB �7.�.�9�7, s �, ��.
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livssynen »med många vid denna knutna hedniska seder och bruk«.60 
Den negativa värderingen gällde tydligt den gamla livssynen i stort och 
inte enbart dess religiösa inslag.

Magnusson såg dock positiva inslag i den situation han mötte. Ett 
sådant var att »syndafall« vanligen inte berodde på bristande kunskap 
om rätt och orätt på det moraliska området, utan snarare på brist 
på »moralisk resning och andlig kraft«. Detta rättsmedvetande är en 
andlig tillgång och en god grund för ett rättfärdigt liv när erfarenheten 
av den helige Andes kraft fördjupar det andliga livet. Liksom Hilberth 
noterade även Magnusson med tillfredsställelse att det fanns en grupp 
av afrikanska ledare med »så hög andlig och moralisk standard« att de 
kunde fylla en viktig funktion i församlingsvården eftersom de bättre 
än missionärerna kände »de svartas karaktär, tanke- och viljeliv«. 
Magnusson såg en stab av sådana »andligt och intellektuellt mogna 
evangelister och själavårdare med goda kristna hustrur« som »ett livs-
villkor för missionen«.6�

Det sistnämnda uttrycket visar att tankeramen för arbetets utveck-
ling fortfarande var missionen (MBS) och inte församlingen eller en 
kommande afrikansk kyrka. Konferensfrågan om vad som kunde göras 
för att församlingen skulle »lösgöras från missionen och framträda 
mera självständigt« hade ännu inte radikalt ändrat denna tankeram. 
Men syftet med mötet i Gamboula, att knyta ett starkare band mellan 
församlingarna eller snarare mellan deras afrikanska ledare, kunde 
ändå uppnås. Det var av betydelse för den fortsatta utvecklingen mot 
ett självstyrande samfund. Ett gemensamt samtal hade kommit igång, 
där frågorna kring församlingarnas ansvar och självstyre lyfts fram.

Magnusson noterade i ett brev att de avhandlat frågor som berörde 
den nya tiden, att afrikanerna var lite fundersamma inför de perspek-
tiv han försökte visa dem, men att de talat mycket öppet och fritt och 
förklarat sig villiga att ta konsekvenserna av nya ställningstaganden 
beträffande den infödda församlingens uppgifter. Tyvärr finns inga 
dokument som visar afrikanernas reaktioner efter mötet. Men Bror 
Grawé anade nog rätt när han i dagboken noterade att mötet »varit en 
verklig högtid av historisk betydelse för vår mission«.6�

60 J Hilberth t hemmavarande Kongomissionärer �6.�.�9�7. Magnusson, Rapport, 
nov �9�7, s �0.

6� Magnusson, Rapport, nov �9�7, s �0f, ��.

6� Magnusson t ÖM-exp �5.�.�9�7. Dagbok Nola �6.�.�9�7.
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Den � maj avslutades besöket på ÖM:s arbetsfält. Magnusson reste 
via Bangui vidare till Stanleyville i Belgiska Kongo för att besöka Svenska 
fria missionens arbetsfält, alltså pingstmissionen i östra Kongo, Urundi 
(Burundi) och Rwanda. Däremot besökte han inte Baptistsamfundets 
missionsområde i Belgiska Kongo. Det framgår inte av materialet av 
vilken orsak han gjorde detta val. Var det av logistiska skäl eller var 
det resultat av en medveten prioritering? Han återvände i alla fall från 
östra Kongo till Leopoldville och sedan via Brazzaville till Sverige den 
� juni, mitt under ÖM:s årskonferens.6�

Efter hemkomsten sammanställde Magnusson en rapport till styrel-
sen. I avsnittet om församlingslivet poängterade han vikten av större 
ansvar för afrikanerna i församlingsledning och församlingsekonomi. 
Det är därför sannolikt att han drev dessa frågor också i samtalen under 
resan. I varje fall var det något han bar med sig från besöket.

Enligt min mening är det nödvändigt att så snart som möjligt tillsätta 
svarta bröder att vara medansvariga i församlingsledningen. Ännu 
torde det dröja rätt länge, innan de på egen hand kunna besluta och 
handla; de äro mycket beroende av missionärernas initiativ, ledning 
och övervakande. Men under dessa förhållanden mogna de […] I våra 
församlingar är en god början gjord ifråga om de svartas ansvarsställ-
ning, och vi böra beslutsamt gå vidare på den inslagna vägen.6�

Det verkar som om självständighetsmålet inte uttrycktes klart när sam-
talen fördes i missionärskonferensen och i Gamboulamötet om försam-
lingarnas självstyre. Tidsperspektivet var i alla fall fortfarande långt. 
Men riktningen utstakades och Magnusson verkade vara pådrivande. 
Enligt rapporten framhöll han gång på gång vikten av församlingarnas 
självfinansiering och särskilt deras ansvar för evangelistlöner. Hans 
övertygelse förstärktes senare av det han kunde observera under sina 
besök under maj månad på de danska baptisternas och de svenska 
pingstvännernas arbetsfält i Burundi och Belgiska Kongo. Han såg där 
att det var möjligt och att de medförde »rika välsignelser«. Det faktum 
att evangelisterna var anställda av stationerna, alltså av missionen, 
och inte av församlingarna var en viktig principiell fråga att diskutera. 

6� ÖM-styrelsen �–5.6.�9�7 § �9 mom �. Magnusson, Rapport, nov �9�7, s ��.

6� Magnusson, Rapport, nov �9�7, s ��.
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Magnusson menade också att missionen energiskt måste sträva mot att 
varje församling har en av sina egna som kassör.65

Missionärerna i en ny tid. I rapporten förde Magnusson också ett 
längre resonemang om missionärernas utbildning. Efter att ha avvisat 
motsatsställningen kunskap eller andlighet, utbildning eller brinnande 
hjärtan, argumenterade han starkt för bättre utbildade missionärer 
och då inte bara i språk. Regeln måste vara att »inom ramen för våra 
ekonomiska möjligheter och missionärernas personliga begåvning och 
fallenhet ge dem den bästa möjliga utbildning i såväl teologiska som 
profana ämnen och i praktiska värv«. Eftersom missionärens uppgift 
i stor utsträckning handlar om att undervisa andra, inte minst i den 
kristna tron, måste varje missionär ta väl vara på den teologiska utbild-
ningen vid Missionsskolan. Skolan borde även införa en grundläggande 
kurs i pedagogik. Med tanke på kontakterna med myndighetspersoner 
och andra fransmän borde missionärerna även ha bästa möjliga allmän-
bildning, liksom god kunskap om fransk historia och kultur. Tyder hans 
argumentering för bättre missionärsutbildning på att han sett brister 
under sin resa, som bättre utbildning skulle kunna förebygga? Hans re-
sonemang innebär i alla fall att han bejakade Hilberths återkommande 
argumentering i den här frågan.66

Magnusson uttryckte sig lite mer vagt om behovet av att ha kän-
nedom om den afrikanska kontexten: »En smula förhandskunskap 
om de primitiva religionernas väsen skulle också vara en god hjälp 
för varje ny missionär.« Var hans tanke att en fördjupad kunskap inte 
behövdes eller att missionärerna bäst får kunskap och insikt i sådana 
frågor direkt i den afrikanska miljön? God yrkesutbildning i övrigt 
såg han som en förutsättning för att missionären ska kunna fylla sin 
uppgift på bästa sätt.67

Missionärerna verkade överlag tacksamma för Magnussons besök. 
Närheten och förståelsen mellan ÖM-ledningen och missionärerna 
hade fördjupats. De hade kunnat handlägga svåra ärenden och fatta 
viktiga beslut. I MB i maj �9�7 motiverade Hilberth inför de eventuellt 
tveksamma varför en inspektion från hemmaledningen var så viktig. 

65 Magnusson, Rapport, nov �9�7, s ��, ��. Magnusson t ÖM:s Kongomissionärer 
��.6.�9�7.

66 Magnusson, Rapport, nov �9�7, s �0ff.

67 Ibid.
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En missionsledare måste ha både teoretisk och praktisk kännedom om 
verksamheten, ha förstahandsinformationer och direktkontakt med de 
inhemska församlingarna och deras ledare. Pionjären Henning Karls-
son skrev i MB att besöket var viktigt för missionen, men också för 
både missionärerna och afrikanerna.68

Magnusson hade gett viktiga impulser till missionärerna. När Yngve 
Johansson för sin del summerade året �9�7 från Gamboulas horisont, 
är det möjligt att i hans ord ana konsekvenser av den genomgripande 
eftertanke och analys hos missionärerna som föranleddes av Magnus-
sons inspektionsresa:

Inför det nya året önskar jag en konsolidering av det evangeliska 
arbetet över hela fältet, i det att församlingarnas ledare finge mera 
tid att ägna sig åt den personliga själavården i församlingen och åt 
bibelveckor med evangelisterna ute i distrikten samt ett intensivare 
arbete för församlingarnas självunderhåll och självstyre.69

7.5 Missionsarbetets expansion och makarna Hilberths 
»andra omvändelse« (�9�7–�9�9)

Det intensivare arbetet för självstyre skulle dröja till in på �950-talet. 
Önskemålet om konsolidering fick dock bättre förutsättningar att rea-
liseras redan under de följande åren genom ett stort antal nya missio-
närer, samtidigt som verksamheten också fortsatte att utvidgas.

Missionsarbetet utvidgas: tyngdpunktsförskjutning från stationer till 
byar. Efterkrigstiden innebar en intensiv arbetsperiod för de svenska 
missionärerna. De måste fortfarande vara något av tusenkonstnärer 
och engagerades i alla tänkbara arbetsuppgifter. John Hilberth skrev i 
sin årsrapport från Bania för �9�6 om sin fru Ellen att hon vid sidan 
av att vårda honom under en period då han var dödssjuk fick

skriva dagsprogram för skollärarna, ge råd åt biträdena på B.B. och 
klinik, diskutera de praktiska arbetena med ’rättaren’, hålla kontakt 
med evangelisterna ute i byarna, inköpa mat åt skolbarnen, utöva 

68 MK �7–�5.�.�9�7 § 5�. J Hilberth t ÖM-styrelsen �6.�.�9�7. J Hilberth i MB 
�9.5.�9�7, s 7. H Karlsson i MB 5.6.�9�7, s �.

69 ÖM:s årsbok �9�8, s 66.
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själavård i alla dess former, predika evangelium, undervisa kateku-
mener o.s.v., o.s.v.70

Omfattningen av arbetet på en missionsstation kan belysas av Hilberths 
uppgift att det på Baniastationen under �9�6 utfördes 8 000 dagsver-
ken, i medeltal tjugosex om dagen, enbart inom de praktiska arbetena. 
Hilberth konstaterade i anslutning till allt detta att de lyckligtvis hade 
några inhemska medhjälpare »som visat sig kunna bära större bördor 
än vi tidigare trott om dem«. Nöden drev här fram en insikt som skulle 
visa sig betydelsefull. En aspekt av detta var, som Hilberth konstaterade 
i samma rapport, att tyngdpunkten i det evangeliska arbetet förskjutits 
från stationen till byarna. För första gången i stationens historia hade 
fler blivit omvända, följt dopundervisning och döpts i byarna än på 
missionsstationen. Eftersom missionärerna inte kunnat besöka byarna 
så ofta, var den statistiken ett tydligt tecken på att deras så kallade med-
hjälpare arbetade allt mer självständigt och tog allt större ansvar.7�

Samtidigt var förskjutningen mot byarna inte oproblematisk. Dessa 
gamla folkcentra höll nämligen på att avfolkas och omgrupperas ge-
nom den ökade gruvdriften, plantager och andra affärsföretag. De unga 
flyttade dit där det fanns arbete. Nya camps och samhällen växte fram, 
där tidigare överenskommelser med byhövdingarna om frihet för mis-
sionen att arbeta inte gällde. Missionärerna gjorde framstötar hos de 
vita cheferna med växlande resultat.7�

Antalet missionärer växte successivt under efterkrigsåren. Hur påver-
kade detta det utökade ansvarstagande från afrikanska ledares sida som 
hade blivit tydligt under krigsåren? Tog missionärerna tillbaka initiativet 
i församlingarnas arbete? Den risken minskade något av ett par viktiga 
faktorer. Den geografiska expansionen med nya stationer (se nedan) 
innebar att missionärstätheten knappast ökade, utom på några platser 
där det fanns institutioner. Missionärerna blev också alltmer knutna till 
specialuppgifter. Några av dessa, inte minst inom utbildningens område, 
skulle snarare medverka till att ge förutsättningar för överlämnande av 
ansvar och uppgifter. Samtidigt utgjorde missionsstationskonceptet en 
bromsande faktor. Det var lättare att överta ansvaret för församlingar än 

70 ÖM:s årsbok �9�7, s 5�.

7� ÖM:s årsbok �9�7, s 5�f; jfr �9�8, s 8�f.

7� ÖM:s årsbok �9�8, s 60f; �950, s 7�.
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för stationer med deras komplicerade väv av byggnationer, institutioner 
och teknisk utrustning som krävde stora ekonomiska åtaganden.

Skolverksamheten i nydaning. På nästan varje missionsstation utgjorde 
skolundervisning i olika former en central verksamhet. Efter kriget 
förändrades dess förutsättningar successivt. Missionärerna hade börjat 
införa vanliga skolämnen, såsom läsning och räkning, även i den kult- 
eller religionsskola på folkspråk som inte var kontrollerad av staten, 
trots att detta egentligen inte var tillåtet. I konferensen �9�6 godkändes 
för tryckning en lärobok för dessa skolor skriven av Lydia Lundström 
(�908–�98�). Enligt ett dekret i november �9�7 fick dock missionerna 
rätt att meddela undervisning i läsning och skrivning på franska även 
i andra skolor än de officiellt godkända folkskolorna. Därmed blev 
det som missionen redan introducerat legitimt och konferensen �9�8 
tillsatte en kommitté för att utarbeta förslag till kursplaner, läroböcker 
och arbetsordning för den nya situationen.7�

När ett mellanstadium (CM I–II) för första gången inrättades �9�6 
på en av missionens skolor anfördes som motivering, att man inom MBS 
då hade elever som av staten fått rätt att påbörja den nivån. Certifikatet 
från CM II efter sex års skolgång berättigade också till inträde vid den 
nya lärarutbildningen. Hjälplärarna behövde också uppgradera sig och 
ta denna examen. Det här ställde större krav på lärarkompetens. Därför 
vädjade fältkommittén till ÖM-ledningen att snarast sända lärarinnor 
med examen från Paris. Bilagt till protokollet fanns ett svar på en begäran 
om prioritering av nya missionärer. Överst på listan kom lärarinnor med 
diplom som gav undervisningsrättighet i franska kolonier. Ordvalet visar 
att skolundervisningen alltmer blivit en uppgift för kvinnliga missionärer, 
vid sidan av sjukvården. De manliga missionärerna behövdes som pas-
torer och för praktiska uppgifter. Det anförda beslutet visade också att 
man inom MBS dittills bara haft folkskoleundervisning i de fyra första 
årskurserna. Evangelisterna och även hjälplärarna hade med andra ord 
inte någon mer allmän skolunderbyggnad vid denna tid.7�

Våren �9�7, medan Magnussons besök fortfarande pågick, blev nya 
planer från statens sida kända angående undervisningsväsendet. Yngve 
Johansson rapporterade till fältkommittén att bättre utbildade lärare, 

7� ÖM:s årsbok �9�6, s ��f. MK ��–�7.�.�9�6 § �5; ��–�8.�.�9�8 § �5.

7� FK ��.8–�.9.�9�6 § �� samt bilaga. ÖM:s årsbok �9�7, s 58; �9�8, s 6�.
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så kallade institutörer, med tiden skulle ersätta hjälplärarna eller mo-
nitörerna och att staten påbörjat sådan lärarutbildning. Om inte MBS 
vidtog åtgärder i tid kunde missionens folkskolor äventyras, menade 
han. Detta föranledde ett längre samtal i kommittén om skolornas roll 
i missionen.75

Slutsatsen blev att MBS måste fortsätta utbilda lärare och söka be-
hålla skolrättigheterna, även om det skulle innebära höga kostnader. 
Skolorna ansågs vara »en viktig förutsättning att få fram goda försam-
lingsledare«, men också en möjlighet att med det kristna budskapet 
genomsyra det nya samhälle som var i vardande. Kommittén ansåg att 
även om dessa rättigheter »i okänd framtid« skulle fråntas missionerna 
skulle ingen skada vara skedd genom att utbilda fler skollärare och få 
fler missionärer med högre utbildning. Det uppdrogs åt Magnusson 
att vid hans genomresa i Brazzaville försöka få kontakt med Efraim 
Andersson, föreståndare för SMF:s lärarseminarium i Ngouedi, och 
samtala om denna fråga. Det var tydligt att missionärerna tänkte sig 
möjligheten att få skicka kandidater dit även för den högre nivån.76

Samtidigt som dessa frågor diskuterades började MBS, som tidi-
gare noterats, att få stora subventioner för folkskolornas arbete. Det 
gjorde det möjligt att skaffa mycket nytt material. Statens växande 
förtroende för missionens skolverksamhet visade sig också däri, att 
skolinspektören gav Ester Skoglar i Gamboula i uppdrag att ansvara 
för uppflyttningsexamen i missionens alla skolor. Uppdraget innebar 
att utarbeta, övervaka och granska proven och redovisa resultaten till 
skolchefen i Bangui.77 

Evangelistskolan. När Hilberth återvände till Oubangui-Chari efter 
kriget bedömde han att nedläggningen av evangelistskolan fått »rent 
destruktiva konsekvenser«. Med det menade han att evangelisternas 
fostran »andligt, moraliskt och intellektuellt« blivit eftersatt, eftersom 
missionärerna inte ägnade nödvändig tid åt dem. De blev för svaga 
kunskapsmässigt och saknade därför förmåga att kunna hämta fram 
ett predikobudskap ur bibeltexterna.78 År �9�6 beslöt missionärskon-

75 FK ��–��.�.�9�7 § ��.

76 Ibid.

77 ÖM:s årsbok �9�9, s ��; �950, s 6�.

78 ÖM:s årsbok �9�6, s �5.
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ferensen att öppna skolan följande hösttermin med Yngve Johansson 
som föreståndare, vilket skedde den � oktober. Den fick �7 elever från 
alla stationerna.79

En av de äldre missionärerna, David Johansson, skrev i sin årsrap-
port �9�7 från Ouesso om de goda predikare man hade i Daniel Zenga 
och Daniel Bokangue. Han uttryckte som sin personliga uppfattning 
att »vi vita ej böra vara alltför rädda om talarstolen härute«. Med den 
formuleringen antydde han att en del missionärer var just det, för-
modligen därför att de ansåg evangelisterna ännu vara utan tillräcklig 
kunskap och andlig mognad. Johansson menade emellertid att deras 
företräde i att fånga intresset och övertyga den afrikanska publiken 
borde tas mer tillvara. Missionärerna borde, skrev han, koncentrera 
sig på att i bibelstudiets form undervisa predikanterna om vad bibeln 
lär och om hur den ska tolkas. Att afrikanska predikanter skulle kunna 
bidra med nya perspektiv i själva bibeltolkningen och teologin låg ännu 
utanför missionärens horisont. Däremot erkände de sig underlägsna 
beträffande själva kommunikationen. Det gav anledning att lyfta fram 
evangelisternas och därmed bibelskolans roll.80

På elevernas begäran beslöt missionärskonferensen �9�7 att sko-
lan skulle bli tvåårig från höstterminen �9�8. John Magnusson ansåg 
skolan som »en av de allra viktigaste verksamhetsgrenarna« och han 
instämde i elevernas önskan att föreståndaren skulle få ägna sig åt 
skolan på heltid. Från höstterminen �9�8 övertogs ledningen av skolan 
av Leonard Sundqvist (�907–�99�).8�

En ny kursplan utarbetades för de två åren, med förebild från SMF:s 
teologiska seminarium i Ngouedi. Första årskursen omfattade allmän-
na ämnen som läsning, skrivning, räkning, geografi, franska, hygien 
samt teologiska ämnen som judarnas historia, Jesu liv, urkristendo-
men, inledning till NT och kyrkohistoria samt sång. Flera av dessa 
ämnen fortsatte under andra årskursen, men då tillkom även exegetik, 
troslära, missionshistoria och pedagogik med undervisningsövningar i 
katekesen. Predikoövningar och praktiskt arbete följde med hela tiden. 
Förkunskaperna varierade mycket, inte minst när det gällde det franska 
språket. Lämpliga läroböcker saknades nämligen i stor utsträckning på 

79 MK ��–�7.�.�9�6 § �0.

80 ÖM:s årsbok �9�8, s 55.

8� MK �7–�5.�.�9�7 § � mom �, �6. Magnusson, Rapport, nov �9�7, s �6. ÖM:s 
årsbok �9�9, s 5�.
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gbayaspråket, med undantag för en troslära och en kyrkohistoria, som 
utarbetats av Yngve Johansson respektive Elsa Karlsson.8�

Genom dessa beslut och åtgärder sökte konferensen motverka de 
»destruktiva konsekvenser« som Hilberth hade påtalat. Men det skulle 
snart visa sig vara alldeles otillräckligt.

 
Expansion. Under krigstiden var det inte möjligt att tala om expansion, 
men efter kriget och Magnussons inspektion blev det återigen tänkbart. 
Gränsregleringar hade skett med andra missioner i söder och norr, men 
inom det inmutade området fanns stora utmaningar. När arton nya 
ÖM-missionärer kom till AEF från september �9�7 till mars �9�8 gavs 
en möjlighet att öppna nya missionsstationer.8�

I sin rapport för �9�5 från Matélé-Ouesso meddelade Venzel Eriks-
son (�9�0–�98�) att de hade påbörjat verksamhet i två nya distrikt. De 
hade placerat evangelister bland bakwelefolket västerut och kouyou- 
och makouafolken söderut. Efter gränsregleringen söderut var det åt 
väster och bakwelefolket blickarna riktades. Efter en undersökningsre-

8� ÖM:s årsbok �9�8, s 6�f; �950, s 65.

8� Magnusson, Rapport, nov �9�7, s �9. ÖM:s årsbok �9�8, s 5�.

Kyrkan i Baoro. Foto: Biblioteket Läsaren/ Örebro Missionsskola.
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sa våren �9�7 föreslogs att en ny station skulle upprättas i Souanké, �9 
mil väster om Ouesso. En mindre förbindelse- och evangeliseringspost 
skulle anläggas i Sembe, nio mil närmare Ouesso. Verksamhetsområdet 
skulle komma att omfatta �5 000 människor.8�

Efter en del turer kunde missionärskonferensen i januari �9�8 be-
kräfta dessa planer, men det dröjde till i början av oktober �9�8 innan 
Torsten (född �9�6) och Rut Granlund (�9�5–�008) samt Allan (�9��–
�998) och Margit Magnusson (�9�5–�005) kunde påbörja arbetet i 
Souanké. De möttes av välvilja från den lokala administrationens sida. 
Även om tomtköp och formellt byggnadstillstånd inte var klart fick 
de börja arbetet. Den erfarne evangelisten Elie Chiso var med i detta 
pionjärarbete från början.85

Sedan missionen �9�� sålde Bilolostationen till staten, som där ville 
upprätta en sömnsjukekoloni, hade MBS haft en provisorisk station 
tre kilometer från Nola statspost. En flyttning närmare statsposten 
diskuterades och John Magnusson tog ställning för detta alternativ vid 
sitt besök. År �9�8 beviljades tillstånd för en ny permanent station. 
Efter godkännande i ÖM-styrelsen påbörjades arbetet i oktober under 
ledning av Bror Grawé och senare David Johansson.86 Vid konferensen 
�9�8 beslöts inrätta en från Doaka självständig missionsstation i Bouar. 
Bouar var en statspost och ett expansivt samhälle med folkrika byar i när-
området. Olle (�907–�978) och Anna-Lisa Ericsson (�906–�957) flyt-
tade dit i mars och den � april bildades den självständiga församlingen, 
bara några dagar efter att ÖM-styrelsen i Sverige godkänt åtgärden att 
Bouar blev en självständig station. En ny stor och högt belägen kyrka 
– med en exteriör som påminner om en landsbygdskyrka inom Svenska 
kyrkan – invigdes den �7 december �950. Denna församling avsade sig 
missionens bidrag till evangelistlönerna och blev från första början i stort 
sett självfinansierande, vilket var anmärkningsvärt vid den tiden. Moder-
församlingen i Doaka hade inte nått dithän, även om den under �9�9 
fördubblade insamlingssumman.87 Kanske var det med erfarenheterna 

8� ÖM:s årsbok �9�6, s �0. FK �9–�0.5.�9�7 § �.

85 FK ��–��.8.�9�7 § �; ��.7.�9�8 § �; ��.��.�9�8 § 8; 6.6.�9�9 § 9. MK ��–�8.�.�9�8 
§ 8. Granlund t Magnusson, odaterat januari �9�9. ÖM:s årsbok �9�9, s �6f.

86 ÖM-styrelsen 5–6.6.�9�� § �� mom �; ��.�–�.�.�9�8 § �9 mom 9. FK ��–��.�.�9�7 
§ 7. MK ��–�8.�.�9�8 § �0. ÖM:s årsbok �9�6, s 57f; �9�9, s �9.

87 ÖM-styrelsen ��.�–�.�.�9�8 § �9 mom ��. MK 7–��.�.�9�9 § �6. ÖM:s årsbok 
�9�9, s 6�; �950, s 77; �95�, s 65.
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från Bouar i åtanke som Stig Axelsson (�9��–�995) skrev i sin rapport 
från Matélé-Ouesso för �9�9 att frågan om självfinansiering tycktes vara 
svårast att lösa i de äldsta församlingarna. Där hade medlemmarna vant 
sig vid att pengarna som behövdes för verksamheten kom från Sverige.88 
En annan plats inom Doakaförsamlingens område där ansökan om en 
tomt inlämnades under �9�9 var Baoro, ett växande samhälle fyra mil 
åt sydöst längs vägen mot Bangui. Där skulle senare MBS upprätta sin 
sista missionsstation �955.89

Den nu beskrivna expansionen förutsatte emellertid inte bara fler 
missionärer utan även fler evangelister. I det fallet skulle ett nytt pro-
blem visa sig svårlöst. I rapport efter rapport återkom problemet med 
att staten och de olika bolagen anställde folk med betydligt högre löner 
än vad missionen kunde klara av inom sin budget. Det var en följd av 
det ekonomiska uppsvinget efter kriget. Det var frestande för missio-
nens anställda att byta arbetsgivare. På grund av sin läs- och skrivkun-
nighet kunde evangelisterna lätt få förmansplatser i de olika bolagen 
och därmed flerdubbelt mer betalt än inom missionen. Vi har redan 
noterat fallet Raymond Pichot, men det följdes av fler. I sin årsrapport 
från Ouesso för �9�9 konstaterade Stig Axelsson

 att det sannerligen icke är en dag för tidigt, att deras [afrikanernas] 
ekonomiska villkor förbättras något, men för missionen kan den nya 
situationen bli katastrofal, särskilt för evangelistverksamheten.90

Evangelisternas antal sjönk och efterfrågan kunde inte tillfredsställas. 
Visst sökte missionärerna i mån av möjlighet att höja lönerna, men 
framför allt såg de en lösning i att evangelisterna fick andlig kraft att stå 
emot frestelserna. »Vad våra evangelister framför allt behöver är ett dop i 
helig Ande och eld«, skrev Leonard Sundqvist.9� Församlingsarbetet gick 
emellertid stadigt framåt. Vid övergången från �9�0- till �950-talet hade 
MBS nio församlingar med � �50 medlemmar och ��5 evangelister.9�

88 ÖM:s årsbok �950, s 5�.

89 FK 6.6.�9�9 § 9. 

90 ÖM:s årsbok �950, s 5�f. 

9� ÖM:s årsbok �950, s 6�.

9� ÖM:s årsbok �950. Församlingarna var vid årsskiftet �9�9/�950 i storleksordning: 
Matélé-Ouesso (� 05�), Bania (809), Carnot (605), Bouar (605), Doaka (�58), Berbérati 
(��8), Gamboula (���), Nola-Bilolo (��0) och Souanké (�8).
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Andra arbetsområden. På språk- och litteraturområdet kom �9�0-talet 
att avslutas med en historisk händelse. Översättningen av hela Nya 
testamentet till gbaya, som påbörjats redan �9�8, kunde överlämnas 
från den sista revideringskommittén till missionärskonferensen i mars 
�9�9. Huvudarbetet hade utförts av John Hilberth med Yngve Johans-
son som närmaste medarbetare. I revideringskommittén ingick även 
Elsa Karlsson, läraren Hector Nakoué och evangelisterna Verner Secte 
och Jacques Zaoro (�9��–�98�). Dessa hade inte alltid varit överens i 
olika vägval och hårda duster hade utkämpats.9�

Det var framför allt Hilberths vilja att få med en del ord från den 
nordliga dialekten gbaya-kara som andra var kritiska till och på den 
punkten fick han ge med sig. Diskussionen var livlig vid konferensen 
�9�8, som beslöt om en slutrevidering. Flera menade att Hilberth hade 
fel på andra punkter också. Det är svårt att avgöra om det bottnade i 
de olika gbayamiljöer som missionärerna representerade, Hilberth från 
Bania och Karlsson och Johansson från Gamboula, eller om det var 
fråga om olika språkskicklighet. Det senare antyddes av Elsa Karlssons 
make Henning, som i brev till sin bror Waldemar Eckerwall och till 
John Magnusson avslöjade den här spänningen. Det är tydligt att han 
ansåg sin fru Elsa mer språkbegåvad än Hilberth och anförde också 
afrikaners uttalanden som stöd mot Hilberth.9�

I en senare återblick beskriver Johansson-Ydreborg hela översätt-
ningsprocessen och noterar Hilberths insats i projektet mycket positivt. 
Han nämner inte de spänningar som Henning Karlsson lyfte fram. I 
en senare intervju förklarade han att samarbetet med Hilberth hade 
varit bra. Angående de afrikanska medarbetarna sade han att de inte 
visste »hur en översättning går till« och inte förstod »hur ett språk 
skulle skrivas«. De användes därför mest »att ställa frågor till«. Detta 
uttalande gjordes nästan femtio år efteråt, men eftersom det snarare 
nedvärderar än uppvärderar de afrikanska medarbetarnas insatser har 
det viss trovärdighet.95

Bokcentralen som förestods av John Ström rapporterade �9�9 att 

9� MK ��–�8.�.�9�8 § �8; 7–��.�.�9�9 § �. I protokollen återspeglas inte den förda 
diskussionen och de olika ståndpunkterna. 

9� H Karlsson t W Eckerwall �.�.�9�8. H Karlsson t Magnusson 6.�.�9�8. H Karlsson 
t W Eckerwall �.8.�9�8. Rapport från Hilberth t The British and Foreign Bible Society 
8.�.�9�9. 

95 Ydreborg �98�, s �59–�6�. Intervju Ydreborg �.8.�99�, �8.�.�998.
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allt som kan tryckas eller anskaffas blir sålt. Behovet av litteratur och 
skolmaterial var mycket stort. För att bli bättre rustade behövdes ett 
bättre tryckeri med större kapacitet. Tryckeriet förestods av Leif Englund 
(�9�0–�00�) med förste tryckaren Paul Bedagba vid sin sida. Den senare 
– som också var diakon – kunde även ägna tid åt församlingsarbetet och 
under resor i omkringliggande byar inspekterade han även evangelister-
nas arbete.96

Sjukvårdsarbetet kunde utvecklas under efterkrigstiden genom att 
flera sjukvårdsutbildade missionärer kom ut. Men Ellen Hilberth fort-
satte att driva frågan om behovet av en läkare, och Magnusson diskute-
rade i en MB-artikel under vilka förutsättningar en sådan skulle kunna 
rekryteras. Utbildningen av inhemsk arbetskraft inom vården sköt fart. 
År �9�8 hade missionen fått fram tre afrikanska barnmorskor som var 
i tjänst, bland dem Ester Ingoko i Gamboula.97

Förhållandet till andra aktörer. Under �9�0-talet förekom, av källorna 
att döma, inte samma starka spänningar mellan katoliker och protes-
tanter som tidigare. Missionerna var mer etablerade än tidigare och 
de franska myndigheterna var vanligtvis mer positiva till den svenska 
missionen, inte minst på grund av dess skolverksamhet, vilket under-
lättade relationerna till den katolska missionen. Under många år var 
det framför allt bland mpiemo i området kring Bilolo och Nola som 
motsättningarna var påtagliga. Vid ett besök i november �9�5 noterade 
John Hilberth en påtaglig omsvängning:

En märklig omsvängning i hela Mbimou till vår missions förmån har 
ägt rum. Katolikernas välde är brutet i sinnena. I folkmedvetandet 
äro vi nu erkända som Guds sändebud. Detta har ej tidigare varit 
fallet, enär katolikernas propaganda mot oss – att vi äro Djävulens 
barn – burit frukt, trotts och åtlytts. I de flesta byarna mottogs vi 
mycket hjärtligt.98

Den förändring som Hilberth kände av låg kanske mer hos befolk-
ningen än hos katolska missionärer, men kan också vara en följd av 

96 ÖM:s årsbok �9�9, s 58, 60, 6�; �950, s 70.

97 MK �7–�5.�.�9�7 § ��. Magnusson i MB 6.��.�9�7, s ��. ÖM:s årsbok �9�9, s 
55; �950, s 66.

98 Dagbok Nola ��–��.��.�9�5. Mbimou i citatet är Hilberths benämning av mpiemo.
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början till en förändring i deras attityd mot protestanterna. Successivt 
inträdde i alla fall bättre relationer missionerna emellan, trots att de 
läromässigt stod mycket långt från varandra.99

Med tanke på de spänningar och kontroverser som uppstod en bit 
in på �950-talet finns anledning notera att förhållandet till staten, de 
franska kolonialmyndigheterna, uppfattades som gott vid utgången 
av �9�0-talet. Henning Karlsson, som då var MBS:s fältrepresentant, 
noterade detta i sin rapport �9�8 och antydde att det nog spelade in 
att »den högste tjänstemannen« inom Oubangui-Chari under en längre 
period hade varit protestant. Men även hans efterträdare, som inte per-
sonligen var protestant, hade visat sig vänligt stämd mot den svenska 
missionen. Karlsson noterade också att chefsläkaren inom distriktet 
var protestant och på allt sätt hade sökt att bistå missionen. Hans sätt 
att skriva antyder att kolonialtjänstemännens religionstillhörighet av 
svenskarna uppfattades påverka, åtminstone ibland, deras inställning 
till den svenska missionen.�00

Makarna Hilberths »andra omvändelse«. På senhösten �9�8 fick MBS 
en förfrågan från den amerikanska presbyterianmissionen i Douala. 
En missionärsfamilj behövdes som under ett år skulle kunna sköta 
dess missionshotell och transiteringsverksamheten för tolv missioners 
räkning. Amerikanarna hade ingen annan lösning och en nedlagd verk-
samhet skulle drabba även den svenska missionen hårt. Fältkommittén 
bad några missionärer att överväga detta, men utan att få fram några 
frivilliga. Då nämndes möjligheten av att makarna Hilberth skulle 
förlänga sin period och göra ett femte år i Douala. Samma dag, årets 
sista, bestämde de sig för att acceptera. Den �6 januari �9�9 lämnade de 
Bania för att arbeta ett år i den stora hamnstaden Douala. Konferensen 
uttryckte sedan sitt tack till dem, för att de accepterat att förlänga sin 
period med ett femte år i Douala.�0�

I Douala hamnade Hilberths i en mycket annorlunda situation, och 

99 I reserapporter i MB betecknade John Magnusson katolikerna som villolärare (MB 
�0.�.�9�7, s 8) och deras propaganda och leverne som en av »de svårighetsskapande 
faktorerna« (MB 8.5.�9�7, s 9).

�00 ÖM:s årsbok �9�8, s 79.

�0� FK ��.��.�9�8 § ��; �7.��.�9�8 § 5. Dagbok J Hilberth ��.��.�9�8; �6.�.�9�9. 
Stationsmöte Bania �.�.�9�9 § �. J Hilberth t Magnusson ��.�.�9�9. MK 7–��.�.�9�9 
§ �0.
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det gällde inte bara arbetsinsatserna. De var inte vana vid att möta 
afrikaner med sådan självkänsla. I dagboken noterade John Hilberth 
hur svårt det var att ändra tilltal och språkbruk till det som gällde där 
bland de självmedvetna afrikanerna. »Doualanegrerna är nu även för 
den negervane vite mycket svåra att samarbeta med«, noterade han 
i en senare rapport, med ett ordval som visade att han då ännu inte 
lyckats förändra sitt språkbruk. Känsligheten för hur ordens valörer 
uppfattades av de alltmer nationalistiska afrikanerna hade ändå börjat 
framträda. Han konstaterade även att de som missionärer, till skillnad 
från förhållandet inom MBS, inte behövde ha något ansvar för försam-
lingsverksamheten. Presbyterianmissionens stora församling, med ett 
par tusen medlemmar, var självstyrande och självfinansierande. Själva 
hade de dock sin huvudsakliga gemenskap med stora baptistförsam-
lingar, som arbetade i relation till Parismissionen. Hilberth konstate-
rade att vad de sett och upplevt »fröjdar outsägligt en missionär, som i 
många år arbetat inne i ’the bush’«. Och han tillade: »vi har fått många 
lärdomar«.�0�

Hilberth visade sig vara öppen för dessa lärdomar. Hans sinne hade 
blivit alltmer upptaget av tankar om församlingarnas självstyre, själv-
finansiering och självutbredning. I ett brev till ÖM-styrelsen i februari 
�9�8 skrev han att det inte längre går att skjuta dessa frågor till en 
obestämd framtid. I väntan på att en andlig väckelse eventuellt skall 
lösa upp hindren måste vi arbeta som om allt berodde på oss, hävdade 
han med tydlig adress till en grupp missionärskolleger. Det här blev 
sedan alltmer tydligt för honom under tiden i Douala.�0�

 I Douala såg både John och Ellen Hilberth att självstyre var möjligt, 
men att vägen dit bland annat måste innebära en satsning på utbildning. 
Baselmissionen hade tidigt satsat på utbildning av inhemska ledare. 
Parismissionen hade fortsatt med detta när de tog över arbetet efter 
det första världskriget. De hade sju infödda pastorer i församlingar i 
och omkring Douala. Den presbyterianska missionen längre in i landet 
hade ett mycket väl utbyggt skolarbete. Dess församling i Douala hade 
en välutbildad kamerunsk pastor.�0�

I en intervju �985 bekräftade John Hilberth att upplevelserna och 

�0� Dagbok J Hilberth �9.8.�9�9. ÖM:s årsbok �950, s 8�ff.

�0� J Hilberth t ÖM-styrelsen odaterat i februari �9�8.

�0� E Hilberth i MB �.��.�9�9, s �.
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impulserna under Doualatiden varit helt avgörande för hans senare 
engagemang för pastorsutbildning och kyrkans självständighet. Han 
daterade sitt uppbrott från en kolonialistisk mentalitet och tankeram 
till just den tiden. Där upptäckte han afrikaner med hög utbildning, 
stor kapacitet och betydelsefulla arbetsuppgifter. Han såg självstyrande 
lokala församlingar. Det som många av missionärskollegerna ansåg 
omöjligt var alltså möjligt. Med den växande övertygelsen från sin 
»andra omvändelse«, ett uttryck som han använde i en senare intervju, 
återvände Hilberth så småningom till Oubangui-Chari och blev en 
nyckelperson i skeendet under �950-talet. I intervjuerna bekräftade 
han att hans hustru Ellen spelade en starkt pådrivande roll och blev 
bärare av samma vision.�05

Som redan framgått hade Hilberth ofta påtalat vikten av att den 
svenska missionen tog nya steg och aktivt drev på utvecklingen mot för-
samlingarnas självstyre. Förändringen i hans inställning under Douala-
tiden var ändå för honom själv grundlig och omvälvande. Genom 
sitt ordval i efterhand inbjöd han till en jämförelse med den sinnets 
förvandling (metanoia) som var en del av den religiösa omvändelsen 
i hans väckelsetradition. Även om det skulle finnas ett visst mått av 
efterhandskonstruktion i detta, visar hans agerande i början av �950-
talet att hans inställning hade fördjupats och fått en ny intensitet. Det 
var hans ansvar som missionär och församlingsföreståndare att främja 
det teoretiska målet inom MBS. I Douala såg han att det också var 
praktiskt möjligt att uppnå målet inom överskådlig tid. Han hade dess-
utom börjat ana att det var absolut nödvändigt, om de som mission inte 
skulle riskera att överrumplas av den externa politiska utvecklingen. 
Det motiverade hans aktiva arbete för självständighet åt den afrikanska 
kyrkan. 

Ur den kyrkliga självstyrelseprocessens synpunkt tydliggör detta kapi-
tel hur de nya förutsättningarna kom på plats som skulle leda till att 
denna process inom MBS i AEF kunde skjuta fart under �950-talet. 

�05 Intervju med J Hilberth i Skyllberg ��.7.�985. Hilberth i intervju av förf. i MB 
6.�.�986, s 9.
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8
»är tiden inne?«

Viktiga steg mot afrikanisering i en tid fylld  
av kriser �950–�955

Det ingående �950-talet kännetecknades globalt av stark politisk oro. 
Stormakterna positionerade sig i det kalla kriget. Indiens självständig-
het �9�7, revolutionen i Kina �9�9 och Koreakriget �950–�95� för-
stärkte rörelser i tredje världen för nationalism och avkolonialisering. 
Den afro-asiatiska konferensen i april �955 i Bandung, Indonesien, 
blev en tydlig röst för dessa rörelser. För Frankrikes del hopade sig 
problemen för den nya Franska unionen. Kriget i Indokina utvecklades 
mot den ödesdigra förlusten i Dien Bien Phu i maj �95�, som med den 
franske historikern Agerons ord »uppfattades i hela Afrika som en 
signal till avkolonisering«.�

Situationen i Nordafrika blev alltmer spänd och efter otaliga kon-
flikter nådde Marocko och Tunisien självständighet �956. I Algeriet, 
liksom i Afrika söder om Sahara, behöll fransmännen det koloniala 
greppet. Den allmänna opinionen förändrades endast långsamt. De 
antikoloniala rösterna blev dock fler, bland politiker, intellektuella och 
kyrkoledare. År �95� förklarade Parismissionen att de koloniserade 
folken liksom kyrkorna kommer att uppnå självständighet: »Vi vill det, 
vi förbereder det, för dem och tillsammans med dem«.�

I detta kapitel behandlas först händelseutvecklingen inom ÖM i 
Sverige, där förändringen av ÖM från ett missionssällskap enbart för 
enskilda till en församlings- och missionsrörelse uppmärksammas. 
Denna process i kölvattnet av den nya religionsfrihetslagen �95� hade 

� Ageron �99�, s 9�. Se även s 85ff. För Bandungkonferensens betydelse och följder, se 
Guitard �976.

� Ageron �99�, s ��6. Se även s 9�–��6.
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ecklesiologisk betydelse och blev en viktig bakgrund till det som hände 
inom ÖM:s Afrikamission (MBS) i Franska Ekvatorialafrika (AEF). I 
ett andra avsnitt behandlas de kriser MBS genomgick i början av �950-
talet i förhållande till de franska kolonialmyndigheterna. Medlemska-
pet i den evangeliska missionsfederationen visade sig vara betydelsefullt 
och dess generalsekreterare Jean Keller blev en medlare mellan MBS 
och myndigheterna. I ett tredje avsnitt behandlas några avgörande steg 
inom MBS i utvecklingen mot den afrikanska kyrkans självständighet, 
nämligen inrättandet av den så kallade församlingskonferensen, grun-
dandet av en pastorsskola för utbildning av församlingsledare och 
beslutet att överlämna ansvaret för evangelistlönerna till församling-
arna. Det sista avsnittet beskriver nya incidenter i den spänningsfyllda 
situation som rådde och som förstärkte känslan hos en del missionärer 
att tidsperspektivet för deras närvaro och ledning av arbetet krympte. 
Den evangeliska federationens möte i Berbérati �955 hjälpte MBS-led-
ningen att se nödvändigheten av fortsatta steg mot självstyre. 

8.� Från missionssällskap till församlings- och  
missionsrörelse: ÖM blir ett trossamfund i lagens mening

Vid ingången av �950-talet var ledargruppen inom ÖM något föränd-
rad. Den viktigaste förändringen orsakades av att styrelseordföranden 
Algot Ahlbäck avled �9�9. Hans efterträdare blev pastorn i Filadelfia-
församlingen i Örebro, Birger Eriksson. Ur den internationella missio-
nens synpunkt var dock fortfarande John Magnusson den självklare 
ledaren fram till sin avgång som missionssekreterare �958 och egentli-
gen fram till sin pensionering �960. 

Magnusson och missionsfrågorna. År �95� gjorde Magnusson en in-
spektionsresa till Indien. Liksom vid Afrikaresan �9�7 planerade han 
in besök hos andra missioner för att få del av deras erfarenheter. I 
boken där han skildrade sin Indienresa förde han fram en fördjupad 
reflektion kring självständighetsfrågorna. Här var han tydlig med att 
missionens syfte är att verka för tre-själv-målen. Flera faktorer drev 
på Magnussons och andras missionsreflektion: Indiens politiska själv-
ständighet �9�7, revolutionen i Kina, mötet med andra missioner där 
utvecklingen av nationella kyrkor var längre kommen, den missions-
ekumeniska debatten, propåer från missionärer och så vidare. Utifrån 
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vad han mötte i Indien reflekterade han också över de sociala projektens 
betydelse. Han kunde se att de mötte behoven i den unga nationen och 
han kunde se att de var bra med tanke på myndigheternas intresse för 
missionens »nyttighet«. Men han undrade ändå om det inte skulle »ge 
större vinst för Guds rike« om medlen istället kunde satsas i direkt 
evangeliskt arbete.�

Redan i inledningen till årsberättelsen för verksamhetsåret �9�9–
�950 bekräftades en sådan missionssyn i en text som sannolikt skrivits 
av Magnusson. Sociala insatser underordnas den verbala förkunnelsen 
och verklig samhällsförändring ses som en konsekvens av väckelse:

Det väsentligaste i allt kristet missionsarbete är Guds ords förkun-
nelse. De olika verksamhetsgrenarna av social karaktär inom missio-
nen får sitt berättigande och sitt värde i den mån de bana väg för och 
stödja evangelii predikan [...] När Guds ord förkunnas, sätter det in 
en mäktig andlig kraft i människo-, församlings- och samhällsliv. Ju 
mer det i Andens förkunnas, desto mäktigare blir detta inflytande.�

Strategin fick dock i praktiken anpassas efter lokala förhållanden och 
behov och formades även på �950-talet i stor utsträckning av mis-
sionärerna i fält. Deras bedömningar respekterades oftast av missions-
ledningen. 

I kölvattnet av den tidigare redovisade diskussionen kring missions-
ekumeniken och medlemskapet i Svenska missionsrådet �9�6, öppnade 
sig ÖM för en ny typ av missionsekumenik. Ett begynnande samarbete 
med andra Afrikamissioner kring ett missionscenter i Paris �9�8 var 
exempel på vidgad samverkan, men någon mer operativ samverkan 

� Magnusson �95�, s 56, 60, 79f, �06, �58ff. För ÖM:s del hade utvecklingen i både 
Indien och Kina direkta konsekvenser. De nya förhållandena i Indien krävde »att de 
indiska församlingarna får en mera självständig ställning gentemot missionen och där-
med tar större del av ansvaret«. Det var förslag i den riktningen som behandlades vid 
Magnussons inspektionsresa våren �95�. ÖM:s årsbok �95�, s �7. I Kina fick ÖM-
missionärerna evakuera sina arbetsfält i slutet av �9�8 och början av �9�9. ÖM:s 
årsbok �9�9, s 67. ÖM-styrelsen 8–��.6.�950 § �. I en artikel i MB �95� reflekterade 
Afrikamissionären Bror Småårs över det faktum att man på missionskonferensen i Wil-
lingen �95� fått konstatera att den tidigare konferensen i Whitby haft gruvligt fel när 
den förutsåg ytterligare något decennium av mission i Kina. Småårs drog slutsatsen att 
kanske även öppenheten för mission i Afrika kommer att upphöra fortare än man anar. 
Småårs i MB 7.5.�95�, s �.

� ÖM:s årsbok 1950, s �. Med stor sannolikhet har John Magnusson skrivit denna 
inledning.
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i missionsarbete kom först med United Mission to Nepal från �95�. 
I förlängningen ledde det till att ÖM kom med i flera sådana inter-
konfessionella samverkansinitiativ, men det ligger efter denna studies 
tidshorisont.5

Efter andra världskriget väcktes på flera av ÖM-missionens arbets-
fält frågorna kring de inhemska församlingarnas självstyre. Därmed 
blev de ecklesiologiska frågorna mer akuta än i tidigare skeden. Det 
är därför av intresse att spegla hur samma frågor också aktualiserades 
och behandlades inom ÖM i Sverige.

ÖM utvecklas från missionsförening till församlings- och missions-
rörelse. Efter �9�0-talets brytning med SB blev ÖM:s ställning som ett 
sällskap för individer och inte församlingar alltmer ohållbar. I december 
�950 lade en kommitté fram förslag med syfte att ge församlingarna 
större inflytande över missionens angelägenheter. Enligt förslaget borde 
ÖM bli 

en arbetsgemenskap mellan församlingar av troende och döpta med 
uppgift att såsom organ för denna arbetsgemenskap bedriva evang-
elisk och social verksamhet inom och utom Sverige, genom Örebro 
Missionsskola och på annat sätt utbilda evangelii förkunnare samt 
förlägga och sprida kristlig litteratur.6

Det var ett djärvt men logiskt förslag i riktning bort från att missionsför-
eningen enbart var en sammanslutning av enskilda. Frågan bordlades. 
När den återkom i årsmötet �95� hade stadgeförslaget bearbetats och 
det antogs i sitt nya skick. Det angavs att ÖM är en »sammanslutning 
av den karaktär som i � § religionsfrihetslagen avses«. Vid sidan av det 
personliga medlemskapet öppnades möjligheten för församlingar »av 
troende och döpta«, vilka samarbetar med ÖM, att genom ombud delta 
i ÖM:s »överläggningar och beslut«.7

5 UMN var en ekumenisk paraplyorganisation med syfte att bedriva sociala insatser i 
Nepal, med ÖM som en av grundarmissionerna. I sin studie om ÖM och enhetsfrågorna 
uppmärksammar Sune Fahlgren den diskussion bland ÖM:s Indienmissionärer som 
föregick detta beslut. UMN var ju inte en baptistisk organisation, även om den hade en 
gemensam missionssyn. Beslutet att delta visade att ÖM inte begränsade sin ekumeniska 
samverkan till baptistiska sammanhang. Se Fahlgren �989, s �70.

6 ÖM-styrelsen ��–��.��.�950 § �9 med bilaga. 

7 ÖM:s årsmöte �–8.6.�95� § 8 (se § �e i de nya stadgarna). 
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En bakgrund till denna utveckling, utöver ÖM-församlingarnas 
»samfundslösa« tillstånd, var arbetet med religionsfrihetsfrågan och den 
nya lagen som trädde i kraft den � januari �95�. Den gav inte enbart full 
rätt att lämna Svenska kyrkan, utan innebar också att frikyrkorna blev 
juridiskt definierade som trossamfund. Men den bidrog även, som Tor-
sten Bergsten påpekar, till att förstärka samfundsstrukturen inom ÖM. 
Fria församlingar blev tvungna att välja att som lokalförsamling bli ett 
trossamfund i lagens mening eller sluta sig samman för att tillsammans 
utgöra ett trossamfund inför lagen. Vid årskonferensen �95� valde ÖM 
den senare vägen. Som trossamfund »i lagens mening« tog ÖM på för-
samlingarnas uppdrag ansvar att sköta vigselrättsfrågorna i relation till 
staten. Det var fortfarande känsligt efter krisen med Baptistsamfundet 
att använda begreppet samfund, annat än »i lagens mening«.8

Den nya identiteten preciserades i begreppet församlingsrörelse. Som 
Sune Fahlgren har påpekat valde ÖM därmed »en tredje väg« mellan 
Pingströrelsens radikala kongregationalism och de äldre samfundens 
allt mer kyrkoliknande strukturer och kombinerade i sin organisation 
»den fria församlingstanken, missionsföreningsmodellen och beho-
ven av en organiserad gemenskap«. Fahlgren kallar denna lösning 
för »modifierad kongregationalism« och »missionssällskap med sam-
fundsstruktur«. Församlingar kunde från och med �95� noteras i års-
boken som samarbetande med ÖM. De kunde sedan välja ombud till 
årskonferenserna. ��0 församlingar valde att så göra.9

Stadgarna från �95� introducerade också namnet Örebromissionen, 
i parentes efter det formella namnet Örebro Missionsförening. År �960 
vände årsmötet på detta och Örebromissionen blev det överordnade 
namnet. Därmed hade föreningsperspektivet definitivt tonats ned och 
församlings- och missionsrörelsen framträtt med ett namn som var mer 
konformt med identiteten som ett trossamfund – om än bara »i lagens 
mening«.�0 Samfundsfrågan, det vill säga hur ÖM:s »tredje väg« som 
»ett missionssällskap med samfundsstruktur« skulle förstås, kom att 
diskuteras under de följande åren. 

8 Bergsten �995, s ��� f, ��6.

9 Fahlgren �989, s �68f. Fahlgren �006, s ���f. Fahlgren påpekar, s ���, att förändringen 
synliggjordes från �96� genom att namnet Örebromissionen användes på årsbokens 
omslag.

�0 ÖM:s årsmöte ��–��.6.�960 § �6. Föreningsbegreppet fasades sedan successivt ut 
under de följande åren.
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Spänningar inom ÖM. En annan händelse inom ÖM �95� synliggjorde 
andra spänningar, som sedan länge funnits. Genom den drivande fö-
retagaren Edgar Sundberg (�90�–�995) tog Kronobergsmissionen, 
en provinsiell sammanslutning av ÖM-församlingar, initiativ till en 
lekmannakonferens i Nässjö den 8–9 mars. Konferensen samlade ett 
�00-tal deltagare och antog en resolution som var starkt kritisk till en 
del tendenser och företeelser inom ÖM. Bland annat påtalades den 
klassificering och gradering av varandra som ibland gjordes utifrån om 
personerna stod för »den andliga linjen« eller för »intellektualism«. 
Konferensen ansåg att de i ÖM-gemenskapen måste kunna ge utrymme 
för och respektera olika uppfattningar och personligheter. Större öp-
penhet mot andra samfund efterlystes och frågan om så kallad öppen 
kommunion kom också upp. Konferensen ställde, med Fahlgrens ord, 
ÖM inför »ett vägval mellan öppenhet och slutenhet«. Resolutionen 
anmäldes i ÖM-styrelsen i september, men debatten och spänningen 
följde ÖM under hela �950-talet. Den kom också till uttryck inom 
missionärsgruppen i MBS, vilket redan framkommit.��

En av flera dimensioner i den här turbulensen var den ekumeniska 
frågan, inte minst diskussionen kring förslaget om ett frikyrkoför-
bund.�� I små steg ökades under den aktuella perioden graden av öp-
penhet i ÖM och genom sin medlande roll hade John Magnusson en 
stor betydelse i den utvecklingen. 

De här beskrivna frågorna, den så kallade samfundsfrågan om en 
överlokal gemenskap mellan församlingarna och den så kallade eku-
meniska frågan om relationen till andra samfund och missioner, ak-
tualiserades också under samma period inom MBS. Båda problemen 
hade samband med det samtida kolonialpolitiska skeendet. Det gällde 
i särskilt hög grad frågan om relationen till den evangeliska missions-
federationen.

�� MB ��.�.�95�, s 5; �0.�.�95�, s �. ÖM-styrelsen �6–�8.9.�95� § �9. Fahlgren �989, 
s �7�f. Fahlgren �006, s ���f. Se även Janzon �008b.

�� ÖM-styrelsen 9–�0.��.�95� § �6; �9–��.�.�955 § �0. ÖM:s årsmöte ��–��.6.�955 § 
�0. Olika uppfattningar gjorde sig gällande inom ÖM. Styrelsen ställde sig positiv redan 
�95�, men årsmötet �955 beslöt slutligen att avstå från anslutning, med hänvisning till 
att det ändå inte skulle få allmän tillslutning p g a Alliansmissionens och HF:s negativa 
inställning samt leda till oro även i de egna kretsarna. Se Bergsten �995, s ��9ff.
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8.� Missionen i kris: Jean Kellers medling  
i spänningsfältet mellan »kommunistspöket«  
och den franska nervositeten (�950–�95�)

Efter det andra världskriget intog det franska kommunistpartiet återigen 
en antikolonialistisk hållning, inte minst i relation till Indokinafrågan, 
och det laddade hela frågan med ideologiskt sprängstoff från det kalla 
kriget. Fastän den nye amerikanske presidenten Truman (�88�–�97�) 
bröt med Roosevelts tydliga antikolonialism var USA ändå kritisk till 
Frankrikes kolonialvälde. De franska ledarna var alltså pressade från 
två håll. Det fanns därför anledning – både av inrikespolitiska och av 
utrikespolitiska skäl – för franska kolonialförespråkare att utmåla 
nationalister och självständighetsivrare som kommunister. De marock-
anska och tunisiska nationalisterna hävdade för sin del bestämt sin anti-
kommunism. Bland många andra påstod Frankrikes president Vincent 
Auriol ändå envist att bakom dessa ledare fanns kommunismen.��

Samma mönster kunde ses inom AEF. I Mellankongo försvagades 
den nationalistiska rörelsen av motsättningen mellan de båda ledarna 
Tchicaya och Opangault.�� I Oubangui-Chari stod Barthelémy Bo-
ganda i händelsernas centrum och blev från franskt håll utmålad som 
kommunist. Utvecklingen där kom att direkt påverka MBS. 

Barthélemy Boganda och kommunistanklagelserna. Bogandas relatio-
ner till den katolska missionen och särskilt en del av missionärerna 
försämrades successivt. De var kritiska till hans uppträdande och hans 
ekonomiska förvaltning. Själv menade han att de var rasistiska och 
kolonialistiska. Hans förhållande med sin franska sekreterare Michelle 
Jourdain – som senare ledde till giftermål i juni �950 – fördjupade 
krisen. I november �9�9 suspenderades han från prästämbetet. Han 
blev dock inte exkommunicerad och bröt inte med den katolska tron. 
Som politiker var han även fortsättningsvis präglad av den religiösa 
grundsynen.�5

Politiskt skedde också förändringar. Boganda avgick i juni �950 från 
Mouvement Républicain Populaire, det parti han tillhört i nationalför-

�� Ageron �99�, s 8�f, 9�.

�� Se kap 7.

�5 Penel �995, s ��, 5�ff. Boganda t Mgr Cucherousset �.��.�9�9 i Penel �995, s 
��7ff.
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samlingen. Han ansåg att det i sin inställning till situationen i koloni-
erna svek sitt ideal av social rättvisa. Som politisk vilde kunde han inte 
delta i parti- och utskottsarbete som tidigare. På hemmaplan ökade 
däremot hans sociala, ekonomiska och politiska aktiviteter. Genom sin 
kooperativa rörelse Socoulole�6 utmanade han, inte minst i hemregio-
nen Lobaye, de koloniala ekonomiska intressena. Hans motståndare 
gjorde allt för att förhindra att han skulle bli omvald vid valen i juni 
�95�. Även olika myndigheter sökte genom trakasserier och juridiska 
processer eliminera honom från den politiska scenen. Anklagelsen bör-
jade spridas, lokalt och i fransk press, att Boganda var kommunist eller 
åtminstone tjänade kommunistiska intressen. Kommunistpartiet hade 
vid den tiden ett betydande inflytande i Frankrike och ett visst gehör i 
den begynnande fackliga rörelsen i Oubangui-Chari. Fransmän i ko-
lonin var nervösa för att det inflytandet skulle förstärkas och därmed 
undergräva deras grepp om kolonin.�7

Boganda agerade på flera plan. Han fick i april �950 sin rörelse 
MESAN officiellt inregistrerad och stadgarna publicerades i Journal 
Officiel. Enligt ändamålsparagrafen hade rörelsen både politiska, eko-
nomiska och sociala mål, men presenterades ännu inte som ett politiskt 
parti. Varken innehåll eller retorik hade sakligt sett någon anstrykning 
av kommunism.�8 I juni gav han ut ett nummer av tidningen Pour sau-
ver un peuple (För att rädda ett folk) där han både utförligt och skarpt 
utvecklade sitt program. Att hans samhällsideal, som tog sig uttryck 
i den kooperativa rörelsen, skulle sammanblandas med kommunism 
fann Boganda märkligt. Men vissa hade, menade Boganda, ett egenin-
tresse i att sprida »denna fabel«. Själv hävdade han att han förkastade 
»såväl extremvänsterns doktrin som extremhögerns«.�9

Under den följande tiden hävdade Boganda i en strid ström av tal, 
brev, artiklar, telegram och petitioner att han visserligen ville mot-
verka ett kommunistiskt inflytande men att han också skulle göra allt 
som stod i hans makt för att få ett slut på myndigheternas »officiella 
orättvisor«. Med anspelning på kongo-wara-upproret i slutet av �9�0-
talet hävdade han att en del pålagor, som i Europa bara skulle tole-

�6 Société Coopérative Oubangui-Lobaye-Lessé

�7 Penel �995, s 57f, 59ff, �66ff, �8�, �86ff. Kalck �995, s 9�.

�8 Penel �995, s �69f.

�9 Penel �995, s �7�ff, �75, �79.
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reras i krigstid, kunde leda 
till starka reaktioner från 
befolkningen. I början av 
�95� överlämnade han till 
nationalförsamlingen i Pa-
ris ett långt memorandum, 
där han i detalj beskrev 
trakasserierna mot honom 
själv och en lång rad grova 
överträdelser under flera 
års tid från myndigheter-
nas sida av gällande lagar 
och förordningar. Guver-
nören i Bangui hävdade i 
ett memorandum i mars att 
Boganda var lögnaktig och 
provokativ och att hans 
anklagelser mot myndig-
heterna var grundlösa eller 
överdrivna.�0

Atmosfären bland fransmännen var nervös inför valet i juni �95� till 
nationalförsamlingen i Paris. Den franske kandidatens återval genom den 
första valförsamlingen för fransmännen var givet. Men hur skulle det gå i 
den andra valförsamlingen, den där afrikaner fick lägga sina röster? Den 
franska administrationen satsade allt sitt stöd på en mer okänd afrikan. 
Men Boganda vann en klar seger med �8 % av de avgivna rösterna. Efter 
politiska förändringar i Frankrike och utnämningen av Paul Chauvet 
som ny generalguvernör i Brazzaville och Aimé Grimald som ny guvernör 
i Bangui resignerade myndigheterna. De insåg att de inte kunde stoppa 
Boganda. I mars �95� vann MESAN majoritet i territorialförsamlingen 
för Oubangui-Chari. Men situationen var spänd genom att fransmännen 
i kolonin var starkt kritiska till den nya attityden.��

Det var i detta turbulenta skeende som MBS drogs in. Det ledde till 
att förhållandet till myndigheterna blev mycket ansträngt under en tid. 
Tillsammans med interna faktorer – såsom det allt större behovet av in-

�0 Penel �995, s �80ff, �9�–�09, s �77–�88.

�� Penel �995, s 6�ff. Se Kalck �99�, s �80f.

Barthélemy Boganda (Siango 2004).
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hemska medarbetare – aktualiserade detta nödvändigheten av att kon-
kret förbereda eventualiteten av afrikanernas övertagande av ansvaret 
också i församlingarna. Hilberths ord från �9�8, att det inte längre går 
att skjuta dessa frågor till en obestämd framtid, besannades, liksom 
hans tes att vägen till självstyre går via en satsning på utbildning.

»Är tiden inne«? Efter sitt år i Douala kom John och Ellen Hilberth 
tillbaka till MBS-fältet för att delta i missionens årskonferens i mars 
månad �950 innan de, efter närmare fem år i Afrika, skulle återvända 
till Sverige. Vid denna konferens diskuterades en fråga från den evang-
eliska missionsfederationen, som MBS anslutit sig till året innan: Är 
tiden inne för de inhemska församlingarna att låta sig representeras 
genom pastorer eller äldste i federationen?��

Frågan innefattade flera dimensioner, som skulle komma att prägla 
utvecklingen inom MBS under �950-talet. Den förutsatte att en utveck-
ling redan pågick mot ökat ansvarstagande av ett nationellt ledarskap, 
som när tiden var inne självt skulle representera församlingarna vid 
federationens möten. Som frågan ställdes innefattades säkerligen ännu 
inte missionernas verksamhet i stort, representerad av missionsstationer 
och deras olika institutioner och verksamheter. De skulle fortfarande 
företrädas av missionärer. Men var tiden inne för församlingarnas del? 
Frågan ställdes till alla medlemmar i federationen. Dessa befann sig i 
olika utvecklingsstadier. Det fanns missioner där församlingarna redan 
var självständiga. Men nu skulle frågan besvaras av MBS och dess års-
konferens utifrån den situation som rådde på det egna arbetsfältet. 

Äldste fanns i församlingarna, men afrikanska pastorer hade man 
inga. Och hur skulle de se på evangelisterna i det här sammanhanget? 
Svaret blev att församlingarna »icke voro mogna för en sådan repre-
sentation, men att vår mission icke vill stå hindrande i vägen för andra 
missionssällskap, där förhållandena voro annorlunda«. Även om detta 
var den allmänna meningen måste samtalet ha medfört många tankar 
kring det önskvärda i en sådan utveckling och vad som i så fall kunde 
göras för att påskynda en tillräcklig mognad.��

John och Ellen Hilberth hade en påtaglig erfarenhet från missioner 
där förhållandena var annorlunda. De reste till Sverige efter konferensen, 

�� Dagbok Bania �5.�.�950. MK 7–��.�.�950 § �5. 

�� MK 7–��.�.�950 § �5. Jfr § �� mom �0.
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men skulle återkomma och då lägga konkreta förslag i den här riktningen. 
Till dess skulle både de interna och de externa skeendena bereda marken 
ytterligare. På flera sätt skulle de visa sig vara tätt sammanvävda.

Ambivalens gentemot den evangeliska federationen. Frågan om tiden 
var inne hade ställts av den evangeliska federationen för Kamerun och 
Ekvatorialafrika (FECAF). Som tidigare framgått hade MBS länge en 
ambivalent hållning till denna organisation. Men den skulle visa sig få 
en avgörande betydelse för MBS under femårsperioden �950–�955. 
Som tidigare noterats bekräftade missionärskonferensen �9�9 efter en 
lång process anslutningen till federationen. I sitt möte i januari �950 
mottog federationen MBS som sin elfte medlem. FECAF grundades 
under kriget på initiativ av den amerikanska presbyterianmissionen i 
Kamerun, men fick sin första heltidsanställda generalsekreterare först i 
oktober �95�. Det var den franske pastorn och missionären Jean Keller 
(�900–�99�), som fick sitt kontor i Yaoundé, Kamerun.��

Redan i missionärskonferensen i mars �95� sattes emellertid med-
lemskapet i FECAF ifråga, med hänvisning till kostnaderna och »det 
andliga tillståndet inom sammanslutningen«. Bakom det sistnämnda 
låg ÖM:s traditionellt reserverade hållning till den ekumeniska rörelsen 
och till kyrkor utanför den väckelsekristna sfären. Det blev inte bättre 
av att Parismissionens tillträdande direktor hade talat om ekumenik 
även med katoliker. Konferensen ansåg det »önskvärt att beslut om ut-
träde ur federationen fattas vid nästa års konferens«. När detta protokoll 
föredrogs i ÖM-styrelsen gav den MBS frihet att handla enligt överty-
gelse. Vid denna tid var John Magnusson i Indien. Han meddelade senare 
att han inte skulle ha bejakat ett sådant beslut om han varit närvarande. 
Han menade att MBS inte borde lämna federationen. I januari �95� 
beslöt ändå konferensen om utträde, men denna gång anfördes bara de 
dryga kostnaderna som skäl i protokollet. Samtidigt beslöts att söka få 
till stånd ett samarbete med andra missioner inom AEF. Tydligen var det 
missioner i Kamerun som föranledde tveksamheten.�5

�� Fédération des missions évangéliques �8–��.�.�950 § �. Federationen bytte snart 
efter grundandet ut begreppet »protestantiska missioner« i namnet mot »evangeliska 
missioner«. År �95� ändrades namnet till Fédération Evangélique du Caméroun et de 
l’Afrique Equatoriale (Evangeliska federationen för Kamerun och Ekvatorialafrika). 
Grottelli �985, s 66. Om Keller och även federationen, se F Keller �00�.

�5 MK 5–��.�.�95� § �6 mom 6, § �0; �8–�6.�.�95� § ��, �5. ÖM-styrelsen �–5.�.�95� 
§ �� mom 7. Magnusson t Svensson �8.�.�95�. 
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Utträdesbeslutet verkställdes dock inte på en gång. Det kunde bero 
på att MBS under vintern �95�–5� fått problem med inresetillstånd. I 
ett brev till Aron Svensson menade Magnusson att man vid ett utträde 
kanske inte skulle få behövlig hjälp i denna fråga från federationen. I 
april skickades i alla fall utträdesanmälan till federationen. Styrelsen 
i Sverige bad nu missionärerna att ompröva sitt beslut. Jean Keller 
gjorde detsamma och lämnade en öppning för att lösa den ekonomiska 
frågan. Fältkommittén hänsköt frågan till kommande konferens. Till 
dess skulle händelseutvecklingen göra frågan inaktuell. MBS skulle 
komma att kvarstå i federationen, vilket senare enhälligt konfirmerades 
i konferensen i början av �95�.�6

En starkt bidragande faktor var den roll som pastor Keller kom 
att spela i krisen mellan de koloniala myndigheterna och MBS. Han 
hade varit missionär i Gabon för Parismissionen i fyra perioder från 
�9��–�9�9 och var under kriget, från �9��, dess representant i AOF. 
Där försvarade han de protestantiska, främst anglosaxiska, missioner-
nas intressen inför den Vichytrogne guvernören i Dakar. Efter kriget 
återvände han till Gabon men bodde i Yaoundé, Kamerun, under de 
tio år han tjänade den evangeliska federationen. Keller hade en person-
lighet som gjorde honom till en boren diplomat, som både missionärer 
och myndighetspersoner fick förtroende och respekt för. De kriser där 
hans diplomati fick avgörande betydelse inträffade under en period av 
fortsatt expansion för den svenska missionen.�7 

Fortsatt expansion för MBS. Det ingående �950-talet präglades av 
fortsatt expansion inom MBS:s verksamhet. Dopstatistiken var hög 
och flera församlingar efter Ouesso närmade sig och passerade ett tu-
sen medlemmar (Bania, Bouar, Carnot). I Sembe, mellan Ouesso och 
Souanké, tillkom en ny station. Evangelistverksamhet hade påbörjats i 
Sembe redan i slutet av �9�0-talet. Missionärerna Småårs installerade 
sig där i maj �95�. Församlingen grundades den � december �95�. 
Vid militärposten Baoro i norr, där ett samhälle snabbt växte fram 
kring en vägkorsning, bedrevs arbete utifrån församlingen i Doaka. 
Missionärerna såg i den evangelistpost som etablerades där �950 
»en liten missionsstation i vardande«. Först �955 flyttade de första 

�6 FK ��.�.�95� § 8; �.6.�95� § �. ÖM-styrelsen ��–��.�.�95� § �9 mom �. Keller t 
MBS �8.�.�95�. MK ��.�–8.�.�95� § �8. 

�7 Johansson t Magnusson ��.7.�95�. F Keller �00�. Grottelli �985, s �ff. 
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missionärerna till den då uppbyggda stationen.�8 Med anledning av 
att man fått veta att adventistmissionen i Kamerun tänkte etablera ett 
arbete i Gamboula ansökte MBS om en tomt i samhällets centrum, 
som utgångspunkt för ett arbete bland kakafolket. De tänkte sig, up-
penbarligen av taktiska skäl, att placera en missionär där. Tomt och 
kyrka fick de så småningom, men någon missionär kom aldrig att 
placeras där.�9

I juni �950 startades verksamheten vid det nybyggda barnhemmet 
i Doaka under Svea Bloms (�906–�98�) ledning. Syftet var att rädda 
barn som vid födelsen mist sin mor. Okunnighet och traditionella före-
ställningar gjorde att sådana barn ofta blev misskötta av anhöriga och 
dog inom kort.�0 Planerna på en industri- eller yrkesskola, som hade 
presenterats för Magnusson �9�7, fortsatte att utredas. Skolan projek-
terades med två inriktningar, snickeri och bilverkstad, byggnader upp-
fördes och utrustning anskaffades. Den mekaniska avdelningen kom 
igång �95� under ledning av Lennart Huss (född �9��) och snickeriav-
delningen i början av �95� under ledning av Torsten Granlund.��

Vissa missionärer ställde som villkor för att återvända till en ny ar-
betsperiod att en skola för missionärsbarn startades. Under �95� togs 
frågan upp till seriös behandling. Inga Säw (född �9�6), själv missio-
närsbarn och född i Bania, anmälde sitt intresse att som lärare ansvara 
för en sådan skola. Beslut fattades i juni och Säw anlände på nyåret 
�95�. Skolan kom igång i Gamboula i och med höstterminen samma 
år. Ett år senare döptes två av barnen, Roland och Anita Sundqvist, 
och blev därmed de första européer i ÖM:s Afrikamissions historia 
som döpts i Afrika och på så sätt blivit medlemmar av den lokala 
församlingen där.��

En annan länge närd dröm, som särskilt aktualiserades av Ellen 
Hilberth, kunde däremot inte förverkligas. Det gällde frågan om en lä-
kare till den svenska missionen. Hilberths fick fullmakt från styrelsen 

�8 ÖM:s årsbok �95�, s �7, 65. MK �8–�6.�.�95� § ��; ��.�–8.�.�95� § �0. FK 
�9.7.�95� § 5. Dagbok Ouesso �–7.7.�95�. Dagbok Sembe �0.5.�95�. Lundström-
Småårs �975, s �5. Dagbok Doaka-Bouar 9.9.�950. MB �8.�.�95�, s �, �, 

�9 Stationsmöte Gamboula �8.�.�950 § �. MK 7–��.�.�950 § �7. Se även MB 9.��.�95�, 
s �, �� där det framgår att Keller vid ett besök argumenterat i samma riktning.

�0 ÖM:s årsbok �95�, s 6�. 

�� ÖM-styrelsen 5–6.6.�95� § ��. ÖM:s årsbok �95�, s 66f.

�� ÖM:s AU ��.5.�95� § 9; 8.7.�95� § �. ÖM-styrelsen �–�.6.�95� § �� mom �. FK 
��.7.�95� § 5. MB �.7.�95�, s �, ��.
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att arbeta för detta under sin vistelse i Sverige under �950 och �95�. 
I väntan på en lösning från Sverige tog de också kontakt med franska 
och amerikanska läkare, dock utan resultat.�� Däremot fick behovet 
av tandvård en lösning från april �95�, då Eva Rosengren återkom 
efter utbildning i USA och öppnade en tandklinik i Carnot. En afrikan 
skickades på utbildning vid presbyterianmissionens tandklinik i Elat 
i Kamerun för att bli tandtekniker hos Rosengren.��

Den fortsatta expansionen aktualiserade givetvis behovet av fler kva-
lificerade missionärer och fler kvalificerade afrikanska medarbetare. I 
bägge frågorna blev situationen krisartad i början av �950-talet. 

Visumkrisen. Åren �950 och �95� var en prövningens tid för ÖM:s 
Afrikamissionärer. En missionär avled och många drabbades av svåra 
sjukdomar. I maj �95� konstaterade fältkommittén att hemresa var 
nödvändig för många missionärer efter långa perioder och svåra erfa-
renheter. Samtidigt diskuterades också möjligheten att några av dem 
skulle kunna förlänga sin period för att överlappa tills nya missionärer, 
som de vädjade till ÖM-ledningen om, skulle komma.�5 

Den behövliga förstärkningen skulle emellertid komma att dröja. I 
oktober �95� meddelades att tre missionärer�6 fått avslag på ansökan 
om inresevisum till AEF. Detta hade aldrig tidigare förekommit. I ar-
betsutskottet i Örebro trodde man att det måste bygga på ett missför-
stånd. Även på den franska ambassaden i Stockholm var de förvånade 
över beslutet.�7 ÖM-ledningen lät andra visumansökningar vänta tills 
man fick klarhet om vad som låg bakom myndigheternas beslut. På 
uppmaning av MBS hörde Manne Lundgren, SMF-representant i Braz-
zaville, sig för hos myndigheterna där och fick beskedet att guvernören 
i Bangui föreslagit avslag med motiveringen att antalet missionärer var 
tillräckligt högt. Lundgren såg med oro på denna motivering. Tanken 
på en begränsning av missionärsantalet hade inte varit uppe tidigare. 
Drabbade det en mission nu kunde det drabba andra senare. Han rådde 

�� ÖM-styrelsen 5–7.6.�950 § �� mom 9; ��–��.��.�950 § �� mom 9–�0, § �0; 
5–6.6.�95� § �� mom ��. MK 5–��.�.�95� § ��.

�� MB ��.��.�95�, s �.

�5 MB ��.�.�950, s �; �5.�.�95�, s 5; �0.�.�95�, s �. ÖM:s årsbok �95�, s �7, 5�. FK 
��.�.�950 § �; �0.5.�95� § �.

�6 Harry och Eva Köhler samt Anne-Marie Lundhé.

�7 ÖM-styrelsens AU 9.�0.�95� § 9. Eckerwall t Köhler 9.�0.�95�.
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ÖM att tydligt ange i ansökan vilka de nya skall ersätta, så att det blir 
klart att det inte handlade om en utökning.�8

I mitten av december sökte Aron Svensson audiens hos generalguver-
nören på besök i Berbérati och fick löfte om en lösning på visumfrågan. 
I slutet av månaden meddelade den franska ambassaden i Stockholm till 
ÖM att makarna Köhlers visum beviljats men i övrigt var det stopp. På 
John Magnussons uppdrag sökte Lundgren i Brazzaville upp chefen för 
politiska byrån i januari �95�. Lundgrens ingående redogörelse för detta 
samtal var ingen uppmuntrande läsning vare sig i Örebro eller i Berbé-
rati. Myndigheterna ville inte att antalet svenska missionärer skulle öka. 
Principen bakom detta uppgavs vara att de ville åstadkomma en bättre 
jämvikt mellan utländska och franska missionärer. Inför Lundgrens på-
pekanden att detta skulle gynna den katolska missionen och dessutom 
stod i strid med överenskommelsen efter första världskriget, hävdade 
byråchefen bland annat att myndigheterna hade rätt att inskränka en 
missionärskår med hänsyn till den allmänna säkerheten.�9

Vilken syn på protestantisk mission låg bakom det anförda skälet? 
Vad menades egentligen med den allmänna säkerheten i relation till 
visumfrågan? Sådana frågor kvarstod obesvarade. Dessutom verkade 
inte myndigheterna basera sina beslut på korrekt information om an-
talet missionärer. Vilken strategi skulle de nu använda? Magnusson 
visade i brev till Aron Svensson sin irritation över att MBS hade beslu-
tat lämna federationen. Han antog att de därför inte kunde påräkna 
stöd därifrån. Svensson ville inte att ÖM skulle agera direkt i Paris, 
som Magnusson blivit rådd till, utan föredrog att de ändå skulle agera 
genom federationen. Så skulle det komma att bli, men med en annan 
huvudaktör från MBS:s sida. I mars �95� mars tog nämligen Yngve 
Johansson över uppgiften som ÖM-representant från Svensson. När 
denne återvänt till Sverige rapporterade han till ÖM-styrelsen »om de 
förändrade och förvärrade politiska förhållandena, till vilka hör bl.a. 
kommunismens frammarsch, om viseringssvårigheterna och orsakerna 
till dessa […]«.�0

�8 Lundgren t Svensson ��.�0.�95�. Magnusson t Berndtsson ��.5.�95�.

�9 Svensson t Magnusson ��.��.�95�. Magnusson t Svensson �7.��.�95�. Magnusson 
t Lundgren �7.��.�95�. Lundgren t Magnusson ��.�.�95�. Lundgren, Redogörelse för 
besök hos Directeur des affaires politique den �� januari �95�, s �f. Bilaga till Lundgren 
t Magnusson �.�.�95�.

�0 Magnusson t Lundgren �8.�.�95�. Magnusson t Svensson �8.�.�95�. Lundgren tog 
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Efter korrespondensen under första halvåret �95� i frågan om ut-
träde ur federationen hade dess nye generalsekreterare aviserat ett 
besök i Berbérati. Alla utgick från att det gällde medlemskapet. I juni 
kom ett brev från Keller, där han skrev att han blivit informerad om 
visumproblemen för MBS. Därför hade han vid ett besök i Brazzaville 
framhållit för myndigheterna att protestantismen inte accepterar ad-
ministrativa begränsningar av missionärsantalet, utan att giltiga skäl 
anförs. Han försäkrade MBS att han, i sin egenskap av fransman, 
ville ställa sig till deras förfogande i det här ärendet, oberoende av 
frågan om medlemskap. Det här signalerade en ny dimension i Kellers 
besök.��

Besöket i Berbérati och Bania den �–� juli �95� blev en omskakande 
upplevelse för Yngve Johansson och för ledamöterna i fältkommittén. 
Det följande halvåret skulle komma att rymma den svåraste konflikten 
någonsin mellan MBS och de franska myndigheterna. Utan att frågan 
om medlemskap alls berördes vid Kellers besök blev det en tvingande 
nödvändighet och den svenska missionens räddning.��

Bidrog den svenska missionen till »kommunismens seger«? Den �� 
juli skrev Yngve Johansson en lång rapport till John Magnusson om 
Kellers besök. Han skrev att missionärerna under ett år haft »en be-
svärande känsla av otrygghet och ovisshet« och blivit bemötta med 
»en viss misstänksamhet« från administrationen. De hade förstått att 
det måste finnas en anledning. Kellers besök »har bringat allt i öppen 
dag«. Förutom Johanssons enskilda samtal med honom hade fältkom-
mittén haft ett dagslångt möte med honom den � juli i Bania. De fick 
förtroende och respekt för Keller som person. De fick också klart för 

redan i januari upp visumfrågan i samtal med federationens ordförande och förmedlade 
dennes råd till ÖM att ta upp frågan med myndigheterna i Paris via Parismissionen. Mag-
nusson skrev därför till direktor Chazeaud vid Centre Missionnaire d’Orientation (CMO) 
i Paris och bad om hjälp att kontakta Parismissionen i ärendet. Han återtog senare denna 
begäran. Lundgren t Magnusson �.�.�95�. Magnusson t Chazeaud, odaterat. Svensson t 
Magnusson �5.�.�95�. Magnusson t Chazeaud �9.�.�95�. ÖM-styrelsen �–�.6.�95� § 
��. CMO (�56, rue Longchamps, Paris �6e) hade grundats av amerikanska, norska och 
svenska missioner för att bistå missionärer under deras språkstudier med bibelstudier och 
samvaro, men också kurser om fransk protestantism och katolicism liksom om relevanta 
sociala och juridiska förhållanden. G Johansson i MB �.7.�95�, s �, �.

�� Johansson t Magnusson �.5.�95�. Johansson t Magnusson �.6.�95�. Keller t Johans-
son ��.6.�95�. Keller hade blivit informerad i Paris av tidigare omnämnde Chazeaud.

�� I ett senare brev avslöjar Johansson att medlemskapet i federationen också var ett 
krav från guvernören. Johansson t Magnusson �5.�.�95�.
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sig att de franska myndigheterna såg honom som kontaktman mellan 
dem och missionerna och gav honom stor frihet att underhandla i alla 
viktiga frågor. Hans resa till Oubangui-Chari hade bekostats av staten. 
I Johanssons rapport skymtar ingen tveksamhet inför detta. Däremot 
drog han slutsatsen av allt detta att »då blir medlemskapet i federatio-
nen så mycket mer motiverat«.��

Keller hade förberett detta besök genom att samtala med generalgu-
vernören i Brazzaville och guvernören i Bangui. Han följde upp sam-
talet med MBS-ledningen genom besök hos de lokala myndigheterna 
i Berbérati och Bouar och sedan återigen hos guvernören i Bangui. 
På återresan därifrån till Yaoundé mellanlandade han i Berbérati och 
hade stämt möte med Johansson för att avrapportera och ge »de sista 
instruktionerna«. Johansson avvaktade alltså detta sammanträffande, 
innan han skrev sin rapport till Magnusson.��

Det besked Keller förmedlade var att orsaken till svårigheterna att få 
inresetillstånd fanns i Övre Sangha-regionen, inte i Mellankongo eller i 
Bouar-Baboua-regionen i Oubangui-Chari. Myndigheterna hävdade att 
den svenska missionens medarbetare, evangelister och skollärare, inför 
valet i juni �95� hade »engagerat sig aktivt i de politiska valens lidel-
sefulla propaganda«. Därigenom hade protestanterna i Övre Sangha 
»bidragit till kommunistpartiets seger«. Ingen annan mission hade 
uppvisat en sådan politisk aktivitet, och därför misstänkte de »att 
missionärerna influerat befolkningen i allmänhet och de kristna i syn-
nerhet«. Detta politiska inflytande ville man stävja genom att begränsa 
antalet missionärer i det aktuella området. Begränsningen gällde inte i 
de andra områdena. Nya visum för arbete i Övre Sangha skulle beviljas 
igen bara om missionen visade tecken på »sinnesändring« och förbjöd 
sina anställda att engagera sig i politiken. Keller hade rått MBS att ta 
detta på allvar. Då skulle de kunna fortsätta arbetet, få nya visum och 
nya subventioner för yrkesskoleprojektet i Berbérati, folkskolor, det 
medicinska arbetet och barnhemmet i Doaka. Mycket stod alltså på 
spel.�5

Hur reagerade MBS-ledningen på anklagelsen och på myndigheter-
nas ultimatum via Keller? I ett privat brev till Magnusson skrev Hil-

�� Johansson t Magnusson ��.7.�95�, s �. Dagbok Hilberth �.7.�95�.

�� Johansson t Magnusson ��.7.�95�, s �.

�5 Johansson t Magnusson ��.7.�95�, s �–�.



���

berth att de hade förstått att svårigheterna kunde ha att göra med det 
föregående valet, men de hade inte kunnat föreställa sig räckvidden av 
det hela. I dagboken skrev han att »till vår stora förvåning och ledsnad 
besannades vad vi länge fruktat: statens män anser oss skyldiga till den 
strömkantring mot kommunism som skett i senaste valet«. Hilberth no-
terade att nu hade »den egentliga anledningen« till deras kyliga attityd 
klarlagts.�6 Kopplingen mellan visumsvårigheterna och beskyllningen 
för politisk inblandning var inte ny för Magnusson. Strax efter valet, 
då varken Johansson eller Hilberth var i landet, skrev dåvarande repre-
sentanten Aron Svensson till John Magnusson om detta:

Vi ha det ganska besvärligt för tillfället med alla vita och då inte 
minst distriktschefen, allt sedan valen, som inte gick som de vita ville 
utan tvärt emot. Nu vill opinionen bland de vita tro att vi arbetat 
emot dem och lärt de svarta hur de skulle rösta. Detta ligger dock 
helt utanför vårt verk. Jag vet icke en enda kamrat, som lagt sig i 
politiken. Denna våg lägger sig väl igen.�7

Men vågen lade sig inte. I oktober �95� skrev Svensson om detta igen och 
namngav då en av agitatorerna, som myndigheterna kopplade samman 
med den svenska missionen, nämligen den från MBS tidigare avskedade 
hjälpläraren Lebrun. Svensson tillade: »Alltnog, det var inte långt efter 
detta som pappren kommo hit angående visa för våra kamrater.«�8 

Det framgår av både Johanssons och Hilberths rapporter från mötet 
med Keller att de inte förnekade de konkreta fakta som lades fram om 
deras inhemska medarbetares politiska aktivitet, och att de delvis var 
medvetna om förhållandena kring valet. Men de protesterade, enligt 
Hilberth, mot beskyllningen som riktades mot missionärerna. De fram-
höll deras »strikta neutralitet i politiska frågor«. Enligt Keller menade 
myndigheterna, i brist på bevis för direkt inblandning, att neutraliteten 
vilselett missionärerna så att de inte undervisat de sina om deras »med-
borgerliga plikter« och inte inpräntat hos dem »Paulus inställning till 
staten«. De hade bara sagt till de kristna att de är fria och kan rösta 
och propagera som de vill. Genom att låta deras anställda agera mot 

�6 Hilberth t Magnusson 6.7.�95�. Dagbok Hilberth �.7.�95�.

�7 Svensson t Magnusson �.7.�95�.

�8 Svensson t Magnusson �8.�0.�95�.
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myndigheterna hade missionärerna inte respekterat att de var »gäster 
och främlingar i detta land«.�9 Hilberth tillade att de också samtalat 
om huruvida Bogandas politiska parti, som vunnit en jordskredsseger i 
Övre Sangha, verkligen var kommunistiskt, som den franska propagan-
dan hävdade. Det fanns uppenbara tvivel på detta hos missionärerna. 
Det framgår även av hans dagboksnotering. Men i den situation som 
nu var förhanden konstaterade Hilberth i sitt brev att »det är nog att 
det [Bogandas parti] är för staten misshagligt«.50

Magnusson skrev tillbaka till Johansson att brevet av �� juli var 
»ett av de mest klarläggande brev jag någonsin fått från Kongo«. Han 
var oerhört tacksam till Keller. Saken var besvärande, men nu visste de 
»hur det verkligen ligger till«. Det rensar luften, de kan gå vidare och 
får söka tillämpa ordet om »att vara menlösa som duvor och listiga 
som ormar«.5�

Efter återkomsten till Yaoundé skrev Keller ett brev till direktorn för 
Parismissionen, som återges i Grottellis studie om federationen. Där 
förklarade han att eftersom katolska kyrkan i Berbérati agerat mot Bo-
ganda i en skarp kampanj inför valet i juni �95�, vände sig denne till 
protestanterna för att få stöd. Han engagerade den från MBS avskedade 
skolläraren som sin främste lokale talesman. Denne engagerade i sin tur 
sådana som fortfarande var i tjänst inom missionen. I vallokalerna re-
presenterades oppositionspartiet av sådana personer. Av detta skäl hade 
administrationen anklagat den svenska missionen för »en antifransk och 
kommunistisk verksamhet« och för att indirekt uppvigla befolkningen 
till uppror. MBS anklagades också för att använda evangeliet i politiskt 
syfte. Att det senare även i så fall borde gälla den katolska kyrkan note-
rade inte Keller. Han förklarade hur han inför myndigheterna försäkrat 
att den svenska missionen inte hade politiska syften. Det var snarare de-
ras neutralitet som lett till passivitet inför deras anställdas engagemang. 
Av detta brev att döma kom tesen om svenskarnas neutralitet och dess 
konsekvenser ursprungligen från Keller själv.5�

Att frågan om den svenska missionens agerande var en het fråga hos 
myndigheterna framgår även av ett tidigare hemligstämplat dokument i 

�9 Johansson t Magnusson ��.7.�95�. Hilberth t Magnusson 6.7.�95�.

50 Hilberth t Magnusson 6.7.�95�. Dagbok Hilberth �.7.�95�. 

5� Magnusson t Johansson ��.7.�95�.

5� Grottelli �985, s ���, ��5f.
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det franska kolonialarkivet (Centre des Archives d’Outre-Mer). Det är 
en rapport i april �95� från säkerhetschefen inom AEF i Brazzaville till 
chefen för den politiska byrån med rubriken »svensk opinion angående 
kolonialproblemen«. Där hävdas att den svenska opinionen liksom den 
svenska pressen är antikolonialistisk och gärna svärtar ner Frankrikes 
handlande i kolonierna. Säkerhetschefen ansåg att det fanns anledning 
att hålla ett vakande öga på svenskar även inom AEF.5�

Strax efter besöket i Berbérati skrev Keller ett brev till generalguver-
nör Chauvet, där han framförde den tolkning han gett i mötet i Berbérati 
och som motsade anklagelserna om direkt involvering. Missionärerna 
hade inte förstått, menade han, att det faktum att ett stort antal av deras 
medarbetare engagerade sig i Bogandas parti komprometterade dem 
själva. Men nu hade de förstått, skrev Keller, vad kyrkans oberoende i 
relation till politiska partier innebar. De skulle se till att deras medarbe-
tare får välja mellan att vara anställd inom kyrkan och att aktivt agitera 
för ett politiskt parti. Det här stycket har generalguvernören strukit för 
i marginalen. Keller skrev också att han rått missionärerna att ha mer 
umgänge med fransmännen, både officiellt och privat, för att de ömsesi-
digt skulle lära känna varandra bättre. »Missionärer och representanter 
för administrationen har alltför många saker gemensamt för att inte ha 
intresse av att komma överens och samordna sina ansträngningar varje 
gång det är möjligt, till befolkningens bästa«, skrev Keller och där har 
Chauvet skrivit ett »oui« (ja) i marginalen. Det är uppenbart att Keller 
spelade sin medlarroll så att han fick båda parters förtroende.5� 

Därmed hade krisen kunnat vara ur världen och relationerna för-
bättrats. Men krisen fördjupades istället ytterligare och Kellers med-
larfunktion sattes på prov igen. 

Svenssonaffären.55 Den �6 juli �95� besökte guvernör Grimald missions-
stationen i Berbérati. Han tog då Yngve Johansson avsides och hade 
ett ingående samtal med honom. Det var av sådan natur att Johansson 
närmast försattes i ett chocktillstånd. Han nämnde kort om detta sam-
tal »i mycket interna frågor« i brev till några personer i Örebro, men 
tillade att han skulle återkomma senare. Det gjorde han först den �� 

5� Le Directeur de la sureté t le Directeur des Affaires Politiques ��.�.�95�. CAOM 
ggaef 5d/�50.

5� Keller t GG Chauvet �6.7.�95�. CAOM ggaef 5d/87.

55 Akten i denna fråga i Kellers arkiv har titeln »L’affaire de Swensson«.
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oktober, efter att ha fått ett 
avgörande brev från Keller. 
Denne hade redan i Bangui 
efter sitt besök hos MBS fått 
reda på av guvernören att 
myndigheternas anklagelse 
riktades konkret mot den ti-
digare representanten själv, 
Aron Svensson. Den tidigare 
chefsadministratören i Ber-
bérati satt som kabinettschef 
i Bangui och han hade ingå-
ende informerat guvernören. 
Motviljan mot Svensson var 
sådan »att han inte borde 
återvända till fältet«. Det 
här hade Keller berättat för 
Johansson under sin mel-
lanlandning på flygplatsen i 
Berbérati. Johansson valde 
uppenbarligen att inte näm-
na detta i sin rapport av den 
�� juli. Men han var något förberedd inför Grimalds eget besök. Denne 
överraskade honom ändå genom sin oerhörda stränghet.56

Grimald hade fått informationer, som han ansåg graverande för 
Svensson. De hade dessutom förstärkts och bekräftats under turnén i 
regionen. Han framhöll därför för Johansson att han var okuvlig i sitt 
beslut att vägra inresetillstånd om inte missionärerna slutade med all 
politisk aktivitet, och att Svensson, »för missionens skull«, inte borde 
återvända. I en senare intervju preciserade Johansson-Ydreborg att Gri-
mald framhållit att de måste hålla sig till det arbete de hade visum för. 
Det stod i visumstämpeln att de inte fick bedriva politisk verksamhet. 
Enligt Ydreborg uppfattade fransmännen öppen kritik av dem som 
politisk aktivitet.57

Under en planerad fortbildningskurs för skollärare i missionens 

56 Dagbok Berbérati �6.7.�95�. Johansson t Eckerwall �9.7.�95�. Johansson t Lönn 
�8.8.�95�. Johansson t Magnusson �6.9.�95�. Johansson t Magnusson ��.�0.�95�. 

57 Johansson t Magnusson ��.�0.�95�. Intervju Ydreborg �8.�.�998. 

Marc Boegner (tv), Parismissionens ordförande, 
och Jean Keller (th). Foto: Service protestant de 
mission-défap.
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tjänst en kort tid efter Kellers och Grimalds besök levererade Hilberth, 
av hans egen rapport att döma, direkt vad fältkommitténs medlemmar 
gemensamt lovat Keller och vad Johansson lovat Grimald. Hilberth 
hade ett dubbelt syfte med sina lektioner: 

att väcka större ansvar för församlingsarbetet och att söka klargöra 
för dem förmåner och plikter (med tyngd på det senare) som fran-
ska medborgare. Till den änden läste vi Apostlagärningarna. Utan 
omsvep samtalade jag med dem om det ömtåliga politiska läge, som 
just nu är aktuellt även beträffande missionen, och sökte ge dem 
goda råd […] en viss oppositionslusta kunde förmärkas. Men det 
blev bättre efter någon vecka.58

Grimald informerade Keller i ett konfidentiellt brev den 6 augusti om 
sitt samtal med Johansson. Han bad Keller att tjäna som inofficiell mel-
lanhand59 för att nå en för alla parter »hedersam lösning«, som innebar 
att Svensson skulle be sin mission att få tjänstgöra någon annanstans 
och inte återvända till Oubangui-Chari. Grimald rapporterade även 
sin inställning i frågan till generalguvernören och informerade om det 
uppdrag han gett till Keller. Keller i sin tur accepterade det delikata 
uppdraget, men han insisterade på att en »individs misstag« inte borde 
läggas en hel mission till last.60

Keller tvekade länge hur han skulle genomföra det delikata uppdra-
get. Det framgår av det brev han först i oktober skickade till Johansson 
i Berbérati, i vilket han citerade från Grimalds brev. Guvernören hade 
försäkrat att det var av respekt för Svenssons långa arbete som missionär 
i AEF och för att inte negativt påverka hans rykte, som han hade gjort sitt 
förslag. Keller ansåg att det inte skulle tjäna missionens sak att driva frå-
gan vidare. Men han hade kommit fram till att det skulle gå utanför hans 
mandat att ta kontakt med en missionär som var i Europa. Han vände 
sig därför till Johansson för att denne skulle kontakta Svensson.6�

58 Hilberth, Rapport från fortbildningskurs i Bania för skollärare. Augusti �95�.

59 »entremise officieuse«.

60 Grimald t Keller 6.8.�95�. Grimald t GG Chauvet �9.8.�95�. Keller t Grimald 
��.8.�95�. CAOM ggaef 5d/87. F Keller �00�, s 55�, uppger felaktigt att uppdraget 
till Keller var att få Svensson att lämna AEF, men att ÖM skulle ha kallat hem honom 
innan Keller hann träffa honom.

6� Keller t Johansson �6.�0.�95�. 
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Johansson skrev då ett långt brev till Magnusson, inte till Svensson. 
Han redogjorde punkt för punkt för händelseförloppet efter den rapport 
han skrev den �� juli. Han förklarade att han i sin vånda inte delat in-
formationen om guvernörens beslut ens med de övriga i fältkommittén. 
Han anförtrodde åt Magnusson att tala med Svensson, vilket han också 
meddelade Keller. Magnusson upplevde brevet som »en verklig job-
spost«, men lovade att utföra uppdraget. Hela frågan ventilerades sedan 
i ÖM-styrelsens decembermöte, tillsammans med Svensson. Denne ansåg 
sig oskyldigt anklagad, men ansåg att missionen inte borde göra mer i 
saken nu. Det blev också styrelsens beslut. Det är anmärkningsvärt att 
ÖM-styrelsen fick information om denna »pudelns kärna« först nästan 
fem månader efter att Keller informerat Johansson.6�

Att visum ändå inte utfärdades under hösten �95� fick Keller att 
skriva ett långt brev till generalguvernör Chauvet. Han gav detaljerade 
informationer för att reda ut missuppfattningar inom administrationen 
kring förhållanden som påverkade visumfrågan. Sedan skrev han ett i 
sak skarpt men diplomatiskt formulerat avsnitt om att han hade för-
väntat sig att dessa restriktiva åtgärder i visumfrågan skulle upphöra, 
efter det »offer« som guvernör Grimald bett missionen om och som den 
accepterat. Stycket har ringats in av Chauvet och det är troligt att Kel-
lers uppföljande fråga tjänade sitt syfte: »Finns det andra motiv bakom 
de här attityderna, som man inte har ansett sig kunna delge mig?« I 
det här brevet trädde Keller tydligt fram som en frimodig advokat för 
MBS.6� Även om det är svårt att belägga orsak och verkan kan det ändå 
konstateras att efter bara drygt två veckor fick ÖM besked om en rad 
beviljade inresetillstånd.6�

Affären Svensson var ett uttryck för fransmännens känsliga och be-
svärliga situation rent kolonialpolitiskt vid den aktuella tiden. Men det 
var också tydligt en fråga om bristande personkemi. Grimald hade fått 
vittnesbörd om att Svensson var en person med svårigheter i kontak-
terna,65 bland annat av den tidigare chefsadministratören i Berbérati. 
Onekligen skaffade sig Svensson »fiender« genom sina rättframma 

6� Johansson t Magnusson ��.�0.�95�. Johansson t Keller �.��.�95�. Magnusson t Jo-
hansson 7.��.�95�. Magnusson t Johansson ��.��.�95�. ÖM-styrelsens AU �8.��.�95�, 
§ � mom �. ÖM-styrelsen �6–�8.9.�95� § �0 mom �; 9–�0.��.�95� § �� mom 6.

6� Keller t Chauvet ��.��.�95�.

6� Magnusson t Johansson ��.��.�95�.

65 »un homme de contact difficile«.
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och möjligen burdusa kommentarer om fransmännens förehavanden. 
Ett konkret exempel som Keller återgav, var att Svensson hade tagit 
parti för de anställda afrikanerna mot de franska cheferna vid ett dia-
mantbolag, vars verksamhet låg inom den svenska missionens område. 
Där förekom säkerligen exploatering och uppenbar social orättvisa, 
erkände Keller, men Svensson hade agerat »med häftighet och med 
brist på takt« och »skoningslöst angripit administrationen«. Det var, 
ansåg Keller, inte »bästa sättet att nå sitt syfte«. Personliga och politiska 
dimensioner sammanstrålade i affären Svensson. Genom att han aldrig 
återvände till Oubangui-Chari upplöstes denna »affär« och relatio-
nerna till myndigheterna kunde normaliseras.66 

De nya restriktiva bestämmelserna fortsatte dock att tillämpas mer 
eller mindre strikt för alla icke-franska missioner: visum beviljades bara 
för sådana som skulle ersätta andra missionärer eller som skulle arbeta 
med nya institutioner, som myndigheterna bejakat. Alla missionärer 
måste dessutom genomgå en särskild kurs i Frankrike för utländska 
missionärer, efter belgiskt mönster. Till detta kom att kraven på mis-
sionärer inom skol- och sjukvårdsverksamhet höjdes.67

Första gången de egentliga skälen till visumkrisen nämndes offentligt 
i MB var i en artikel av Ellen Hilberth i december �95�, ett och ett halvt 
år efter Kellers besök i Berbérati. För att förklara missionärsbristen 
angav hon, utan att nämna Svenssonaffären, skälet till myndigheternas 
restriktiva hållning.68 Aron Svensson informerade själv vid årsmötet i 
juni �95�, utan att gå in på personliga aspekter, om skälet till att han 

66 Keller t Johansson �6.�0.�95�. Grottelli �985, s ���f. En annan personkonflikt 
bottnade i att Svensson förebrått den franske läkaren i Berbérati för Gunvor Ömans död 
�950. Inför en svår förlossning hade läkaren avvisat Svenssons förslag att skicka efter en 
erkänt duktig gynekolog från Carnot. Björkehag t förf �5.�.�998. Enligt Ydreborg ådrog 
sig Svensson fransmännens motvilja även t ex genom affärer med svenska verktyg och 
jaktgevär, som tagits in för privat bruk eller för bruk inom missionen. Svenssons syfte var 
att skaffa medel till verksamheten, men han framhöll gärna att kvaliteten hos de svenska 
sakerna var högre än hos motsvarande franska, vilket uppfattades som en nedvärdering 
av den franska marknaden. Intervju Ydreborg �.8.�99�; �8.�.�998. En liknande affär 
vid samma tid, där också Keller blev involverad, rörde några protestantiska missioner i 
Tchad. Grottelli �985, s ��7.

67 Grottelli �985, s ��6f. Lundgren t Magnusson �.�.�95�. ÖM-styrelsens AU ��.5.�95� 
§ �0. När det gällde förberedelsekursen i Frankrike nöjde sig myndigheterna sannolikt 
dels med inslag som fanns i språkutbildningen vid Alliance Française, dels med de kurser 
som missionärerna fick vid tidigare nämnda Centre Missionnaire d’Orientation.

68 E Hilberth i MB �7.��.�95�, s �, ��. Hon anger årtalet för valet felaktigt till �95�.
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inte kunde återvända till Afrika.69 Strax därefter utvecklade John Hil-
berth ytterligare ett skäl som han trodde kunde ligga bakom de fortsatta 
svårigheterna att få visum. Han tyckte sig ha sett ett mönster i att myn-
digheterna värderade missionerna efter deras sociala verksamhet, inte 
minst på skol- och sjukvårdsområdet. Missioner som inte höll måttet, 
myndigheternas mått, bedömdes med större restriktivitet i visumfrågor. 
Hans slutsats var att ÖM måste satsa mer på kvalificerade missionä-
rer som har lärarutbildning, även »några med akademiska examina«, 
och som skaffar sig språk- och lärardiplom från Paris, så att nivån på 
skolarbetet kunde höjas.70

Den här krisen skulle kunna ha lagt sordin på processen mot större 
delaktighet och ansvar för afrikanerna inom kyrkan, men så blev det 
inte alls. Responsen på frågan »Är tiden nu inne…?« resulterade i vik-
tiga konkreta resultat under �95� och �95�.

8.� Afrikaniseringsprocessen inom MBS skjuter fart:  
Församlingskonferens och pastorsskola (�95�–�95�) 

Eftersom antalet missionärer inte skulle få öka enligt myndigheternas 
inställning blev medarbetarfrågan akut. Den blev dessutom krisartad 
och kom att tvinga fram flera olika åtgärder. 

Medarbetarkriser. Skolverksamheten ansågs vara strategiskt viktig. En 
särskild skolkommitté tillsattes av konferensen �950 med ansvar för 
beredning av skolärenden och placering av lärare. Missionen ansökte 
om att få börja nya folkskolor i Salo och Baoro, men planerade även 
för andra orter. Positivt svar angående Salo kom i juli �95�, övriga 
skolprojekt skulle dröja länge än eller avskrivas. Myndigheternas 
växande krav på att skolorna skulle ledas av en missionär med lä-
rarkompetens och undervisningsrättighet ledde till förnyade propåer 
till ÖM.7� 

Bristen på sådana missionärer gjorde MBS alltmer beroende av de 
afrikanska lärarna och hjälplärarna. När de inte alltid var kristna fö-

69 ÖM:s årsmöte �0–��.6.�95� § �6.

70 Hilberth t Magnusson ��.�.�95�.

7� MK 7–��.�.�950 § �5 mom �, § �8 samt bilaga »Stadgar för skolkommittén« § 
�, 6 och 8; �8–�6.�.�95� § ��; ��.�–8.�.�95� § �9. Skolkommittén ��.�.�95� § �; 
�6.8.�95�. FK ��.�.�95� § 7.
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redömen för eleverna – och rentav motverkade missionens syfte med 
skolorna – blev det problematiskt. I februari �950 beslöt stationsmötet 
i Bania att be missionärskonferensen uttala sig om vilka riktlinjer mis-
sionen borde följa när det gällde lärarnas anslutning till församlingen 
och »de krav som bör kunna ställas på deras moraliska inflytande över 
eleverna«. Vid konferensen i mars väckte frågan ett livligt samtal. Svå-
righeterna var uppenbara. På grund av bristen på lärare »kan inte en så 
sträng disciplin införas som önskvärt vore«, konstaterade konferensen. 
En fortbildningskurs skulle anordnas »i syfte att söka rädda dem för 
Gud och missionen«.7�

På förslag från stationsmöte i Bania beslöt fältkommittén i okto-
ber �950 att entlediga Joseph Lebrun. Som skäl angavs ohörsamhet, 
klandervärt liv och beteende samt dåligt inflytande över eleverna. Det 
framgår inte av tillgängliga källor om ärendet hade beretts av skolkom-
mittén, men det är troligt. Det var denne Lebrun som blev Bogandas 
kampanjledare i Berbérati �95�.7� Disciplinära åtgärder vidtogs även 
mot andra. I oktober �95� entledigades Marcel Sondha »på grund av 
hans äktenskapliga förhållanden och dåliga moraliska liv«.7�

Fortbildningskurser blev ett viktigt medel att söka förbättra situa-
tionen. Den kurs som hölls i det spända läget under skollovet �95� 
har tidigare omnämnts. Ytterligare en hölls i augusti �95�. Efter den 
senare skrev Hilberth:

[…] det är viktigt att ta sig an de unga afrikanernas problem i en 
värld i skärningspunkten mellan två kulturer, två religioner, tvenne 
tider. Deras studier har ej gått långt utöver folkskolans. Deras värld 
är därför ganska liten och de har svårt att sätta sig in i saker och ting. 
Små ting blir stora och oförklarliga. Då får lätt vita och missionen 
skuld för missförhållanden.75

7� Stationsmöte Bania �.�.�950 § �. MK 7–��.�.�950 § �� mom 7, �5.

7� Stationsmöte Bania ��.8.�950 § 6. FK �.�0.�950 § �.

7� Skolkommittén ��.7.�95� § �. FK �.�0.�95� § 7. Sondha avancerade så småningom 
till underprefekt i Nola i den nya republiken RCA, men var enligt Ydreborg »inte längre 
någon segrande kristen«. Ydreborg t ÖM-exp �.�0.�96�. Se även Eriksson, Ydreborg t 
ÖM-styrelsen �8.�.�96�, s ��.

75 Hilberth t fältkommittén i odaterad rapport om fortbildningskurs för monitörer 
�0–��.8.�95�. Hilberth t Magnusson �.9.�95�. 
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När MBS fick en möjlighet sändes hjälpläraren Hector Nakoué till 
Ngouedi för utbildning till en mer kvalificerad lärartjänst. Men enstaka 
platser vid seminariet där kunde inte lösa rekryteringsfrågan. En förfrå-
gan gjordes om MBS kunde få sända elever till den amerikanska brö-
dramissionens lärarutbildning, men de kunde inte lova detta. Behovet av 
att inrätta en egen lärarutbildning blev allt större. Uppmuntrade av både 
statens skolinspektör och Keller beslöt MBS att börja en egen kurs från 
läsåret �95�–55 i Bania med Brita Kalling (�9�5–�98�) som ledare. Hon 
var en utbildad pedagog, som tidigare arbetat för SMF i Kongo. Hon 
hade bytt mission på eget initiativ och i samförstånd med SMF.76

När det gäller evangelisterna fortsatte lönefrågan – som blev akut 
under efterkrigstiden – att skapa bekymmer. Den ekonomiska situa-
tionen inom MBS tillät inte att evangelisternas löner följde med i den 
betydande allmänna lönestegringen. Evangelisterna hade svårt att för-
stå varför de som arbetade med den viktigaste uppgiften, att sprida 
evangeliet, inte skulle förtjäna samma höjning som andra i deras om-
givning. Stig Axelssons årsrapport för �95� från Ouesso kan tjäna som 
typexempel. Vid en evangelistsamling under pingsten �95� framfördes 
krav på avsevärd lönehöjning. Om det kravet inte tillgodosågs skulle 
de lämna sina tjänster. Axelsson hade inga möjligheter att tillmötesgå 
deras ultimatum. Han förklarade detta och sade att de var fria att lämna 
arbetet, om de så ville. De hade varit fria att gå in i Guds kallelse och 
det var fria att lämna den. Det slutade med att de återvände till arbetet 
i sina byar, men han påpekade att »missnöjet ligger kvar som en tung 
slöja över deras sinnen«.77

Axelsson berättade vidare att två evangelister hade dött, fyra hade 
måst avstängas på grund av moraliska försyndelser, två hade fått åter-
inträda i tjänst och fyra nya hade utsänts. Antalet evangelister ökade 
alltså inte alls under året. Det skulle ha behövts tio gånger så många 
nya, konstaterade han. Det pågick en rörelse till kristendomen i trakten, 
men den var enligt Axelsson mer en »förstånds- och modesak« än en 
»verklig andlig väckelse«. Det skulle därför behövas många evang-
elister för uppföljning och undervisning.78 Det behövdes även bättre 

76 FK ��.�.�95� § 7 mom 5. Skolkommittén �.6.�95� § 5. MK �0–�9.7.�95� § �� mom 
5. Hilberth t Magnusson ��.�.�95� i bilaga t årsrapport Carnot �95�. ÖM-styrelsen 
�9–��.9.�950 § �7 mom �. Kalling t B Eriksson 5.�.�95�. 

77 Årsrapport Ouesso �95�, �5.�.�95�. 

78 Ibid.
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utbildade evangelister. Bibelskolan i Gamboula var inte nog för att 
svara mot behovet. I konferensen �950 väcktes frågan om kontinuerlig 
undervisning genom en korrespondenskurs. Det uppdrogs åt Ellen och 
John Hilberth att utarbeta en sådan kurs. De utförde uppdraget under 
vistelsen i Sverige. I september �95� fanns en korrespondenskurs i 
bibelkunskap för evangelister tillgänglig och det första brevet kunde 
sändas ut.79

Kanske situationen kan karaktäriseras, med missionärernas språk-
bruk, som »växtvärk utan väckelse«. Församlingarna växte kvanti-
tativt men inte genom en andlig rörelse på djupet. En konsekvens av 
detta, som Axelsson såg det, var att församlingen inte utvecklades mot 
det allt större ansvar som var önskvärt.

Vår önskan är ju att församlingen skall bli självunderhållande och 
självutbredande, men åtminstone denna församling som under lång 
tid har stått i och vant sig vid ett beroendeförhållande till missionen, 
tycks ha svårt för att riktigt gå in under ansvaret. När man talar 
med de kristna om missionens trångmål och om att de själva måste 
börja offra på ett helt annat sätt än hittills, så tolkar de gärna saken 
så att nu ha missionens skaffare där hemma i Potou [de vitas land; 
min anm] börjat tröttna och den tanken verkar naturligtvis inte 
inspirerande på dem själva.80

 
Harry Köhlers (�9�6–�00�) reflektion året därpå, som stationsföre-
ståndare i Nola, visade problemet från ett annat håll. Han ställde 
antalet evangelister inom arbetsområdet i proportion till församlingens 
storlek och ekonomiska bärkraft. Så länge missionen subventionerar 
evangelistverksamheten går det bra, menade han, men skall försam-
lingen själv underhålla sina evangelister blir det ohållbart. Hans slutsats 
blev, att antalet måste minskas, så att verksamheten kommer i ekono-
misk balans.8� 

Frågan om självfinansieringsmålet för församlingen fokuserade vid 
den här tiden just det ekonomiska ansvaret för evangelisternas löner. 
Missionärskonferensen �9�7, där John Magnusson var närvarande, 

79 MK 7–��.�.�950 § ��; �8–�6.�.�95� § �7 mom �. Stationsmöte Berbérati 
7.9.�95�.

80 Årsrapport Ouesso �95�, �5.�.�95�.

8� ÖM:s årsbok �95�, s 5�–5�.
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hade vädjat till församlingarna att ta ansvar för fler evangelistlöner. Så 
blev också fallet, men det skedde successivt. Som tidigare noterats blev 
Bouar den första församlingen som tog det fulla ansvaret för alla sina 
evangelister. Under �95� klarade den att avlöna �6 evangelister inom 
sitt ansvarsområde.8�

Axelsson nämnde i sin rapport även den del av målsättningen som 
utgjordes av församlingarnas självutbredande. Begreppet användes 
om den evangelisation som gick utöver närmiljön och över gränser 
till andra folk. Ett exempel som tolkades i den riktningen kom �95� 
från den då senast öppnade stationen i Sembe. Därifrån kunde byar 
evangeliseras i fyra riktningar, mot Ouesso, mot Souanké, mot Fort 
Soufflay och mot Gabon. Behovet av evangelister för detta var stort. 
Missionärsparet Småårs rapporterade om en lösning på detta behov 
med betydelsefull innebörd:

I början av året hade vi förmånen att få sända ut två evangelis-
ter till två större byar. Dessa evangelister kom från församlingen i 
Nola. Den som varit någon tid i Afrika och sett hur hårt släkt- och 
familjebanden binder detta folk förstår, att det måste vara ett verk 
av Gud, när två evangelistfamiljer reser från sin stam långt borta 
till en annan för att där plantera Korsets fana. Man kunde säga, att 
detta är ett steg i riktningen mot den inhemska församlingen som 
självutbredande.8�

Men grundbulten i en långsiktig lösning av medarbetarkrisen måste 
vara utbildning av afrikanska pastorer till församlingar som ska kunna 
bli självstyrande, självfinansierande och självutbredande. Den frågan 
kom upp under �95�.

Ännu en gång ställs frågan: Är tiden nu inne? Makarna Hilberth åter-
vände till Afrika i slutet av �95�. De gjorde då ett uppehåll i Douala 
och fick förnyad kontakt med den amerikanska presbyterianmissionen. 
Där deltog de i en gudstjänst i en stor församling med en välutbildad, 
språkkunnig och andligt mogen kamerunsk pastor. I ett resebrev till MB 
konstaterade John Hilberth att församlingen var både självstyrande och 

8� ÖM:s årsbok �955, s 77.

8� MB ��.6.�95�, s �.
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självunderhållande. Dessa frågor hade upptagit hans tankar under en 
längre tid.8� Till missionärskonferensen i januari �95� lämnade han in 
tre frågor. De var även i sin språkliga form en uppföljning av samtalen 
i mars �950 kring federationens fråga till medlemsorganisationerna: 
Är tiden inne för de inhemska församlingarna att låta sig representeras 
genom pastorer eller äldste i federationen? Hilberth ställde sina frågor 
på samma tema: (�) Är tiden inne att församlingarna övertar ansvaret 
för evangelistkåren? (�) Är tiden inne att påbörja utbildningen av pas-
torer? (�) Är tiden inne att församlingarna bereds möjlighet till någon 
form av samarbete med varandra och med missionen?85

Dessa frågor hade mognat fram hos Hilberth under åren efter Mag-
nussons inspektionsresa och inte minst under året i Douala. De anknöt 
till den så kallade tre-själv-formeln. Den första frågan gällde den avgö-
rande punkten om församlingarna skulle kunna bli självfinansierande. 
Ansvaret för evangelisterna var också en förutsättning för att göra 
församlingarna självutbredande, både i och utöver den geografiska 
närmiljön. Den andra frågan följde upp det som han uttryckte tydligt 
redan �9�8, det vill säga att vägen till självstyre går via utbildning. Den 
tredje frågan tar fasta på en förutsättning för ett självstyrande samfund, 
nämligen en organisation för samverkan mellan församlingarna och 
mellan denna gemenskap av församlingar och missionen. Därmed hade 
Hilberth redan �95� satt på pränt de frågor som alltmer skulle uppta 
sinnena ju längre �950-talet fortskred. Det är sannolikt att han formu-
lerade den tredje frågeställningen rätt vagt för att kunna föra saken 
ett steg framåt, utan att den skulle stupa på den bland missionärerna 
fortfarande känsliga så kallade samfundsfrågan.

Formuleringen av alla tre frågorna förutsatte att det som togs upp 
var rätt i sig och att det bara var en tidsfråga tills sådana beslut måste 
tas. Frågan gällde om tiden var inne för missionärskåren i stort? Enligt 
protokollet fördes ett ingående samtal om dessa frågor, men samtalet 
finns inte refererat. I den första frågan fattade konferensen ett prin-
cipbeslut att församlingarna skulle överta ansvaret för evangelisterna. 
MBS skulle kunna bidra i mån av möjlighet, men skulle betona att 
evangelisterna är församlingens arbetare. Den andra frågan överläm-
nades till fältkommittén för utredning till följande konferens. Angående 

8� MB 8.��.�95�, s �, �.

85 MK �8–�6.�.�95� § 57 mom �0.
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den tredje frågan beslöts att anordna en konferens mellan församlings-
föreståndarna, som alla var missionärer, och två representanter för 
varje församling.86

Det framgår inte av protokollet varför frågan om pastorsutbildning 
hänsköts till fältkommittén för utredning. Var det bara av praktiska 
logistikskäl eller fanns där en mer principiell tveksamhet? I en intervju 
�98� uttryckte John Hilberth att även missionärerna var präglade av 
»fransmännens negativism till afrikanernas möjligheter att lära sig och 
ta ansvar«. Men »bristen på språkkunniga missionärer som kunde ta 
ansvar som församlingspastorer drev på utbildningsbehovet«. På direkt 
fråga i en senare intervju om det hos en del missionärer fanns tveksam-
het därför att de var påverkade av Pingströrelsens avoga inställning till 
pastorsutbildning, bekräftade han att det fanns tveksamhet och även 
motstånd i den här frågan. Enligt hans mening var det dock inte ett 
uttryck för den syn på pastorsutbildning som fanns i Pingströrelsen. 
Det var snarare ett uttryck för »rädslan att släppa fram afrikanerna i 
ansvarsställning, något som en utbildning ju banade väg för«.87 Den 
kommande församlingskonferensen skulle dock senare samma år utöva 
påtryckningar i den riktning Hilberth önskade.

Församlingskonferensen. Konferensen hölls i Bania från den �� till den 
�7 augusti �95�. Redan i sin rapport betecknade Hilberth den som 
historisk. Vid Magnussons besök hade en tillfällig sammankomst av 
detta slag ordnats, för att ge denne möjlighet att samtala med represen-
tanter från församlingarna. Konferensen i Bania hade ett annat syfte. 
Den skulle utgöra en ny förbindelselänk dels mellan församlingarna, 
dels mellan dessa och missionen. Detta motiverades av den allmänna 
utvecklingen i landet,88 men också av missionärskonferensens beslut 
tidigare samma år att formellt överföra det ekonomiska ansvaret för 

86 MK �8–�6.�.�95� § 57 mom 7–8, �0:�–�. ÖM-styrelsens protokoll från aprilmötet, 
där konferensprotokollet från Afrika anmäldes och en del frågor kommenterades, berör-
des inte de principiellt viktiga frågorna i § 57. ÖM-styrelsen ��–��.�.�95� § �9.

87 Intervju Hilberth �.��.�98�; ��.7.�985. Att vissa missionärer ändå såg en viss spän-
ning mellan väckelse och utbildning kan anas i en artikel om en andlig rörelse i Nola 
�95�, där författarna skrev om missionärernas roll i den andliga »kraftmätningen«, att 
de ohjälpligt kommer till korta om de »kämpar i egen kraft eller övervärderar vackra exa-
mina och de många diplomen, ty här hjälper den mänskliga visdomen inte långt«. Olsson, 
H Köhler, E Köhler i MB �7.6.�95�, s �, �.

88 Konferensen hölls bara ett antal veckor efter Kellers respektive Grimalds besök i 
Berbérati. 
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evangelisterna från stationerna till församlingarna. Det sistnämnda 
aktualiserade även andra frågor som gällde evangelisterna och deras 
tjänst. För att genomföra och samordna det här behövde församling-
arna komma samman i en konferens. Den blev den första i en serie av 
församlingskonferenser vartannat år fram till självständigheten �96�.89 
Ett beslut som försköt ett ansvar från missionsstationen till församling-
en blev med andra ord upphov till en begynnande överlokal gemenskap 
vid sidan av missionärsstrukturen.

Vid konferensen var de missionärer som var församlingsföreståndare 
närvarande liksom sexton afrikanska representanter. Åtta församlingar 
var representerade med två personer var. Församlingen i Souanké, 
den senast tillkomna, var inte representerad. Den afrikanska gruppen 
utgjordes huvudsakligen av evangelister, men där fanns även några 
lärare. Alla var anställda i församling och mission och väl insatta i de 
frågor som kom upp. Konferensen utsåg John Hilberth till ordförande, 
John Ström till vice ordförande samt Jacques Mamadi (c.�9�7–�99�) 
och Bror Småårs till sekreterare. Dess officiella språk var gbaya. Varje 
dag hölls en morgonbön av en afrikansk församlingsrepresentant och 
ett bibelstudium av en svensk missionär om församlingstanken i Nya 
testamentet.90

Huvuddelen av tiden ägnades dock åt samtal i nio olika aktuella 
församlingsfrågor. Alla inledare utom en var missionärer. Föredrag-
ningslistan9� visar vilka frågor som åtminstone missionärerna bedömde 
som viktiga i detta skede. Det gällde till exempel det tidigare beslutet 
att formellt överföra evangelisterna till församlingarna, rekrytering 
och utbildning av evangelister, dopundervisningen, församlingstukten 
och äktenskapsproblemen. Enligt Hilberths bedömning i sin rapport 
yttrade sig »de afrikanska bröderna« sakligt och klart och »deras in-
lägg vittnade i stort sett om både insikt och ansvar«. I sin dagbok skrev 
Hilberth att hans intryck var att de fått en ny syn på sin uppgift och 
att en god anda hade rått.9� En lång rad resolutioner antogs som av-
såg evangelisternas arbetsvillkor, löner och fortbildning. Andra beslut 

89 Hilberth, Rapport från församlingskonferensen i Bania den ��–�7 augusti �95�. 
Rapporten utan bilaga � (föredragningslistan) trycktes i MB ��.�0.�95�, s � (utdraget 
ur protokollet) och �0.�0.�95�, s �, � (Hilberths rapport).

90 Hilberth, Rapport…

9� Hilberth, Rapport…, bilaga �.

9� Hilberth, Rapport… Dagbok Hilberth �6.8.�95�.
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gällde regler för katekumener och dopundervisning, liksom för behand-
lingen av de många intrikata frågorna kring äktenskapet. Protokollet 
upplästes senare i alla församlingar.9� 

Konferensen var principiellt viktig. För första gången fick afrikanska 
församlingsombud delta i övergripande beslut och rekommendationer 
om församlingarnas liv och ordningar. En kommitté bestående av fem 
personer tillsattes för att behandla frågor som inte kunde uppskjutas 
till nästa konferens. Den kom att bestå av evangelisterna Jacques Zaoro 
och Jacques Mamadi samt missionärerna John Hilberth, John Ström 
och Harry Köhler. Det kan noteras att missionärerna fick majoritet 
i denna kommitté (tre mot två), som senare gick under namnet den 
blandade kommittén.9�

Hilberths rapport från konferensen trycktes i MB med en ingress 
som inte finns i rapporten. Författades den av John Magnusson? I 
denna ingress sattes konferensen in i den historiska kontext som var 
för handen, och som måste leda till förändringar i relationen mellan 
missionen och församlingarna.

En ny tid […] gör sig starkt gällande på de politiska, sociala, ekono-
miska och intellektuella områdena. Icke minst gör den sig gällande 
på det religiösa området. Missionens och de kristna församlingarnas 
ställning till varandra måste omprövas, större ansvar måste läggas 
på församlingarna, på samma gång måste församlingarnas förtroen-
demän få tillfälle att deltaga i överläggningarna om församlingarnas 
angelägenheter och att få inflytande på deras ledning. Missionärer 
och svarta bröder måste få mötas för att jämställda med varandra 
söka att lösa den nya tidens problem. Det var av denna anledning 
som missionärer och av församlingarna valda ombud […] samlades 
[...]95

En av resolutionerna stödde Hilberths tidigare citerade förslag om 
pastorsutbildning. Konferensen beslöt

9� Församlingskonferensens protokoll i bilaga till Hilberth, Rapport…

9� Församlingskonferensens protokoll § �6. Hilberth, Rapport… MK ��.�–8.�.�95� 
§ ��.

95 MB �0.�0.�95�, s �.
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att vädja till fältkommittén att till behandling uppta frågan om pas-
torsutbildning, eller bör kommittén, om den inte finner möjligt att 
snart börja sådan utbildning, hänskjuta frågan till missionärskon-
ferensen.96

Protokollsformuleringen kan ge sken av att frågan var ny när den togs 
upp vid församlingskonferensen. Så var det inte. Fältkommittén hade 
redan fått i uppdrag av missionärskonferensen att utreda frågan till föl-
jande år. Församlingskonferensen ville uppenbarligen trycka på och om 
möjligt få till stånd en sådan utbildning redan till läsåret �95�–�95�. 
Det var helt enkelt inte realistiskt.

 
Pastorsskolan. Först vid sitt sammanträde på senhösten tog fältkom-
mittén tag i uppdraget från missionärskonferensen. Kommittén bestod 
då av Yngve Johansson, ordförande, John Hilberth, vice ordförande, 
John Ström och Bror Småårs. Den beslöt föreslå missionärskonferensen 
i januari �95� att till kommande läsår börja »en skola för utbildande 
av pastorer«. De listade också några konkreta förslag som bland annat 
gällde hur rekryteringen av elever skulle gå till. De föreslog också att 
evangelistutbildningen i Gamboula skulle upphöra, vilket var förvå-
nande. En pastorsutbildning skulle ju inte ersätta en fortsatt evangelist-
utbildning. Uttrycket »tills vidare« i förslaget antyder att det kanske 
tillkom utifrån begränsningen i tillgängliga resurser.97

Det är anmärkningsvärt att kommittén inte lade förslag vare sig 
beträffande skolans lokalisering eller beträffande föreståndarfrågan. 
Förklaringen är sannolikt att kommittén inte kunde bli enig eller helt 
enkelt bara hänsköt dessa känsliga frågor till konferensen. Där avhand-
lades denna fråga, enligt protokollet, under onsdagen den � februari. 
Redan på konferensens första dag, lördagen den �� januari, föredrogs 
emellertid ett telegram från den amerikanska presbyterianmissionen i 
Kamerun med begäran om att få tillbaka Hilberths för ytterligare ett 
år i Douala. Konferensen beslöt att den frågan skulle behandlas vid en 
senare tidpunkt. Därefter ägnades eftermiddagen, enligt en notering 
i protokollet, till »förberedande samtal i tvenne andra frågor«. Det 
framgår inte vilka dessa två frågor var, men det är högst troligt att 

96 Församlingskonferensens protokoll § �8.�.

97 FK �9.��–�.��.�95� § ��.
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pastorsskolan var en av dem. Den andra var sannolikt MBS:s förhål-
lande till den evangeliska missionsfederationen efter visumkrisen och 
Svenssonaffären.98

Eftersom John Hilberth – åtminstone för en del kolleger – var en 
självklar kandidat till föreståndaruppgiften för pastorsskolan, hörde 
frågan om vad konferensen skulle svara på förfrågan från Kamerun 
samman med den om pastorsskolan. När förhandlingarna återupp-
togs beslöts att ge ett negativt svar på denna förfrågan. Beslutet om 
Hilberths placering i Carnot, dit de flyttat »på egen begäran« redan i 
november, togs också innan skolfrågan kom upp igen. Innebar dessa två 
beslut att frågorna om skolans lokalisering och föreståndare avgjorts 
redan under de förberedande diskussionerna?99

Den tveksamhet som en del missionärer hade till John Hilberths per-
son och till hans andliga inriktning gjorde att några ville lansera Yngve 
Johansson som skolledare. Denne bekräftade detta i sina memoarer, där 
han också noterade att

med kännedom om att John Hilberth var bättre skickad att leda 
den teologiska utbildningen, avböjde jag bestämt erbjudandet till 
Hilberths förmån.�00 

I en intervju preciserade Johansson (Ydreborg) att det här förslaget kom 
upp i konferensen. Det var sannolikt under den förberedande diskus-
sionen på lördagseftermiddagen. I intervjun lyfte han också fram en 
annan aspekt i diskussionen.

98 MK ��.�–8.�.�95� § 6.

99 MK ��.�–8.�.�95� § 8, ��, �7. FK �.�0.�95� § 5. K Ohlson t Eckerwall �6.�0.�95�. 
Dagbok Bania 7.��.�95�. Beträffande lokaliseringen framfördes även från personfrågan 
fristående argument. Bertil Björkehag (född �9�0) hävdade i en senare intervju att många 
missionärer menade att Gamboula eller Bania var lämpligare platser för skolan. Där fanns 
bättre möjligheter till planteringar, vilket skulle underlätta försörjningsfrågan. Hilberth 
hade å sin sida hävdat att Carnot låg mera centralt på arbetsfältet och att församlingsar-
betet var mer omfattande där, vilket skulle underlätta elevernas praktik. Men Björkehag 
antydde, att när Hilberth »genom händelsernas gång« blev utsedd till skolledare var 
det naturligt att följa hans önskan angående lokaliseringen. Att Gamboula fanns med i 
diskussionen kan vara en förklaring till den märkliga punkten i fältkommitténs förslag, 
nämligen att evangelistutbildningen i Gamboula skulle upphöra tills vidare. Björkehag t 
förf �5.�.�998, kompletteringar till intervju 8.�.�998.

�00 Ydreborg �98�, s �0�.



�60

Hilberth ville nog själv till Berbérati och representantposten. Elsa kom 
att höra ett samtal där Hilberth och Ström med flera var tveksamma 
till min lämplighet för tjänsten i Berbérati. Därför var nog Hilberth 
i första skedet beredd att »avstå« från Carnot för att ta uppgiften i 
Berbérati. Jag deklarerade direkt i konferensen att jag avböjde tjänsten 
i Carnot. Då blev det självklart att John skulle gå till Carnot. Och jag 
valdes med stor majoritet till uppgiften i Berbérati.�0�

Valet till ordförandeposten i fältkommittén, som sammanföll med upp-
giften som ÖM:s representant, skedde innan skolfrågan officiellt kom 
upp enligt protokollet. Därför tyder även händelseförloppet enligt Jo-
hanssons (Ydreborgs) minnesbild ovan på att personfrågan klarades ut 
i det icke protokollförda samtalet på lördagseftermiddagen. Valet till 
fältkommittén skedde emellertid med slutna sedlar. Det kan tyda på att 
det fanns kvar en osäkerhet in i det sista.�0�

Arne Gustafsson (född �9�5) hade anlänt som ny missionär strax före 
denna konferens. Han var därför inte insatt i de frågor som dryftades, 
men från behandlingen av frågan om pastorsskolan kom han femtio år 
senare fortfarande ihåg spänningen mellan Johansson (Ydreborg) och 
Hilberth. Hans bild var att den nog var »kraftigast från Yngves sida«. 
Det ger ett annat perspektiv på Ydreborgs egen nyss citerade kommen-
tar. Gustafsson kom också ihåg att John Ström höll ett brandtal för att 
Hilberth skulle starta skolan med huvudargumentet att »vi ska ta till 
vara hans kapacitet«. Om rekonstruktionen ovan av förloppet stäm-
mer, måste Ströms tal ha skett på lördagseftermiddagen.�0�

När frågan kom upp på onsdagen hölls enligt protokollet ett »ingå-
ende samtal« innan besluten togs. Om nu huvudfrågorna i praktiken 
var avgjorda, vad gällde då det ingående samtalet? Två andra frågor 

�0� Intervju Ydreborg �8.�.�998.

�0� MK ��.�–8.�.�95� § ��.

�0� Intervju Gustafsson �6.�.�00�. Missionär Brita Kalling, som då fanns på fältet men 
var förhindrad att delta i konferensen, har förmedlat ett påstående som i varje fall visade 
att frågan var infekterad och diskuterades missionärer emellan. Hon påstod att Hilberth 
vid konferensen �95� [sic; �95�] ställde ultimatum att om han inte fick ansvaret för 
skolan skulle han och Ellen anta kallelsen till Kamerun. När jag frågade John Hilberth 
om detta �985 kunde han inte påminna sig detta ultimatum. De hade redan tackat nej till 
inbjudan när skolfrågan kom upp, menade han. Utan att ta ställning till hans minnesbild 
trettiotvå år efteråt, kan frågan ändå ställas om det kanske var den mer slagfärdiga och 
drivande Ellen Hilberth, som i samtalet på lördagen eller senare under helgen uttalade sig 
på ett sätt som av andra uppfattades som ett ultimatum. Intervju Hilberth ��.7.�985.
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föranledde i varje fall diskussion, dels längden på utbildningen, dels 
vilka som skulle rekryteras. Många missionärer ville att den skulle 
vara bara ett år och fungera som en sorts påbyggnad på evangelistut-
bildningen. Hilberth ansåg att den borde bli treårig och kunde tänka 
sig att rekrytera ungdomar med högre skolutbildning, även om de inte 
tjänstgjort som evangelister. Fältkommittén hade lagt ett kompromiss-
förslag på två år. John Ström understödde Hilberths syn men sade till 
honom, enligt Hilberth, »låt det bli ett år först nu så ordnar sig nog ett 
beslut i den frågan nästa år«.�0�

Efter ett »förberedande samtal« på lördagen och ett »ingående 
samtal« på onsdagen beslöt konferensen att till hösten �95� börja en 
pastorsskola i Carnot under Hilberths ledning. Kursens längd skulle be-
stämmas i följande konferens.�05 Beträffande bibelskolan i Gamboula 
beslöt konferensen »att skolan fortsätter, trots att den tillämnade pas-
torsutbildningen påbörjas«. Den blev för övrigt under lång tid framöver 
den viktigaste rekryteringsbasen för pastorsskolan.�06

Efter beslutet vidtog ett intensivt skede av förberedelser i Carnot. Bo-
städer skulle ordnas för tiotalet familjer, en lärosal iordningställas i den 
gamla tryckerilokalen, kursplaner utarbetas och läromedel anskaffas. 
Undervisningen skulle huvudsakligen ske på gbayaspråket. Det fanns 
dock ingen undervisningslitteratur för teologisk utbildning på detta 
språk. För att inte eleverna sedan skulle hamna i »en återvändsgränd, 
utan större möjligheter till självstudier och utveckling« bestämdes att 
skolan skulle använda litteratur på franska, trots elevernas bristande 
skolbakgrund och språkkunskaper.�07 När professor Bengt Sundkler 
(�9�0–�995), Uppsala, och professor Christian Baëta (�908–�99�), 
Ghana – från Internationella missionsrådets kommitté för studium av 
den teologiska utbildningen i Afrika – besökte Carnot veckan före kurs-
start, låg kursplanen klar. De bekräftade att de ansåg att skolledningen 
valt den på lång sikt för eleverna mest fruktbärande vägen.�08

�0� Intervju Hilberth ��.7.�985. Följande missionärskonferens, i juli �95�, beslöt som 
Ström förmodade att både pastorsskolan och bibelskolan skulle bli treåriga. MK �0–
�9.7.�95� § �� mom �–�.

�05 MK ��.�–8.�.�95� § �7. Bland övriga beslut kan nämnas att eleverna i första hand 
inte skulle tas ut stationsvis, utan utifrån lämplighetssynpunkt. 

�06 MK ��.�–8.�.�95� § �8.

�07 Bilaga I till årsrapport för �95� från Carnot 5.�.�95�, s �.

�08 Dagbok Berbérati ��–��.9.�95�. Se även Bates, Baëta, Michaeli & Sundkler �95�, 
s ���f, �5�, och Sundkler �960, s ���. Kursplanen för det första året omfattade Gamla 
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Den � oktober �95�, efter nästan jämnt �0 års missionsarbete på det 
så kallade norra fältet, invigdes skolan och den första pastorskursen på-
börjades. I sitt tal angav Hilberth sex motiv för skolan: de hastigt växande 
församlingarna; deras geografiska utbredning; de tidsödande administra-
tiva uppgifterna för missionärerna; att utan afrikanska pastorer kan en 
stor församling få en i språket oerfaren missionär som ledare; växlande 
politiska förhållanden som i ett nu kan ställa ett missionsfält utan mis-
sionärer; samt behovet av fördjupad bibelkunskap hos afrikanska med-
arbetare till missionärerna. Att denna utbildning var ett led i processen 
mot församlingsgemenskapens självstyre framkom indirekt, men det är 
anmärkningsvärt att Hilberth inte i detta sammanhang uttryckte detta 
tydligt. MBS:s representant Yngve Johansson förklarade skolan officiellt 
för öppnad. Gilbert Ankouma (född c.�9�8) från Nola tackade å elev-
ernas vägnar för att skolan hade startats och inte minst för den största 
gåvan som missionärerna förmedlat, nämligen bibeln.�09

De elever som fullföljde den första kullen��0 var alla första generatio-
nens kristna, men de hade ändå lång kristen erfarenhet. De grundläg-
gande kriterierna vid antagningen var trohet i evangelisttjänsten och 
föredömligt liv. Det medförde att det blev en stor spridning beträffande 
både ålder (mellan �6 och �8 år) och skolnivå. I allmänhet hade de gått 
kultskola, ett antal år i folkskola och ett eller ett par år i bibelskola. De 
hade mellan fem och femton års erfarenhet i evangelisttjänst. De flesta 
kom från uppgiften som stationsevangelist. I en rapport noterade Ellen 
Hilberth en annan faktor av intresse. De blivande pastorerna hade näs-
tan alla smeder eller hövdingar i sin släkt. Enligt afrikanskt sätt att se 
och utifrån det traditionella samhällets sociala struktur var de därmed 
»personer som man respekterade och lydde«.���

och Nya testamentet, troslära, etik, kyrkohistoria, församlingsvård, homiletik, franska, 
geografi, hygien & hälsovård, räkning och sång. Till det kom en omfattande praktik. 
Bilaga I till årsrapport för �95� från Carnot 5.�.�95�.

�09 E Hilberth i MB �9.�0.�95�, s �. Ankouma blev senare baptistsamfundets andre 
president.

��0 Gruppen utgjordes av Gilbert Ankouma, Nola, Jacques Mamadi, Doaka, Marcel 
Menkeng, Nola, Samuel Mokpata, Gamboula, Matthieu Ngakoumba, Berbérati, Valter 
Ngakoumba, Bania, Verner Secte, Bania, Jacques Zaoro, Berbérati, samt Gabriel Zekk, 
Ouesso. Janzon �98�, s �.

��� E Hilberth i MB �9.�0.�95�, s 6. Smederna hade en särställning i det traditionella 
samhället. De tillverkade redskapen för jakt och fiske, för skörd och matlagning men 
också för krig. En bys välgång i det vardagliga livet och dess skydd mot yttre fiender 
berodde på bysmedens hantverksskicklighet. Han hade så att säga människors liv och 
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I pastorskursen undervisade John och Ellen Hilberth samt folkskol-
läraren Grégoire Gboutou. Elevernas hustrur fick en lektion i läsning 
varje morgon samt en del praktiska ämnen på eftermiddagarna och 
praktik i kliniken. Detta blev början till den senare institutionaliserade 
hushållsskolan.��� Först �955 togs beslutet att anordna en andra kurs 
med start �957. ��� Därmed blev det som en del först såg som en tillfällig 
pastorskurs en permanent pastorsskola.

Evangelist- och församlingsfrågor. Även utbildningen av evangelister 
förstärktes steg för steg. Det blev tydligt vid missionärskonferensen 
�95�, då det beslöts både att förlänga bibelskolan i Gamboula till tre 
år, med Leonard Sundkvist (�907–�99�) som föreståndare, och att 
inrätta en bibelskola för södra fältet i Ouesso, med Stig Axelsson som 
föreståndare. Det blev emellertid svårt att rekrytera lämpliga kandida-
ter till skolan i Ouesso. Enligt Axelsson kom skolan till stånd för sent 
för evangelisterna kring Matélé – de var för gamla för att sätta sig på 
skolbänken – och för tidigt med hänsyn till Souanké och Sembe. Där 
fanns det ännu inte lämpliga kandidater. Skolan fick starta med bara 
fem elever. Av intresse är dock att den lokala församlingen gav ekono-
miskt stöd till skolan.��� 

Ett par av de äldre tongivande evangelisterna dog i början av �950-
talet efter lång och trogen tjänst. Armand Tongo från Bilolo som avled i 
december �950 har redan porträtterats i förra kapitlet. En annan nestor 
inom evangelistkåren, David Toumté, avled i februari �95�. Han var 
en av de nio första från gbayafolket som döptes i missionens början 
i Bania. Toumté var även den förste som blev evangelist. Det skedde 
i början av �9�9. Han blev sedan Aron Svenssons medarbetare när 
arbete upptogs i Doaka �9�� och där blev han kvar.��5

När församlingskommittén samlades i juni �95� diskuterades återi-
gen evangelisternas löner. Eftersom lönerna inte längre automatiskt 

död i sina händer. Hans ställning och hans verksamhet medförde att han med sin familj 
bodde avskilt, på lite avstånd från den övriga byn. På grund av den särskilda nimbus 
som omgav honom hade han dessutom i vissa byar en särskild roll i relation till kvinnors 
barnafödande. Pastor Raphael Mandoue i samtal med förf i Berbérati 5.�.�008.

��� Bilaga I till årsrapport för �95� från Carnot 5.�.�95�.

��� MK ��–��.7.�955 § �5 mom �.

��� MK �0–�9.7.�95� § �� mom �, �; ��–��.7.�955 § �5 mom �. Axelsson i Rapport 
från bibelskolan i Ouesso �8.�.�955. 

��5 MB ��.�.�95�, s �. Dagbok Doaka �.�.�95�.
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kom från missionen, väcktes frågan hur församlingarna skulle göra när 
insamlingarna inte räckte till. De afrikanska ledamöterna, Mamadi och 
Zaoro, ansåg att de slarviga borde bli utan avlöning och de flitiga få ut 
sin lön. Om det blev svårt att avgöra borde inkomsterna fördelas lika 
mellan alla evangelister inom församlingen. Det framkommer inte hur 
frågan sedan hanterades i församlingarna. Av en dagboksanteckning 
att döma följdes den andra linjen. I en rapport vid sidan av protokollet, 
som skrevs på gbaya, gav Hilberth sina reflektioner efter mötet:

Tiderna hårdna, och vi missionärer kan av allt att döma icke längre stå 
som våra afrikaners förmyndare. Redan håller vi på att bli deras med-
arbetare. Må vi medan tid är handla och leda så, att när vi – med eller 
mot vår vilja – kommer att stå som passiva rådgivare, vi då må ha starka, 
kloka, gudfruktiga och andliga män i församlingarnas ledning!��6

Frågan om det ekonomiska ansvaret för evangelisterna återkom på dag-
ordningen �95�. Efter beslutet �95� hade församlingarna successivt 
övertagit löneansvaret. Efter att ha konsulterat ÖM-styrelsens arbetsut-
skott beslöt missionärskonferensen i juli �95�, att församlingarna från 
och med den � januari �955 skulle överta det fulla underhållsansvaret. 
Subsidierna från Sverige skulle därmed dras in, med undantag av Bokan-
gues underhåll. Det är troligt att detta beslut forcerades fram, eftersom 
Yngve Johansson fått reda på att församlingsanställda evangelister skulle 
kunna undantas från en ny förordning om minimilön. ÖM skulle dock 
också fortsättningsvis stå för 50 % av studielönerna till eleverna i bibel- 
och pastorsskolan. I praktiken understödde de svenska missionärerna 
evangelistlönerna genom kollekterna. Det framkom indirekt genom det 
beslut som den södra fältkommitténs tog i september �955. Det innebar 
att stationskassan i Sembe skulle bistå församlingskassan med medel till 
evangelistlöner under den tid ingen missionär fanns där.��7 

Något skäl för den angivna undantagsklausulen för Bokangue angavs 
inte. Sannolikt hade den att göra med att han hade en friare roll mellan 
de olika församlingarna på det södra arbetsfältet. Hans särbehandling i 
lönehänseende var också möjlig genom att hans lön kom från underhål-

��6 Församlingskommittén 8–9.6.�95�. Rapport Hilberth. Dagbok Gamboula �.8.�95�. 
Jfr Hilberth t Magnusson �.9.�95�.

��7 ÖM-styrelsens AU ��.6.�95� § 8. MK �0–�9.7.�95� § ��. Johansson t samtliga 
stationer i Oubangui-Chari 6.�.�955. FK södra ��.9.�955 § 7.
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lare i Filadelfiaförsamlingen i Örebro. Bokangue särbehandlades även 
på andra sätt. På hans egen begäran beslöts att han skulle inbjudas till 
missionärskonferensen �95�, »dock ej för att deltaga i förhandlingarna«. 
Han skulle dock inbjudas till överläggningarna om någon fråga moti-
verade hans närvaro. Bakgrunden till hans begäran var att han skulle 
komma till den församlingskonferens som planerades i anslutning till 
missionärskonferensen. Efter sin långa Sverigevistelse hade han ett sär-
skilt intresse av att träffa de svenska missionärerna.��8

Församlingskonferensen, den andra i ordningen, hölls i Nola i augus-
ti �95�. Den diskuterade huvudsakligen frågor kring evangelisttjänsten 
och församlingsdisciplinen. Konferensen uttalade sig till exempel mot 
så kallad successiv polygami. Enligt värdförsamlingens pastor Harry 
Köhler dryftades frågorna »i en god och broderlig anda«. Ett viktigt 
beslut var att det skulle inrättas en församlingskommitté även för det 
södra arbetsfältet. En sådan utsågs av den fältkommitté för södra fäl-
tet, som inrättats av missionärskonferensen samma år. Den utgjordes 
av Stig Axelsson, Allan Magnusson, Daniel Bokangue och Emmanuel 
Zoukazal. Det innebar att i denna kommitté var inte missionärerna i 
majoritet, som i den på norra arbetsfältet.��9

Nästan alla afrikaner som nämnts vid namn i den här studien var 
män. Det uttrycker det samtida kulturellt betingade synsättet på ledar-
skap, men också det faktum att de flesta av de till kristen tro omvända i 
den första generationen var män. I en rapport från Bouar konstaterade 
John Ström att männen tidigare var i majoritet i församlingarna, men 
att antalet kvinnor ökade markant. Vid en dopförrättning hade kvin-
norna utgjort två tredjedelar av de döpta. Många av dessa kvinnor var 
hustrur till tidigare troende män och Ström såg ett stort värde i att få 
hela kristna familjer. I Bouar gav kvinnorna redan lika mycket som 
männen i kollekterna. Detta bidrog starkt till att församlingen lyckades 
klara av att betala de höjda evangelistlönerna.��0

Inrättandet av en församlingskonferens, en pastorsskola och en de-
finitiv nyordning beträffande evangelistlönerna var viktiga steg i den 
självständighetsprocess, som här undersöks. Nya incidenter i närmil-
jön och ekumeniska impulser genom den evangeliska federationen 

��8 FK �0.�.�95� § 8–9. 

��9 Församlingskonferensen 5–8.8.�95� § 7, �9. Dagbok Nola 5–9.8.�95�. MK �0–
�9.7.�95� § �0. FK södra �8.9.�95� § �.

��0 Ström i MB ��.5.�95�, s �, ��.
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förstärkte de ledande missionärernas insikt att processen måste drivas 
vidare.

8.� Incidenter och ekumeniska impulser (�95�–�955)

Den politiska spänningen steg under första delen av �950-talet. Å ena 
sidan sökte fransmän med ekonomiska intressen i kolonin bevara makt 
och inflytande. De leddes av René Malbrant, som valts till deputerad av 
de franska rösterna i första valkollegiet, och hans förtrogna i handels-
kammaren i Bangui. Å andra sidan sökte Boganda öka den afrikanska 
befolkningens makt och inflytande och motverka kolonisternas exploa-
tering av dem, inte minst i bomullsodlingen. Guvernören Grimald, som 
Yngve Johansson mötte i Berbérati i juli �95�, sökte balansera mellan 
dessa krafter. Vid ett kort besök i mars �95� kritiserade de Gaulle 
uttryckligen de franska kolonisternas inställning. I början av �95� 
efterträddes Grimald som guvernör av Louis Sanmarco, som ansågs 
vara en liberal. Den påbörjade avspänningen avbröts emellertid av ett 
våldsamt upplopp i Berbérati.���

 
Oroligheter i Berbérati. Den �9 april hittades en man och dennes hustru 
skjutna. Mannen var kock hos en fransman, som var känd för tidigare 
brutalitet mot afrikaner. Han anklagades av familjen för mord. Vreden 
urartade till ett folkligt upplopp som spred sig till stadens centrum. Flera 
myndighetspersoner skadades och en fransman dödades. Situationen 
förvärrades när stora grupper kom från kringliggande byar, beväpnade 
med spjut och pilar, för att delta i »kriget mot de vita«. Stämningen från 
gbayaupproret �9�8–�9�� kom upp till ytan igen. Samtidigt som militär 
förstärkning beordrades till Berbérati, vädjade guvernör Sanmarco till 
Boganda att följa med honom och gripa in för att förhindra ett blodbad. 
De flög till Berbérati och Boganda lyckades i ett tal vid begravningen den 
� maj att lugna massan. Han anspelade direkt på händelserna tjugofem 
år tidigare och sade att kongo-wara ville befria dem med spjut och pilar, 
men han lovade att befria dem med lag och rätt. Hans tal fick omedelbar 
verkan och folkmassan accepterade att skingras i lugn och ordning.���

��� Se Kalck �99�a, s �8�ff.

��� Kalck �99�a, s �85ff. Kalck �995, s ���. Om Boganda som Kalck antyder använde 
uttrycket kongo-wara för att beteckna Karnou var uttalandet tveksamt rent historiskt, 
eftersom denne stod för ett icke-våldsligt civilt motstånd. Däremot utvecklades gbayare-
volten, kongo-wara, snabbt i våldslig riktning.
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Händelsen fick en stor betydelse. »Den koloniala ordningen«, som 
Kalck ironiskt uttryckte saken, återställdes visserligen genom att den 
efterföljande undersökningen hävdade att kocken skjutit sin hustru och 
sedan begått självmord och över hundra personer greps för uppvigling. 
Men Bogandas tydliga ledarförmåga i en känslig situation bekräftades 
och stödet för honom ökade bland både afrikaner och fransmän. Det 
blev uppenbart i de följande valen. Även om Boganda var besviken 
över att den juridiska processen inte blev opartisk och rättvis, kunde 
samarbetet med Sanmarco fördjupas under de kommande åren. Hän-
delsen i Berbérati medförde att generalguvernören Chauvet skickade 
en skarp skrivelse till alla chefer i den koloniala administrationen. Han 
angrep deras »vita rasism« och hävdade att de genom sina attityder 
och beteenden orsakade den »svarta rasismen«. Detta utgjorde, enligt 
den liberale generalguvernörens mening, ett av de största politiska 
problemen som myndigheterna måste ta itu med. Det var första gången 
en så högt uppsatt myndighetsperson erkände att det underliggande 
problemet var just det Boganda hävdat under lång tid.���

Den här incidenten ägde alltså rum på den ort där den svenska mis-
sionens centrum var beläget. Hur berördes de av denna händelse och 
hur tolkade de den? I dagboken för Berbératistationen och i ett brev 
till John Magnusson den � maj berättade Yngve Johansson om det 
inträffade från sitt perspektiv. Enligt Johansson började upploppet när 
fransmannen inte utlämnades till folkhopens hämnd. Ordningen åter-
ställdes när inkallad militär anlände senare på kvällen, under natten 
och följande morgon. Men i brevet uttryckte han oro för nya samman-
stötningar. Märkligt nog nämnde han inte något om Boganda, vare sig 
i dagboken eller i brevet. Förstod han inte det betydelsefulla i dennes 
ingripande? Eller var han helt enkelt ovetande om det, eftersom mis-
sionärerna snabbt isolerades på stationen? De anställda gav sig snabbt 
iväg. De kanske drogs med i massan eller vågade inte stanna av rädsla 
för att bli dödade som de vitas tjänare.���

I sin självbiografiska skildring �98� skrev Ydreborg (tidigare Johans-
son) detaljrikt om det här upploppet. Ändå nämnde han inte heller då 
om Bogandas tal. Han lyfte istället fram den franske regionchefens 
modiga ingripande samma dag som upploppet startade. Insvept i den 

��� Kalck �99�a, s �85ff. Kalck �995, s ��6.

��� Dagbok Berbérati �0.�.�95�. Johansson t Magnusson �.5.�95�.
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franska flaggan hade denne gett sig ut i folkmassan för att lugna den 
och vinna tid, tills de militära förstärkningarna anlände. Uppenbar-
ligen skildrade Johansson och Kalck, fransk administratör men nära 
förbunden med Boganda, händelserna ur olika perspektiv. Detta visade 
sig i ännu ett avseende. Johansson hade inbjudits av regionchefen att 
övervara rättegången som observatör »för att vi skulle kunna övertyga 
oss om att allt gick efter humana och justa principer« och sade sig 
kunna intyga att allt gått rätt till. Kalck följde, som vi noterade, snarare 
Bogandas bedömning. Hälften av de anklagade dömdes skyldiga och 
sändes till »en ö utanför Dakar«��5 och till ett fängelse i Tchads öken. 
Detta fick konsekvenser för de berörda familjerna som även Johansson 
(Ydreborg) bevittnade med vemod.��6

Arne Gustafsson höll på att bli offer för parollen »död åt de vita«, 
när han kom på motorcykel från Bania sedan upploppet börjat. Han 
räddades genom att han blev igenkänd som svensk missionär. En re-
presentant för myndigheterna kom några dagar senare för att höra om 
missionärerna kunde organisera sitt försvar själva eller ville gå samman 
med ett bolag. De beslöt att de skulle stanna på stationen under alla 
förhållanden och inte bruka vapenmakt, med tillägget »i annat fall än 
som stunden kräver«. De lämnade öppet för att de skulle kunna an-
vända sina jaktgevär för att »skrämma bort« en »pöbelhop«. Johans-
sons slutsats i brevet till Magnusson var att de kommit till början av 
slutet på en lugn missionstid.��7

Livet och arbetet återgick så småningom i normala gängor, men det 
inträffade hade skakat om missionärerna. I sin rapport från pastors-
skolan till missionärskonferensen �95�, med nya förslag om förstärkt 
utbildning, hänvisade John Hilberth till det som skett i Berbérati. Det 
»har påmint om hur lätt och hur snart det relativt gynnsamma mis-
sionsläge, som nu fortfarit i en mansålder, kan förändras«. Mot den 

��5 Möjligen Gorée, känd från slavhandelns tid, men senare ett handelscenter och en av 
de kommuner med särskild status som upprättades inom AOF. Ki-Zerbo �978, s ���, 
��5, ���.

��6 Johansson t Tängerstam ��.9.�95�. Ydreborg �98�, s �8�f.

��7 Dagbok Berbérati �.5.�95�. Johansson t Magnusson �.5.�95�. Ydreborg �98�, 
s �8�. Händelserna i Berbérati omnämndes vid ÖM:s årsmöte i juni �95�, men det är 
anmärkningsvärt att inget rapporterades offentligt i MB, inte heller i årsrapporten för 
�95� från Berbérati i ÖM:s årsbok �955. Ville ledningen inte oroa missionsfolket med 
en rapport om »början till slutet på en lugn missionstid«? ÖM:s årsmöte �0–��.6.�95� 
§ ��.
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bakgrunden måste satsningen på utbildning av inhemska ledare för-
stärkas, resonerade han. Upploppet i Berbérati blev med andra ord ett 
skäl till att påskynda processen av förberedelse för en ny ordning, där 
afrikaners ledarskap ersatte missionärernas.��8

I ett snabbt svar till Johansson uttryckte Magnusson en tankegång 
som i sak liknade den som generalguvernören utvecklade. Han skrev om 
lagen om sådd och skörd. »[D]et har i de svartas värld under långliga 
tider såtts mycket ogräs, som bidar sin tid att mogna«. Med andra ord 
såg han denna reaktion från afrikanernas sida som ett resultat av det 
myckna »ogräs« som européer sått under lång tid. Det är dock oklart 
om han avsåg detsamma som Chauvet med ordet »ogräs«. Magnusson 
kan också ha avsett det han uppfattat som »kommunistisk« propagan-
da. Uttrycket »under långliga tider« tyder ändå på att han syftade på 
de europeiska kolonialisternas attityder och beteenden. Han gav inga 
instruktioner till missionärerna, men uttryckte en förhoppning att de 
inte skulle behöva ta till vapen för att skydda sig.��9

Attentat i Sembe. Året �95� avslutades inte bra för de svenska mis-
sionärerna. Arne Gustafsson, som undkommit attentatet i Berbérati, 
hade förflyttats tillsammans med sin hustru från Bania till Sembe. De 
anlände dit i början av oktober tillsammans med Daniel Bokangue, som 
skulle installera dem på deras nya post. Bokangue fick här en roll som 
återigen visade den särställning han än så länge var ensam om bland 
afrikanerna – i varje fall innan den första kullen pastorer utexaminera-
des från skolan i Carnot. Redan efter tre veckor i Sembe inträffade en 
händelse som sände en chockvåg genom missionärskåren.��0

Efter morgonbönen i kapellet anfölls Gustafsson av en man, beväp-
nad med en spjutspets, med uppenbar avsikt att döda. Han sårades 
men överlevde. Läkare, myndighetspersoner och missionärer kom från 
Ouesso och Souanké så fort de kunde. Mannen kunde gripas. Han 
visade sig vara en främling, som inte kände Gustafsson. Vilka motiv 
hade han då? I efterhand fick Gustafsson uppfattningen att mannen 
egentligen ville döda den katolske prästen. När denne inte var anträff-
bar angrep han den protestantiske pastorn. De djupare motiven förblev 
okända. Men det var uppenbarligen en enstaka vettvillings dåd. Den 

��8 Johansson t Magnusson �9.5.�95�. Hilberth i Årsrapport pastorsskolan, juni �95�. 

��9 Magnusson t Johansson 9.5.�95�.

��0 Dagbok Sembe �.�0.�95�.
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traumatiska händelsen innebar i alla fall att makarna Gustafsson blev 
tvungna att avbryta sin period för rehabilitering i Sverige.��� 

Den komplicerade relationen till myndigheterna och den oroliga 
situationen utgjorde allt starkare incitament för missionärerna att fin-
nas med i den större protestantiska gemenskapen. Detta övervann 
somligas tveksamhet inför några av de andra missionernas teologi och 
spiritualitet. John Magnussons pragmatiska linje hade segrat i mis-
sionärsgruppen.

Federationens möte i Berbérati 1955. Den evangeliska federationen 
med Keller i spetsen bidrog till att relationen med de franska myn-
digheterna i AEF successivt blev bättre. Även efter visumkrisen och 
Svenssonaffären hade den svenska missionen nytta av medlemskapet 
i federationen. Keller bistod MBS i så vitt skilda frågor som underlag 
till planerna på sjukhus och missionsläkare, reduktion av priset på 
flygbiljetter med Air France, kontakt med myndigheterna angående 
nya visumproblem, planerna på skola i Baoro, subventioner till so-
ciala projekt och skatten på missionens bilar. En av förpliktelserna 
för medlemmarna i federationen var att om möjligt vid något tillfälle 
inbjuda dess konferens och vara dess lokala värd. På förslag av Keller 
beslöt missionärskonferensen �95� att inbjuda federationen att hålla 
sin konferens i Berbérati i början av februari �955.���

Femton medlemsmissioner och fem afrikanska kyrkor var represen-
terade med �7 ombud, varav sju afrikaner (fem från Kamerun, en från 
Gabon och en från Mellankongo). Från MBS deltog två ombud, Yngve 
Johansson och Stig Axelsson, och fyra observatörer, nämligen Bertil 
Björkehag, Torsten Granlund, John Hilberth och Marianne Karlsson. 
Vid detta möte blev ytterligare fem missioner medlemmar av federatio-
nen, varav en mission i östra Oubangui-Chari (Africa Inland Mission) 
och en i Impfondoområdet, Mellankongo (United World Mission). I två 
andra fall avslogs ansökan med motiveringen att dessa missioner arbe-
tade på andra missioners områden. Enligt Keller fanns det åtta missio-
ner inom AEF-Kamerun, som inte var medlemmar av federationen.���

��� Dagbok Sembe ��.�0.�95�; ��.��.�95�; �.�.�955. Dagbok Ouesso ��.�0.�95�.

��� FECAF AU �7–�8.�.�95�, s �. FK norra �0.�.�95� § �0. MK �0–�9.7.�95� § �9. 
»Vårt medlemskap i den evangeliska federationen«, s � (Utkast till rapport till missio-
närskonferensen �955, troligen skriven av Yngve Johansson). MK ��–��.�955 § ��.

��� FECAF 5–�0.�.�955, s �–�. Protokollet (Compte-rendu) är inte strukturerat i paragra-
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Regionchefen var enligt kutym inbjuden att tala till konferensen som 
hölls i hans område. På Kellers förslag hade också M Mabille, president 
i den territoriella nationalförsamlingen, inbjudits av MBS. Han var pro-
testant och en tidigare missionär i Gabon och Lesotho. Denne uttryckte 
sin glädje över det samarbete mellan missioner som federationen var 
ett uttryck för. Han berättade om den reformerta kyrka som byggts i 
Bangui för att betjäna fransmän och kamerunare där. Han reflekterade 
också över det kristna vittnesbörd han kunde ge i den ställning han 
hade. Den nya kyrkan i Bangui föranledde senare en diskussion, där 
vissa principer antogs för förhållandet mellan grupper av utländska 
kristna i större städer och de lokala församlingarna.���

Federationsmötet behandlade många aktuella frågor. Dess rekom-
mendationer angående kyrkan och politiken var en balansgång mellan 
underordning och profetisk kritik, mellan kyrkans evangeliska och dess 
socialetiska uppgift, mellan kyrkans självständighet och opolitiskhet 
å ena sidan och enskilda medlemmars politiska engagemang å andra 
sidan. En av punkterna, att en pastor som engagerade sig i direkta 
politiska aktiviteter borde avgå från sin tjänst eller begära tjänstledigt 
från sin kyrka, skulle senare komma att bli aktuell för den svenska 
missionen i relation till Daniel Bokangue.��5 

Andra rekommendationer hade direkt bäring på självständighets-
frågan, exempelvis att utbildningen av afrikansk personal borde in-
tensifieras även hos de yngre missionerna liksom att ett ökat utbyte 
av delegater borde ske mellan afrikanska församlingar och kyrkor 
vid deras egna konferenser. Dessutom beslöt konferensen att utreda 
vilka juridiska förändringar som behövde komma till stånd, för att 
lagstiftningen skulle bli relevant för självständiga afrikanska kyrkor 
och samfund. Där det blivit aktuellt hade ett dekret som gällde religiösa 
missioner tillämpats, vilket inte var helt tillfredsställande. Pastor Keller 
hade utrett situationen med en fransk protestantisk jurist och kommit 
fram till att andra tänkbara lagar från Frankrike inte var helt tillämp-
liga. Det behövdes alltså egentligen en ny lagtext.��6

I sin rapport till mötet hade Keller en lång utläggning, där han för-

fer utan i rubriker. Därför hänvisas till sidnumret. Rapport Keller februari �955, s �f.

��� FK norra ��.��.�95� § �. FECAF 5–�0.�.�955, s �, 8–9. »Vårt medlemskap i den 
evangeliska federationen«, s �.

��5 FECAF 5–�0.�.�955, s 5, 9, ��f.

��6 FECAF 5–�0.�.�955, s 5, 7f, ��f. 
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sökte förklara hur problemet med de protestantiska missionerna såg 
ut från myndigheternas sida. De senares politiska syfte var att förena 
två övertygelser. Det gällde å ena sidan värdet av den franska liberala 
traditionen, genom vilken alla ska kunna få del av medborgarskapets 
rättigheter. Det skulle ske genom utbildning och ekonomisk utveck-
ling. Å andra sidan gällde det vikten av att hålla samman den franska 
unionen. Genom den skulle fred och framsteg tillförsäkrades folken. 
Dessa två övertygelser kunde förenas bara genom att folken utanför det 
europeiska Frankrike fritt beslöt att förbli i Franska Unionen.��7 

Även om myndigheterna inte längre trodde att protestantiska mis-
sionärer var agenter för sina länders underrättelsetjänster såg myndighe-
terna, enligt Keller, två problem i relation till sin egen ambition. Det ena 
var att missionärerna genom sitt sätt att tala och handla representerade 
och upphöjde sin nation som bättre än den franska. Fastän de sade sig 
bara representera den kristna kyrkan, förde de in en politisk jämförelse 
och därmed ett utländskt inflytande. Ur den synpunkten vore det klokt, 
menade Keller, att missionerna tog bort nationalitetsbeteckningar från 
sina namn. Det andra problemet var det protestantiska frihetsbegrep-
pet. Istället för att underordna sig en lära och en hierarki uppmuntras 
den enskilde att själv söka sanningen i den bibliska uppenbarelsen. 
Han eller hon får fritt förena sig med andra i en kyrka, som i princip 
inte är underställd ett centrum långt borta. Detta utvecklar en anda av 
självständighet. Eftersom det politiska och det religiösa är sammanvävt 
i Afrika, fruktade myndigheterna att andra krafter kunde verka under 
den protestantiska frihetens täckmantel och skapa oro. Som exempel 
anfördes att den ryska kommunismen genom franska politiska krafter 
lierat sig med viss nationalistisk propaganda, som i sin tur knyter an till 
religiösa miljöer. ��8

Det första av dessa problem ur kolonialmyndighetens synpunkt fanns 
med i bilden i Svenssonaffären. Det andra så kallade problemet var, som 
också framkommit, det som hade föranlett myndigheternas agerande i 
både visumkrisen och Svenssonaffären. Keller fullföljde här sin medlande 
roll mellan missionerna och myndigheterna. Eftersom missionerna inte 
kunde förväntas motverka det politiska engagemanget som sådant hos 
den afrikanska befolkningen, såg han lösningen i rekommendationen att 

��7 Rapport Keller, bilaga till FECAF 5–�0.�.�955, s �–9.

��8 Ibid.
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pastorer och anställda som blev politiskt aktiva fick avgå eller begära 
tjänstledigt. MBS följde för sin del denna rekommendation.

När Yngve Johansson summerade sina intryck i dagboken och till 
missionärskonferensen samma år, konstaterade han att i den aktuella 
situationen måste de som mission vara med i federationen. Samtidigt 
upplevde han det lite besvärande med de stora missionernas domi-
nans. Han noterade att de afrikanska delegaterna varit mycket aktiva 
i att framföra sina synpunkter och ofta använt formuleringen »när ni 
missionärer inte längre är kvar här«. Den eventualiteten blev uppen-
barligen tydlig för Johansson under denna konferens. Granlund och 
Karlsson skrev till Magnusson att mötet hållits i en god anda och varit 
berikande.��9

Björkehag var dock i en skrivelse kritisk mot att vissa frågor förbi-
gicks alltför lättvindigt »för enhetens skull«. Som exempel angav han 
spänningen mellan »de barndöpande missionerna contra döparmis-
sionerna«. Den nya församlingen i Bangui, som föranledde diskussion 
i Berbérati, bestod huvudsakligen av fransmän och kamerunare från 
reformerta kyrkor, medan de amerikanska missionernas församlingar i 
Bangui var baptistiska. För Björkehag var detta en allvarlig fråga som 
borde ha diskuterats mer.��0 Ydreborg berättade i en senare intervju att 
han också fick kritik för att han accepterade ett gemensamt nattvards-
firande i konferensens avslutning, fastän deltagandet uttryckligen var 
frivilligt. Kritiken kan ses mot bakgrund av den livliga diskussionen om 
öppen eller sluten kommunion inom ÖM på �950-talet. Någon eller 
några av MBS-representanterna valde att avstå från att delta. Förmod-
ligen gällde detta i varje fall Björkehag.���

En annan fråga där federationens principer kom in i bilden gällde 
ett eventuellt samarbete med Africa Pioneer Mission. Det var en liten 
mission med verksamhet på en station i Carnot, som MBS erbjöds att 
överta. Fältkommittén ansåg att detta förutsatte att församlingen där 

��9 Dagbok Berbérati 5–�0.�.�955. »Vårt medlemskap i den evangeliska federationen« 
�955, s �. Jfr Ydreborg �98�, s �89. Granlund t Magnusson ��.�.�955. Karlsson t 
Magnusson ��.�.�955.

��0 Björkehag, »Intryck från federationsmötet i Berbérati« mars �955.

��� Intervju Ydreborg �8.�.�998. Ett år senare agerade Björkehag för att få en strik-
tare skrivning i nattvardsfrågan i den handbok som antogs �956. Koncilium Berbérati 
�5–�0.�.�955 [sic; �956] § �0. När ÖM-styrelsens ordförande Birger Eriksson kom till 
Berbérati �958 tog Ydreborg upp saken med honom och fick dennes stöd för att han 
handlat rätt, när han gått med på gemensamt och öppet nattvardsfirande.
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gick upp i baptistförsamlingen. Keller, som förmodligen konsulterades 
i samband med mötet i Berbérati i februari �955, gav sitt stöd till detta. 
Enligt federationens principer borde inte två missioner arbeta inom 
samma befolkningsgrupp. Samtalen ledde inte till något resultat, men 
den amerikanska missionen fick fortsätta att skicka elever till bibelsko-
lan i Gamboula.��� 

Det var uppenbart att federationens ställningstaganden på många 
områden var viktiga för MBS. Men det fanns också behov av ett mer 
samlat och tydligt dokument om missionens egen policy och inriktning, 
inte minst i den rad av frågor som aktualiserades ju mer ansvar de 
växande lokala församlingarna fick och ju starkare förbindelsen mellan 
dem blev. När ett sådant dokument slutligen antogs �956 noterades 
uttryckligen att »vi av allt att döma icke har så lång tid kvar att stå 
som ledare«.��� En anledning var att de externa faktorerna pressade på. 
Signalerna från Frankrikes nederlag i Indokina i maj �95�, Bandung-
konferensen i april �955, de blodiga oroligheterna i Kamerun i maj 
�955, Algerietkriget, Marockos och Tunisiens självständighet i mars 
�956 och den begynnande kritiken av Franska unionen från intellek-
tuella och kyrkliga företrädare nådde även till AEF. Ändå var de flesta 
av ÖM-missionärernas tidsperspektiv relativt långt för den gradvisa 
processen mot självstyre. Detta överensstämde med tänkesättet hos de 
flesta ansvariga inom AEF vid denna tid, och i viss mån även med hur 
Boganda vid samma tid tänkte sig utvecklingen.

I detta kapitel har självständighetsprocessens förlopp under första hälf-
ten av �950-talet beskrivits och analyserats. Perioden karaktäriserades 
av både kriser och afrikanisering. Det senare innebar att afrikaner blev 
delaktiga i församlingarnas gemensamma angelägenheter och att pas-
torsutbildning påbörjades. John Hilberth har framstått som en central 
aktör inom MBS. De två grundfrågorna under den följande perioden 
har identifierats, nämligen relationen mellan församlingarna (sam-
fundsbildningen) och mellan församlingarna och den svenska missio-
nen (MBS respektive ÖM i Sverige).

��� FK �7.8.�95� § 7; ��.9.�95� § �9. FK norra ��.��.�95� § �. MK �0–�9.7.�95� § 
��; ��–��.7.�955 § �8. Keller t Hilberth ��.�.�955. 

��� Handbok för Örebro MIssionsförenings missionärer i Ekvatorialafrika, stencileras 
utgåva, u. å (�956), s �. Se vidare kap 9. 
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9
»arbetar ni såsom innan  

vi hade dessa medhjälpare?«

Självstyre i sikte �956–�959

Det stod vid mitten av �950-talet alltmer klart att avkoloniseringspro-
cessen sköt fart. En ny så kallad ramlag i Frankrike �956 blev avgö-
rande för den följande händelseutvecklingen mot inre autonomi och 
självstyre. Ett parallellt skeende var också på gång inom flera missioner. 
Genom den evangeliska federationen fick de svenska missionärerna 
del av vad som hände inom till exempel Parismissionen, som från mit-
ten av �950-talet medvetet understödde bildandet av självständiga så 
kallade unga kyrkor.� Genom den Skandinaviska Kongokommittén i 
Sverige fick de också del av vad som hände inom missionerna i Belgiska 
Kongo där självstyre, ledarutbildning och gemensam representation 
inför myndigheterna var heta frågor.� 

Från ÖM:s sida blev det inte John Magnusson som fick hantera de 
många missionsstrategiska frågor som allt detta förde upp på dagord-

� Ageron �99�, s ��6. I ett tal inför Parismissionens (SMEP) generalförsamling under 
rubriken »Tidens tecken« analyserade dess direktor Charles Bonzon skeendet under 
�956–�957 inom dess mission främst i Kamerun. Den hade en bakgrund i både Basel-
missionen och baptistmissioner från England och Tyskland. Skeendet ledde fram till 
självständighet dels för den Evangeliska kyrkan i Kamerun med reformert inriktning, dels 
för Baptistförsamlingarnas union i mars �957. Dessa bildade i sin tur ett samarbetsråd 
till vilket SMEP:s fortsatta bidrag knöts. Bonzon påpekade att autonomi kan vara ett steg 
på väg mot Guds rike, men det är inte riket. Den fortsatta samverkan bör kunna leda till 
ett fördjupat andligt ömsesidigt beroende. Bonzons resonemang kring den frivilligt valda 
samverkan framfördes i ett teologiskt grundat perspektiv, men skulle kunna uppfattas 
som en religiös variant på idén bakom Franska unionen. Bonzon �957, s 6, �0, ��, ��. 
För en historisk analys, se van Slageren �005, s 65ff. 

� Skandinaviska Kongokommittén �8.9.�956, bilagd rapport av J Öhrneman. Se Mehl 
�96�, s 95ff, som särskilt diskuterar utvecklingen i Evangeliska kyrkan i Kamerun som 
blev självständig i mars �957. 
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ningen. Vid mitten av �950-talet, efter nästan tjugofem år i tjänsten som 
missionssekreterare, aviserade John Magnusson att han ville trappa 
ner. Det bestämdes att i ett första steg utse en biträdande missions-
sekreterare, som sedan skulle kunna efterträda honom fullt ut. Joel 
Boström, lärare vid Örebro missionsskola, kallades till denna tjänst 
av ÖM:s årsmöte i juni �956. I juni �958 efterträdde han Magnusson 
som ordinarie missionssekreterare. Samma år avgick styrelsens ordfö-
rande Birger Eriksson, efter �7 år i styrelsen varav sjutton år som vice 
ordförande och nio år som ordförande. John Magnusson valdes då till 
arbetande ordförande fram till sin pensionering �960.�

I detta kapitel beskrivs och analyseras i ett första avsnitt yttre och 
inre förutsättningar för vägen mot självstyre. Den nya ramlagen i 
Frankrike drev på utvecklingen mot politisk autonomi. MBS samlade 
missionärer till ett »koncilium« i Berbérati för att diskutera och sum-
mera det teologiska arv som skulle bli MBS:s bidrag till församling-
arna, då deras självstyre blev ett alltmer närliggande mål. De första 
afrikanska pastorerna kom i tjänst och de lokala församlingsledarna 
fick allt större ansvar.

I ett andra avsnitt sätts den politiska autonomin �958 – efter general 
de Gaulles återkomst i den franska politiken – i relation till utvecklingen 
inom MBS. Den blev dels en utmaning till kyrklig autonomi, dels ett 
problem genom att MBS södra respektive norra fält hamnade i två olika 
republiker. För AEF:s del kom Bogandas död i en flygkrasch i mars �959 
att förändra bilden på flera sätt.

I det tredje avsnittet beskrivs hur missionärerna inom MBS efter 
mycket diskussion till slut uppfattar att »tiden är inne« att ta avgörande 
beslut. Förberedelserna påskyndas för samfundsbildning och självstyre 
i relation till den svenska missionen. ÖM-styrelsen i Sverige tvekar dock 
om hur de skall handla i denna process.

� ÖM:s årsmöte 9–��.6.�956 § ��; ��–�5.6.�958 § �5. ÖM-styrelsen ��–��.6.�958 § 
�0; ��.6.�958 § 5. Det faktum att Magnusson i praktiken fick vara både missionssekre-
terare och missionsledare gav honom en mycket stor arbetsbörda. Det framgår av många 
brev att de skrevs på sena kvällar och att han ofta var verksam även i helgerna. Denna 
arbetsbörda satt i relation till hans ålder var det skäl han framförde för att begära en 
nedtrappning av sin tjänst �956. Se Magnusson t missionärerna i Kongo ��.�0.�955.
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9.� Yttre och inre förutsättningar för självstyre (�956–57)

Alltifrån början av sin ämbetstid i mars �95� genomförde guvernör 
Sanmarco i Oubangui-Chari successivt en rad åtgärder som förstärkte 
avspänningen och förbättrade samarbetet med Boganda. Han förbjöd 
användningen av soldater på bomullsodlingarna och avskaffade kravet 
på tillstånd för afrikaner när de skulle förflytta sig utanför sitt distrikt. 
Samtidigt infördes, på regeringens instruktion, representativa organ 
inom varje distrikt liksom ett system med valda ombud för arbetarna 
inför företagsledningarna. Boganda omvaldes i januari �956 som depu-
terad med nästan 90 % av rösterna och blev i november borgmästare i 
Bangui. Även om nya konflikter uppstod gick utvecklingen obönhörligt 
i den riktning Boganda önskade.�

Den nya ramlagen5 och förberedelsen för autonomi. En starkt bidra-
gande faktor till processen mot en inre politisk autonomi var den nya 
lagstiftning som kom till stånd efter regeringsskiftet i Frankrike i ja-
nuari �956. Socialisten Gaston Deferre (�9�0–�986) blev minister 
för »Frankrike på andra sidan haven«, en ny beteckning för kolonial-
ministeritet. Denne föreslog snabbt, i samarbete med statsrådet Félix 
Houphouët-Boigny (�905–�99�) från Elfenbenskusten, en ny ramlag 
i syfte att initiera en utveckling mot en tydlig politisk status för de ko-
loniala territorierna. Inom ramen för det politiskt och konstitutionellt 
möjliga var det egentligen fråga om en långtgående decentralisering, en 
inre autonomi, snarare än om en politisk autonomi. Lagen antogs den 
�� juni �956. För AEF och dess territorier innebar det många succes-
siva förändringar: det dubbla valkollegiet avskaffades, allmän rösträtt 
infördes, nya organ tillkom i städerna, territorialförsamlingarna fick 
förstärkta befogenheter, regeringar tillsattes i territorierna och den 
administrativa förvaltningen började afrikaniseras. Viktiga organ och 
förvaltningsenheter fick en tvåhövdad ledning, en fransman och en afri-
kan. Som en följd av allt detta vann MESAN en överväldigande seger 
vid valet till territorialförsamlingen i Oubangui-Chari i mars �957.6

� Kalck �995, s ��8ff, ���, ���.

5 La loi-cadre. Denna lagstiftning gav möjligheter för fortsatta administrativa och juri-
diska steg mot en inre autonomi i Franska unionens olika delar. Den utgjorde därför en 
»ram« (cadre) inom vilken den fortsatta utvecklingen skedde.

6 Kalck �99�a, s �88f. Kalck �995, s ���, ���f. Pervillé �99�, s �9�. Ageron �99�, s 
��6.
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I praktiken initierade Deferres ramlag en övergångstid från direkt 
kolonialstyre till politisk autonomi. Men den angav ingen tidtabell och 
inte heller vilken sorts autonomi som var målet. Inom AEF var det inte 
många som �956 uttalade ordet självständighet. De flesta tänkte sig 
fortfarande, som Keller hade uttryckt saken i Berbérati, att de framväx-
ande territorierna med någon sorts autonomi skulle garanteras fred och 
framsteg genom att frivilligt förbli i den Franska unionen. Det skulle 
för övrigt ta lång tid att bygga upp kompetens hos tillräckligt många 
afrikaner för de nya politiska och administrativa funktionerna. Detta 
insåg även Boganda. Men han kritiserade fransmännen för att de inte 
förberett detta steg bättre och under längre tid. De borde ha genom-
fört en större satsning på högre utbildning, menade Boganda. Franska 
kolonister (colons) såg i det här en möjlighet till fortsatt inflytande. En 
av dem, Roger Guerillot, tidigare motståndare till Boganda, gjorde då 
en helomvändning, och erbjöd sina tjänster. Boganda accepterade detta 
för en tid med vissa komplikationer som följd.7

När den nya regeringen i Oubangui-Chari skulle utses i maj �957 
valde Boganda att utse Abel Goumba (född �9�6), landets förste 
afrikanske läkare, till vice regeringschef. Guvernören var självskriven 
regeringschef. Den omstridde Guérillot fick en viktig ministerpost och 
Goumba fick en svår uppgift att hantera dennes vidlyftiga ekonomiska 
projekt. Boganda själv koncentrerade sig på uppgiften som president 
i det Högsta Rådet inom AEF,8 med säte i Brazzaville. Han valdes 
till den uppgiften i juni �957. Han blev därmed den viktigaste och 
självklare afrikanske politiske ledaren inom AEF. Samtidigt innebar 
ramlagen en försvagning av AEF till förmån för dess fyra territorier. 
I Västafrika kritiserade även Leopold Senghor (�906–�00�) lagen för 
att orsaka en balkanisering av AOF. Den risken var uppenbar även 
inom AEF. Bogandas vision var ändå att hela AEF skulle bli en Cen-
tralafrikansk republik. Det kunde finnas maktpolitiska ambitioner för 
hans egen del i detta, men Boganda insåg också att Oubangui-Chari 
och de övriga territorierna inom AEF vart och ett var för små och 

7 Kalck �99�a, s �90f. Kalck �995, s ���f, ��7ff, ���, ���ff. Genom en senkommen 
satsning ökade andelen av Oubangui-Charis befolkning som gått i skola från 8 % �95� 
till �8 % �956. Av de 5 000 anställda afrikanerna i kolonialadministrationen hade inte 
många fullbordat 6-årig folkskola och ännu färre en läroverksutbildning. Kalck �99�, 
s �9�.

8 Le Grand Conseil de l’AEF.
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bräckliga enheter för att kunna stå på egna ben. De behövde hållas 
samman.9

För MBS skulle den här frågan få stor betydelse, eftersom dess arbete 
låg inom två territorier, Oubangui-Chari och Mellankongo. Men än 
så länge tänkte ingen där, inte ens Hilberth, i termer av två afrikanska 
församlingsunioner eller samfund. Det skulle bli en senare fråga. Först 
skulle missionärerna ta ställning till en handbok, som skulle uttrycka 
en gemensam hållning inom alla församlingar i viktiga frågor.

Handboksfrågan. Redan i missionärskonferensen �9�9 beslöts att till-
sätta en kommitté för att utarbeta en handbok till tjänst för missions-
arbetets olika verksamhetsområden. I protokollet sades uttryckligen 
att det skulle ske med hjälp av den handbok som då redan fanns på 
SMF:s Kongofält. Detta visar ytterligare ett exempel på att den »yngre« 
svenska missionen i området tog hjälp av den »äldre« svenska mis-
sionens erfarenheter och insatser.�0 Året efter beslöts att arbetet skulle 
fortsätta och utvidgas till att även omfatta »stadgar för de inhemska 
medarbetarna och församlingen«. Kommittén fick i uppdrag att lägga 
fram ett förslag till följande konferens.��

Så blev dock inte fallet. Arbetet verkade ha gått i stå. Det berodde 
förmodligen delvis på förändringar i kommittén genom hemresor, del-
vis på bristande tid. Det sistnämnda skälet anfördes vid missionärs-
konferensen �95� av John Hilberth, som engagerats i arbetet efter sin 
återkomst från Sverige. Konferensen beslöt då helt enkelt att uppdra åt 
Hilberth att redigera handboken och själv utse medarbetare. �95� med-
delade denne vid konferensen att mycket material hade samlats, men att 
arbetet inte var klart. I februari �955 var Hilberth i stort sett klar med 
ett manus. Fältkommittén beslöt att det skulle skickas till alla statio-
nerna och till hemmavarande missionärer för studium och synpunkter. 
En ny version skulle sedan föreläggas missionärskonferensen.��

På grund av försening i arbetet kunde inte konferensen behandla 

9 Kalck �99�a, s �89f. Kalck �995, s ��6. Pervillé �99�, s �95.

�0 Valda till kommittén blev Leonard Sundkvist, Stig Axelsson, Aron Svensson och Svea 
Blom. Kommittén utvidgades följande år med Olle Ericsson och Ruth Örtengren. MK 
7–��.�.�9�9 § �9; 7–��.�.�950 § �9. Inom SMF:s Kongomission väcktes tanken på att 
ge ut en handbok rörande församlingsvården redan �9�8. Den utkom åtta år senare. 
Hult �9�6.

�� MK 7–��.�.�950 § �9. 

�� MK ��.�–8.�.�95� § ��; �0–�9.7.�95� § �8. FK norra ��–��.�.�955 § �6. 
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denna omfattande fråga. Därför beslöts att anordna ett särskilt möte 
för att slutföra arbetet. Det skedde i ett så kallat koncilium i januari 
�956. Mötet ansågs så viktigt att Hilberth i ett brev till de inbjudna 
skrev att »endast sjukdom och död motiverar frånvaro från mötet«. 
Samtliga manliga missionärer deltog och dessutom Svea Blom, Anna-
Lisa Ericsson, Ellen Hilberth, Hilda Mjörnell (�90�–�98�) och Ruth 
Örtengren (�900–�986).��

Detta är det enda tillfället i MBS:s historia som begreppet koncilium�� 
användes. Varför gjordes det om just detta möte? Det var ett extraordi-
närt möte, inte en av de årliga missionärskonferenserna, och Hilberths 
formulering visade att det tillskrevs mycket stor betydelse. Mötet skulle 
inte behandla de vanliga administrativa frågorna utan på ett samlat sätt 
ta upp teologiska och ecklesiologiska grundfrågor. Resultatet i form av 
handboken skulle bli giltigt för alla församlingarna inom MBS. Där kan 

�� MK ��–��.7.�955 § �5. Koncilium Berbérati �5–�0.�.�955 [sic; �956] med dagord-
ning och följebrev från John Hilberth.

�� Ordet betyder sammankomst på latin, men har genom sin användning i kyrkans 
historia fått en djupare innebörd.

Ellen och John Hilberth. Foto: John Hilberths personarkiv.
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anas en spänning mellan de lokala församlingarnas frihet och det som 
förenar i en vidare överlokal gemenskap. Hilberth valde ordet koncilium 
dels för att mötet var extraordinärt, dels för att dess resultat skulle bli 
förpliktande i alla församlingarna, efter godkännande i missionärskonfe-
rensen. Här kan anas en trolig indirekt referens till de tidiga kyrkomötena 
och till ordets användning inom reformert tradition. Termen kändes up-
penbarligen inte bekväm för alla missionärer. I en del handlingar beskrivs 
därför denna samling som ett »brödramöte«. Den termen låg närmare 
missionärernas baptistiska och pentekostala arv.

Konciliets värd, dåvarande representanten Olle Ericsson som ersatt 
Yngve Johansson under dennes Sverigevistelse, motiverade mötet vid 
dess öppnande med att programmet vid konferenserna är så »belastat 
med rent administrativa frågor att församlingsfrågor ej alls får den 
plats, som de borde ha« och att kanske även »brist på handlingskraft« 
gjort att det inte kommit till stånd tidigare. I sitt inledningsanförande 
pekade John Hilberth, som kallades konciliets beredningsman, på två 
anledningar till att det blev nödvändigt att sammankalla det: 

Den första är det patriarkaliska styrelsesättets tillbakaträngande 
under efterkrigsåren […] Vi känner, att vi varken bör eller kan hålla 
våra församlingar och medlemmar som patriarkers omyndiga barn. 
Detta skapar på olika områden problem, som måste lösas, och frå-
gor uppstår, som måste få sitt svar. Den andra orsaken, som är den 
omedelbara, är handboksarbetet, som nu fortgått några år. När vi 
fick resultatet under våra ögon – en konkret framställning av teologi, 
regler och statuter för vårt församlingsarbete – så förstod vi att tiden 
var inne för ett koncilium.�5

Hilberth såg vidare mötet som ytterligare ett steg i en serie åtgärder 
som utgjorde »startpunkten för ett nytt skede i församlingarnas liv och 
verksamhet«. Han nämnde särskilt församlingskonferensen, försam-
lingarnas övertagande av ansvaret för evangelisterna och kursen för 
hjälppastorer. I detta nya skede, framhöll Hilberth, måste missionä-
rerna finna lämpliga former för samarbete mellan församlingarna och 
uppnå »enhetliga metoder i arbetet och tillämpningen av teologiska 
lärosatser, församlingstukt, etc.« De principer som fastställdes i hand-

�5 Koncilium Berbérati �5–�0.�.�955 [sic! �956] § �.
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boken skulle bli, menade Hilberth, »i sina grunddrag bestående till den 
tid, då afrikanerna själva tar helt hand om församlingarna – om Jesus 
dröjer till dess«.�6 Det var nu missionens arv till de framtida självstän-
diga församlingarna skulle formuleras.

Hilberth var medveten om att det fanns olika uppfattningar bland 
missionärerna och att det skulle bli diskussion i många frågor. I sitt 
inledningstal angav han två orsaker till meningsskiljaktigheter. Han 
nämnde först generationsskillnaden. Äldre har fått pröva sina teorier 
och kanske ändrat sig utifrån sina erfarenheter, medan de yngre saknar 
perspektiv och formulerar sina teorier utan att de formats av prakti-
ken. Därefter nämnde han möjligheterna till »studier, resor och besök 
hos olika missioner, där andras erfarenheter kan insamlas och utgöra 
jämförelsematerial«. Alla har inte haft denna möjlighet.�7

Hans bägge punkter var utmanande, eftersom de gav honom själv 
en fördel i debatten. Han hade just fyllt sextio år och hade varit enga-
gerad i Afrikamissionen i över trettio år. Han hade god kontakt genom 
brev, tidningar och litteratur med andra missioner, hade besökt en stor 
missionskonferens i Leopoldville/Kinshasa och bott och arbetat ett år 
i Douala. Även i övrigt hade han nog bedrivit mer studier och gjort 
fler resor och besök än de flesta andra missionärer. I sitt tal nämnde 
han däremot inte en annan viktig grund för olika ståndpunkter bland 
missionärerna, nämligen synen på de lokala församlingarnas frihet 
och på karaktären av samarbetet dem emellan. Det var en fråga där 
spänningen mellan influensen från Pingströrelsen å ena sidan och Bap-
tistsamfundet å den andra kom i dagen.

Trots att Hilberth var beredningsman och föredragande blev han 
vald till mötets ordförande. Under mötets sex dagar avhandlades alla 
de olika avsnitten i handboksförslaget. En utsedd inledare kommente-
rade ett avsnitt och efter diskussion fattades beslut om förändringar i 
texten. Protokollet sammanfattar inledarnas övergripande synpunkter 
och återger besluten. Däremot speglas inte de diskussioner som fördes. 
På en punkt står det dock att frågan utlöste en livlig diskussion. Det 
gällde vem som skulle predika i gudstjänsterna på söndagsförmid-
dagarna i stationskyrkorna. Enligt den korrigerade texten bör det »i 
huvudsak åligga församlingsföreståndaren«, men att denne »i möjli-

�6 Ibid.

�7 Ibid. 
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gaste mån även söker engagera missionärer och övriga krafter i förkun-
nargärningen«. Flest ändringar gjordes i kapitlen om äktenskapet och 
församlingslivets faror. De avsnitt som anknyter till tre-själv-formeln 
föranledde av protokollet att döma inte någon kritik. Efter detta möte 
kunde handbokskommittén göra en sista revidering och överlämna sitt 
slutförslag till konferensen i juli �956, som godkände förslaget.�8

Den handbok som till slut godkändes efter många års process kan 
inte direkt jämföras med en motsvarande handbok inom frikyrko-
samfunden i Sverige. Den var inte inriktad på ordningar för kyrkliga 
handlingar, även om en del sådana fanns med i bilagor. Den innehöll 
istället ecklesiologi, praktisk teologi och etik i löpande text, med kon-
kreta riktlinjer i ett stort antal frågor. Rubriken och det svenska språket 
avslöjar att den inte tänktes som en handbok för de afrikanska med-
arbetarna. Eftersom det vid den tiden fortfarande var missionärer som 
var pastorer och föreståndare, var tanken att de skulle få vägledning 
för sin undervisning och för sin ledning av församlingarna. Syftet att ge 
riktlinjer för församlingarna uppnåddes därmed indirekt. Av de många 
förklaringarna av afrikanska tänkesätt och beteendemönster och deras 
relation till det kristna livet att döma, var också nya missionärer en 
viktig målgrupp för handboken. Rubrikerna visar vilka frågor som var 
angelägna för de erfarna missionärerna: församlingen, församlingens 
vård och fostran, äktenskapet, församlingens faror med avseende på 
hedniskt tänkande, hedniska seder och bruk, evangelister och hjälp-
pastorer, organisationsfrågor samt sjukvård.�9

Hur behandlades då de frågor som ligger i den klassiska tre-själv-
formeln? Vilken var missionärernas samlade inställning vid mitten 
av �950-talet? Själva målsättningen förankrades i en beskrivning av 
församlingarna i Nya testamentet och bekräftades. Det språk som 
användes lät ana tvivel på att förutsättningar fanns för församlingarna 
att nå målet inom den tid som troligen stod till buds.

Ansvar och uppgifter kan ingen församling leva utan. Därför får 
en nykristen församling icke i längden kvarstå på barnets nivå, den 
måste nå målet: självunderhåll, självstyre och självutbredande. Efter-
som vi av allt att döma icke har så lång tid kvar att stå som ledare, 

�8 Koncilium Berbérati �5–�0.�.�955 [sic; �956] § �7, �9, �0. MK �9–�8.7.�956 § �8. 

�9 Handbok för Örebro missionsförenings missionärer i Ekvatorialafrika, stencilerad 
utgåva, u.å. [�956].
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måste vi fostra församlingen till att själv föra verket vidare. Det 
må alltid vara missionärerna angeläget att så långt möjligt är låta 
församlingarna själva bära ansvaret för verksamheten, dock med 
bibehållen auktoritet som pastorer och föreståndare.�0

Ordningsföljden var medvetet vald. 

Angående självunderhåll vill det synas, som om församlingarna lättare 
kommer att nå det målet än beträffande självstyre och självutbredan-
de. Och att denna fråga löses först är en logisk utveckling. Man bör 
icke hasta med att ge självstyre åt dem, som icke vill påtaga sig ansvaret 
för självunderhåll och som är oförmögen till självutbredning.��

Tanken att självfinansiering borde och kunde uppnås först grundades, 
enligt Ydreborg, sannolikt på de goda erfarenheterna från församling-
arna i Bouar och Nola och på det beslut om församlingarnas ansvar för 
evangelistlönerna, som hade trätt i kraft �955. Ändå såg missionärerna 
även på denna punkt stora svårigheter, som krävde mycket undervisning. 
Goda råd gavs hur detta mål skulle kunna uppnås. Det fanns däremot 
ingen självkritik i texten kring den praxis som missionärerna följt från 
början. De nykristna hade vants vid att missionen ändå stod för allt, 
även sådant som de skulle ha kunnat klara ut själva, som till exempel 
kapellbyggen. Det medförde att kollekten bara blev ett inslag i guds-
tjänsten, utan avgörande betydelse. I den här frågan hade även Jean 
Keller framfört kritiska synpunkter till MBS.�� På en punkt fick dock 
den kritiska reflexionen genomslag i handboken, nämligen beträffande 
avlöningssystemet för evangelister. Det kunde ha bidragit till »från-
varon av själavinnarnit i församlingarna«, eftersom evangelisation 
uppfattades som ett lönearbete och »som därför ingen behöver göra 
utan betalning«.��

Om självfinansieringen låg inom räckhåll, så var det annorlunda 
med självstyret. Det sades uttryckligen i handboken att »beträffande 
församlingarnas självstyre bör man ej hasta«. Visserligen borde sta-

�0 Handbok… [�956], s �, �.

�� Handbok… [�956], s �. 

�� Handbok… [�956], s �f. Ydreborg �98�, s �9�f. Intervju Ydreborg �6.��.�99�. 

�� Handbok… [�956], s �f. 
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tionsevangelister liksom äldste och diakoner ges växande befogenheter, 
men det ansågs inte tillrådligt att till exempel överföra ansvaret för 
församlingskassan till afrikanerna »såvida inte särskilda förhållanden 
är för handen«. I ett senare avsnitt finns dock rekommendationen att 
»församlingen bör såvitt möjligt utse en afrikan som kassör«, vilket ver-
kar motsäga det tidigare. Däremot lades vikt vid församlingsmötenas 
betydelse. »En församling bör vänjas vid att besluta i allt, som angår 
dess verksamhet«, men »i nybildade och outvecklade församlingar 
måste de äldste handlägga även viktigare ärenden«. Resonemangen ger 
intryck av att missionärerna fortfarande såg en längre process framför 
sig innan självstyre kunde införas, även om det konstaterades »att den 
tid kommer, då den inhemska församlingen själv oundvikligen måste 
överta missionsuppgiften, ty missionärernas varande på fältet måste 
betraktas som temporärt«.��

I det perspektivet var det viktigt att finna och fostra »goda och an-
svarsfulla medarbetare«. Fortfarande var medarbetare den beteckning 
som gällde för afrikaner. Paradigmskiftet att se missionärer som de 
inhemska församlingarnas och ledarnas medarbetare hade ännu inte 
inträffat. De som lämnade första kullen vid pastorsskolan samtidigt 
som handboken antogs fick titeln hjälppastorer. Det verkar som att det 
ordet lyfts in i en kapitelrubrik i sista stund (»Evangelister och hjälp-
pastorer«), sannolikt av Hilberth själv. I innehållsförteckningen står 
istället »Medarbetare«, som utan tvivel var den ursprungliga titelrub-
riken. I texten finns inget alls om de nya hjälppastorernas status, ansvar 
och funktion, inte heller något om förberedelse av en församlingarnas 
union på samfundsnivå. Det var de lokala församlingarnas kommande 
självstyre som var i fokus och ännu inte ett självständigt samfund.�5

Ifråga om självutbredning konstaterade handboken att församling-
arna ännu inte kommit långt, även om det är ett viktigt mål. Som skäl 
angavs att det »på grund av hedniskt arv«, med vilket här avsågs »själv-
iskhet«, inte ligger för afrikanen att »vinna människor för Gud« och att 
»omtanken om nästans välfärd sträcker sig för afrikanen icke utanför 
den egna klanens gränser«. Det framgår inte klart om handbokskom-
mittén använde termen självutbredning för all evangelisation, även i 
närmiljön och inom den egna folkgruppen, som det första citatet skulle 

�� Handbok… [�956], s �f, 7, ��, ��.

�5 Handbok… [�956], s ��, ��.
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kunna antyda. Den kanske också avsåg interkulturell evangelisation, 
som det sista citatet skulle kunna antyda. Den första tolkningsmöjlig-
heten är mindre trolig, eftersom det mesta av evangelisationen redan 
skedde genom kristna afrikaner. Däremot var det riktigt att de inom 
MBS inte kommit långt när det gällde evangelisation över tydliga språk- 
och kulturgränser. Det fanns bara några få exempel på evangelister som 
verkade inom andra folk än det egna.�6

Den nya handboken blev en gemensam utgångspunkt för att inom 
MBS arbeta vidare i den riktning som den angav. Beredskapen ökade 
för att förändringar måste ske, även om missionärerna inte var överens 
om takten eller formerna för det självstyre som alltmer tydligt syntes vid 
horisonten. En av de första förändringarna som aktualiserades gällde 
nationalitetsbeteckningen i missionens namn. 

Namnfrågan. Den snabba utvecklingen och osäkerheten i läget gjorde 
att vissa frågor blev mer känsliga än tidigare bland fransmännen res-
pektive bland afrikanerna. Vid federationsmötet i Berbérati i februari 
�955 hade Keller, som framkom i det förra kapitlet, beskrivit några pro-
blem med de protestantiska missionerna ur myndigheternas synpunkt. 
Ett av hans förslag att möta detta var att nationalitetsbeteckningarna 
i missionernas namn skulle tas bort. Detta förstärktes senare av en 
propå i samma fråga direkt från myndigheterna, förmedlad av Manne 
Lundgren i Brazzaville. Missionärskonferensen �956 beslöt därför att 
ändra stadgarnas första paragraf i ordningsreglerna för ÖM:s mission 
i AEF och anta namnet Mission Baptiste. Nationalitetsbeteckningen 
svensk (suédoise) togs alltså bort. Detta godkändes senare av ÖM-
styrelsen.�7

Trots detta var det för många missionärer ännu långt till afrikansk 
självständighet, åtminstone mentalt sett. Det visade bland annat det 
faktum att den första kullen av afrikanska pastorer benämdes »hjälp-
pastorer«. Men verksamhetsmässigt blev åren �956–�959 en tid av 
fortsatt tillväxt.

�6 Handbok… [�956], s �.

�7 Ericsson t Magnusson, Boström �0.6.�956. MK �9–�8.7.�956 § ��, 57. ÖM-sty-
relsen �–5.9.�956 § �9 mom ��. För att undvika sammanblandning med förkortningen 
MB för Missionsbaneret använder jag även i fortsättningen förkortningen MBS när jag 
inte skriver ut hela namnet (Mission Baptiste).
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Församlingsväxt och omfattande verksamhet. Som tidigare redovisats 
var antalet medlemmar i början av �950-talet � �50 i nio församlingar. 
Den �� december �955 hade medlemsantalet nästan fördubblats och 
var 8 556 i tio församlingar. Sembe hade tillkommit. Doaka och Baoro 
utgjorde formellt en församling. Församlingen i Bouar hade nu blivit 
större än den i Ouesso-Matélé.�8 Vid slutet av decenniet, den �� decem-
ber �959, hade det totala medlemsantalet ökat med ytterligare drygt  
�0 % till �� ���. Det var fortfarande tio församlingar med den skillna-
den att Doaka nu hörde till församlingen i Bouar. Församlingarna var 
i realiteten som ett distrikt, genom sina många utposter i omkringlig-
gande byar och samhällen. Som exempel kan nämnas att John Hilberth 
i sin rapport för �959 angav att Carnotförsamlingen hade ett �0-tal 
sådana utposter eller församlingsgrupper och att medlemmarna bodde 
i ett område lika stort som Närke och Västmanland tillsammans.�9

Församlingarna hade haft en stark tillväxt även under de perioder 
av �950-talet då MBS drabbades av kriser i förhållande till myndig-
heterna, interna motsättningar mellan missionärer och mellan mis-
sionärer och ÖM-ledningen i Sverige. Det tyder på att utvecklingen 
på gräsrotsnivån, ledd av evangelisterna, inte direkt påverkades av de 
nämnda kriserna och konflikterna.

Alla församlingar hade sin centralkyrka på en missionsstation. Ett 
av skälen var att alla församlingar fortfarande hade en missionär som 
pastor och föreståndare. Detta var i sin tur en anledning till att Matélé 
ingick i den församling som hade Ouesso som centrum och Bilolo i 
den församling som hade Nola som centrum. Ett annat skäl var helt 
enkelt att det ännu inte fanns pastorer som kunde ta ansvar för de nya 
församlingar som skulle uppstå, om de befintliga församlingarna dela-
des. All den verksamhet som initierats av missionärer och drevs av dem 
och deras medhjälpare cirklade kring det dubbla nav som utgjordes av 
stationen och församlingen. Ibland kan det vara svårt att urskilja om 
ett visst arbete hörde till det ena eller det andra. I praktiken gjorde det 
inte så stor skillnad, eftersom en och samma manlige missionär fort-

�8 Församlingarna var i storleksordning: Bouar (� 58�), Ouesso-Matélé (� 55�), Carnot 
(� �88), Bania (� ��5), Berbérati (80�), Nola-Bilolo (687), Doaka-Baoro (596), Gam-
boula (�7�), Souanké (�58) och Sembe (69). ÖM:s årsbok �956.

�9 ÖM:s årsbok �960. Församlingarna var då i storleksordning: Bouar (� 6�6), Carnot  
(� ��8), Bania (� 75�), Ouesso-Matélé (� 599), Berbérati (� �8�), Nola (� �5�), Gam-
boula (570), Souanké (��6) och Sembe (��9).
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farande ofta var föreståndare för både station och församling. På de 
större stationerna hade en uppdelning dock börjat genomföras. Denna 
strukturella oklarhet blev dock alltmer problematisk, när den sattes i 
relation till självstyrelsefrågan.

En översikt över den omfattande verksamheten som bedrevs kan ge en 
bättre förståelse för det arbete som avsågs i diskussionen om »överläm-
nandet«. Inom församlingsarbetet förekom nästan alltid gudstjänster, by- 
eller kvartersmöten, bibelstudier, kultskola, ibland med en särskild flick-
klass, dopklass och dopförrättningar, nattvardsfirande, klass för blivande 
evangelister, evangelistveckor och bibel- och syklass för kvinnor. I vissa 
församlingar hade de söndagsskola och i Bouar fanns tidigt en begyn-
nande scoutverksamhet. År �957 avdelades Daleth Uhnell (�9��–�98�) 
att organisera scout- och ungdomsarbetet i församlingarna. Han besökte 
alla stationer och ordnade läger för att utbilda ledare. I Berbérati hade 
diakonissan Anna Nkumn arbetat i många år, men hon återvände �956 
till sin hemort i Kamerun. År �958 avskildes de två första diakonissorna 
i Bouar. Spridning av kristen litteratur förekom på de flesta platser med 
utgångspunkt från en depå i Berbérati. Denna depå utvecklades till en re-
gelrätt bokhandelsverksamhet under Marianne Karlssons (�9�6–�007) 
ledning, med filial i Carnot och senare i Bouar.�0

Under stationerna sorterade skolor, sjukvård och en del övrig verk-
samhet. På skolsidan fanns vid denna tid folkskolor, de så kallade 
franskskolorna, i Ouesso, Souanké, Salo (och senare även Nola), Bania, 
Berbérati, Gamboula, Carnot och Bouar. Mycket av arbetet sköttes av 
afrikanska hjälplärare och lärare, men missionärer med undervisnings-
rättighet var tvungna att ha ansvaret och skulle helst sköta en del av 
undervisningen. En av lärarna, Alphonce Guélimba i Salo, fick �955 
möjlighet att på statens bekostnad delta i KFUM:s världskongress i 
Paris. Det var också ett uttryck för missionärernas förtroende och de 
hoppades att resan skulle få positiv betydelse för hans arbete bland 
ungdomen. Året efter hade Guélimba en kontrovers med bolagschefen 
i Salo som anklagade honom för »antivit propaganda«. Skolkommit-
tén ansåg inte att detta kunde bevisas och missionärerna hade fortsatt 
förtroende för honom. Han förflyttades ändå till Bouar, där han vid 
sidan av skolarbetet även startade scoutverksamhet.��

�0 ÖM:s årsbok �956, s 59f; �957, s 56ff, 6�; �959, s 68, 70f; �960, s 76. 

�� MK ��–��.7.�955 § ��. Skolkommittén 8.6.�956 § 9. FK norra 8.6.�956 § 9. ÖM:s 
årsbok �956, s 55; �957, s 67.



�89

Läraren Hector Nakoué framförde �955 en gemensam begäran från 
lärarna till skolkommittén om att få delta i sammanträdena eller ta del av 
kommitténs arbete genom protokoll. Missionärskonferensen beslöt att 
de paragrafer som berör lärarna skulle översättas till franska och sändas 
till dem. Från �957 blev de representerade i kommittén, som därmed bör-
jade använda det franska språket. I Bania fanns en lärarkurs som leddes 
av Brita Kalling. Bland de nyantagna �956 fanns för första gången en 
kvinna, Anna-Lisa Ngou (senare Betale, född ca �9��). Till skolsektorn 
räknades också bibelskolan i Gamboula, som blivit treårig och där Phi-
lemon Kegbang var medlärare vid sidan av en missionär, pastorsskolan i 
Carnot och svenska skolan för missionärsbarn i Gamboula.��

Herman Östell (�9��–�98�), affärsman från Lesjöfors och medlem i 
ÖM-styrelsen, besökte Oubangui-Chari i början av �955. I en rapport 
till styrelsen var hans huvudfråga avvägningen för missionärerna mellan 
»praktiska och evangeliska uppgifter«. Han menade att lekmän borde 
få resa ut och överta de praktiska uppgifterna »så att missionärerna kan 
ägna mer tid åt församlingsvården«. Han menade också att folkskolan 
krävde för mycket kraft. Vid en samtalskonferens under �957 återkom 
han till sin kritik av de stora satsningarna på skolverksamheten, men 
han fick då mothugg av de flesta närvarande missionärer.��

Sjuk- och hälsovård bedrevs på alla stationer under Ellen Hilberths 
övergripande ansvar. Ibland begränsades den till de anställda med fa-
miljer och skolbarnen. I Ouesso och Souanké utfördes sjukvårdsarbetet 
i samverkan med staten, som även avlönade en barnmorska på respek-
tive ställe. En skola för hjälpbarnmorskor fanns i Gamboula, en tand-
klinik i Berbérati och ett barnhem i Doaka. Försöken att avgiftsbelägga 
behandlingarna på de olika klinikerna hade slagit väl ut. Tillsammans 
med statliga medicinleveranser och subventioner var därmed denna 
sektor till viss del självfinansierande.��

Sjukvårdsverksamheten sågs – i mån av möjlighet och resurser – som 
ofrånkomlig ur den medmänskliga kärlekens synpunkt. Men den sågs 
också som ett medel för evangelisationen, som i Eva Köhlers (�9��–
�006) rapport för �957 från kliniken i Gamboula:

�� Skolkommittén ��.�.�955 § 5. Comité scolaire �8.9.�957. MK ��–��.7.�955 § �� 
mom �–5; �9–�8.7.�956 § �0, �6, �7, 5�; 5–��.8.�957 § �9. ÖM:s årsbok �956, s 55; 
�957, 60ff.

�� ÖM-styrelsen �9–��.�.�955 § �5 mom �; ��–��.6.�957 § �5 mom 8.

�� MK �9–�8.7.�956 § ��. ÖM:s årsbok �957, s 69ff; �958, s 67, 78.
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Sjukvården är alltjämt ett verksamt medel att nå den svartes själ, och 
många är de exempel, som visar, att besöket vid missionens dispensär 
blev den första impulsen, som så småningom ledde till omvändelse 
och frälsning.�5

Till den sociala sektorn hörde även i någon mån tryckeriet, som �957 
flyttades från Bania till Berbérati, liksom snickeriet och bilverkstaden 
i Berbérati. Till dessa institutioner knöts även yrkesutbildning. �957 
kom byggmästare Sten Karlsson (�9�6–�97�) och blev missionens 
byggansvarige.�6

Under �950-talets sista år (�959) var antalet aktiva svenska Afrika-
missionärer inom ÖM 6� personer, förutom några med annan status. 
I siffran inräknades alla som varit på arbetsfältet hela eller del av året. 
Trots det stora antalet upplevdes pressen stor från den växande verk-
samheten. Utbildningen av afrikanska medarbetare och sådana som 
kunde ersätta missionärerna var av högsta vikt, men det var ingen 
snabb process.�7

Nya afrikanska pastorer. Missionärerna kunde motivera alla arbets-
grenar men klagade samtidigt över att de inte fick tid till den egentliga 
kärnverksamheten, församlingsarbetet. Därför var det desto mer an-
geläget att de där fick kvalificerade medarbetare, som kunde ta ansvar 
i arbetet. I juni �956 avslutades den första treåriga pastorskursen i 
Carnot. Eleverna fick titeln hjälppastor. De sågs alltså primärt som 
medhjälpare till missionären-pastorn. Det blev nu församlingskonfe-
rensen som föreslog placeringen av dem, och den konfirmerades sedan 
av missionärskonferensen �8

�5 ÖM:s årsbok �958, s 7�.

�6 ÖM:s årsbok �957, s 58; �958, s 67, 78.

�7 ÖM:s årsbok �958, s 80, �960, s 58.

�8 Placeringen blev enligt följande: Samuel Mokpata i Matélé, Marcel Menkeng i Sembe, 
Gabriel Zekk i Souanké, Gilbert Ankouma i Nola, Verner Secte i Bania, Valter Ngakoumba 
i Berbérati, Matthieu Ngakoumba i Carnot, Jacques Zaoro i Baoro och Jacques Mamadi 
i Bouar. Av stationsförsamlingarna var det Ouesso, Gamboula och Doaka som inte fick 
utdelning i denna placering. Ett skäl var att dessa pastorer i möjligaste mån placerades 
i sina respektive hemförsamlingar. Det kunde också bero på att i Ouesso fanns Daniel 
Bokangue – dessutom arbetade Mogbata tidvis också där eftersom de bägge stationerna 
ingick i samma församling – och i Gamboula fanns bibelskoleleverna. Doaka var vid denna 
tid sammanförd med Baoro till en församling. MK ��–��.7.�955 § �5; �9–�8.7.�956 § 5� 
mom �. Församlingskonferensen �6–�8.7.�956 § �. FK norra �6.�.�958 § 7.
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I årsrapporterna för �956 och �957 uttryckte sig församlingsförestån-
darna genomgående mycket positivt om dessa hjälppastorer och deras 
ingång i arbetet. Under �958 kom dock en motgång i Bania där hjälppas-
torn Verner Secte uteslöts från församlingen på grund av äktenskapsbrott 
och polygami. Det var inte helt okomplicerat att hjälppastorerna bara 
var medarbetare till församlingsföreståndaren, som dittills skulle vara en 
manlig missionär. Det visade Hilberths reaktion på valet av efterträdare 
till honom som församlingsföreståndare i Carnot �956. Hur ska en ny-
utkommen, oerfaren och ännu icke språkkunnig missionär kunna leda 
församlingen och vara handledare till en afrikansk hjälppastor, frågade 
sig Hilberth i brev till missionssekreterare Joel Boström.�9

En av dessa hjälppastorer skulle dock komma att avlasta missionärs-
ansvaret i en särskild betydelse. Genom beslut i missionärskonferensen 
�955 blev Matélé, på begäran av församlingsgruppen där, återigen för 

�9 ÖM:s årsbok �957; �958; �959, s 5�, 58. Secte redde senare ut sin situation och 
återkom i pastorstjänst. Hilberth t Boström ��.5.�956.

Den första pastorskullen 1956. Foto: Biblioteket Läsaren/Örebro Missionsskola.
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en tid stationeringsort för missionärer. Stig och Anna (�908–�00�) Ax-
elsson bodde där mellan oktober �955 och april �958. Enligt Axelsson 
hade varken medlemmarna eller evangelisterna i Matélé förstått att be-
slutet att församlingarna skulle ta det fulla ansvaret för sina evangelister 
var allvarligt menat. »Det är klart att den vite inte kan [understruket 
av Axelsson] låta bli att betala evangelisterna, menade de. De kände ju 
missionen sedan trettiofem år tillbaka«. Han ägnade mycket av sin tid 
åt denna sak liksom åt »synkretismen som under lång tid ostört fått 
tränga djupt in i församlingen«. Hans egen slutsats var att församlingen 
inte hade varit mogen att stå på egna ben när missionärerna lämnade 
Matélé �9��, och att missionärsbesöken därefter varit för kortvariga.�0 
I september �956, efter den treåriga pastorskursens slut, placerades 
Samuel Mokpata, själv bungili, som hjälppastor i Matélé. Han hade 
följt med makarna Karlsson när de lämnade Matélé �9�� och sedan 
tillbringat tjugotvå år på norra fältet, främst i Gamboula. Nu återkom 
han för att bli, med Axelssons ord, sitt eget folks andlige ledare. Därmed 
kom också frågan om missionärsnärvaro i Matélé i ny dager, även om 
makarna Axelsson inte kände sig »färdiga« på platsen vid sin avresa. I 
fortsättningen skulle i alla fall Mokpata »ensam axla ansvaret«.��

I ett annat fall kan början till en förändring av språkbruket kring 
dessa hjälppastorer skönjas. I rapporten från Baoro för �957 note-
rades att makarna Ström lämnat stationen i september. I början av 
året kom familjen Huss dit och »därmed fick pastor Jacques Zaoro 
en välbehövlig och efterlängtad hjälp«. Här använde rapportören 
(Huss själv?) inte titeln hjälppastor, utan kallade Zaoro för pastor. 
Dessutom beskrevs det inte så att en god medhjälpare väntade på 
missionären utan dennes kommande blev en efterlängtad hjälp för 
pastorn. I rapporten för �959 för Nola beskrevs Gilbert Ankouma 
av David Johansson som medpastor. Men då hade den andra kullen 
pastorer utexaminerats och en tydlig förändring skedde till vilken det 
finns anledning återkomma.��

Missionärskonferensen i juli �956 vädjade på förslag av John Hil-
berth om ny personal för pastorsutbildningen. För att förstärka ef-

�0 FK norra ��–��.�.�955 § ��. MK ��–��.7.�955 § �0. Axelsson, Rapport från bi-
belskolan på södra fältet �955, �.�.�956. ÖM:s årsbok �956, s 5�f; �957, s 5�; �958, 
s 6�. 

�� ÖM:s årsbok �957, s 5�; �958, s 6�; �959, s 5�. 

�� ÖM:s årsbok �958, s 80; �960, s 6�.
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fekten i vädjan fäste konferensen styrelsens uppmärksamhet på att de 
i annat fall måste skicka pastorskandidaterna till andra institutioner. 
Men en lösning fanns i sikte i Sverige. När makarna Hilberth åter-
vände hösten �957 – efter ett år i Sverige då de ägnat sig åt studier till 
fil kand-examen – påbörjades en andra kull i pastorsskolan. John och 
Ellen Hilberth var lärare och från hösten �958 även Stig (�9��–�986) 
och May Gustafson (född �9��). Stig Gustafson hade teologie kandi-
datexamen och var den förste som hade högre teologisk utbildning i 
ÖM:s arbete i Afrika.��

I ett brev till stationsföreståndarna (inte församlingsföreståndarna) 
hade Hilberth framfört sin önskan att den nya elevkullen skulle ha CM 
II-nivå (sexårig folkskola) i franska och att de borde föreslås och även 
förberedas utifrån detta. Han rekommenderade också sina kolleger att 
ge företräde för unga evangelister snarare än äldre. Enligt Hilberths 
bedömning när kursen börjat var kunskapsnivån bland de nya eleverna 
högre. Därför kunde franska användas som undervisningsspråk från 
början, vid sidan av gbaya.��

Steg mot målet: Lokala församlingsledningar får vidgat ansvar. I fe-
bruari �957 hölls ett möte med den protestantiska federationen, där 
Ingemar Berndtsson (född �9��) representerade den svenska missio-
nen. I anslutning till utsänt protokoll rapporterade han från mötet 
vid missionärskonferensen i augusti. Det blev då mycket tydligt vilka 
impulser han fått i federationens sammanhang:

[…] nödvändigheten av att vi i vår mission tar lärdom av de in-
tryck vi får genom den kontakt federationen ger, i synnerhet av de 
missioner, som nu är så långt komna i sitt arbete på att forma en 
helt afrikansk församling, att missionen som sådan ej längre kom-
mer att äga bestånd, utan moderförsamlingens inflytande fortlever 
genom de tjänster i utbildning och övriga specialuppgifter, som 
fortfarande kommer att innehas av missionärer. Vår mission måste 
se till att allt som kan göras blir gjort, för att inom våra led få fram 
den personliga ansvarskänsla och det församlingsansvar, som är 

�� MK �9–�8.7.�956 § �6 mom �. Stationsmöte Carnot ��.�0.�957 § �. ÖM:s årsbok 
�958, s 77; �959, s 66. Janzon �98�, s 7.

�� Hilberth t stationsföreståndarna 8.��.�955. Hilberth t Boström ��.5.�956. ÖM:s 
årsbok �958, s 77. 
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förutsättningen för att den afrikanska församlingen skall kunna 
fungera i sin uppgift […] Av vikt är också att skolverksamheten 
knytes samman med församlingsarbetet, så att denna vid den tid, 
då missionen tvingas dra sig tillbaka, ändå kommer att bero av 
församlingen och utgöra en del av dess fostrande och samhällsbyg-
gande gärning.�5

Den yttre utvecklingen var entydig och dess krav på missionen likaså. 
Men hur starka var missionärernas egna missionsteologiska och stra-
tegiska motiv att arbeta för ett tillbakadragande av den utländska 
missionen och ett överlämnande av ansvaret till den afrikanska för-
samlingen? Ordet »tvingas« i citatets sista mening motiverar att frågan 
ställs. Eller var ordet bara ett uttryck för att den svenska missionen 
genom yttre omständigheter skulle kunna bli tvingade att »dra sig till-
baka« tidigare än vad de hade beredskap för? I varje fall är det tydligt 
att Berndtsson personligen argumenterade för kraftfullare åtgärder i 
den angivna riktningen. I sin rapport använde han församlingen som 
ett samlingsbegrepp för lokal församling, samfund och kyrka. Så var 
också fallet även inom SMF i Kongo vid den tiden. Det var förståeligt 
att överlämnandeprocessen i ett kongregationalistiskt sammanhang 
började på det lokala planet.

Processen av överlämnande av ansvar till ett lokalt ledarskap i försam-
lingarna accelererade snabbt. I mars �957 kom Yngve och Elsa Ydreborg 
(�900–�985)�6 tillbaka från Sverige och Yngve återinträdde i uppgiften 
som missionens representant och ordförande med placering i Berbérati. 
I ett brev i november �957 till federationens medlemsmissioner återkom 
Keller till en fråga som han tog upp vid dess möte i Berbérati �955, näm-
ligen en självständig afrikansk kyrkas juridiska status. Han meddelade i 
brevet att den franska regeringen hade förberett ett dekret i denna fråga. 
Det innebar att inhemska kyrkor, uppkomna genom missioner med le-
gal status, själva skulle kunna få samma status genom en egen juridisk 
styrelse (Conseil d’administration). De skulle också få samma rättigheter 
som missionerna i motsvarande dekret från år �9�9.�7

Ydreborg insåg, att det här skulle få konsekvenser för församling-

�5 MK 5–��.8.�957 § �5 mom 8.

�6 Den �.�.�957 hade Yngve och Elsa Johansson hos Kungliga Statistiska Centralbyrån 
registrerat byte av efternamn till Ydreborg. Yngve Ydreborgs personarkiv.

�7 Keller t MBS 9.��.�957.



�95

arna inom MBS. Vid sidan av sin uppgift som ÖM-representant och 
MBS-ordförande var han även lokal församlingsföreståndare i Berbéra-
ti. I sin rapport därifrån för �957, publicerad i ÖM:s årsbok, aviserade 
Ydreborg att det nu gällde att ta konkreta förberedande steg:

För att vi inte skall bli överrumplade av nämnda lagförslag, har vi 
i vår församling tagit ett steg mot målet: självständig församlings-
ledning. […] kassan [är] i händerna på de infödda, som sköter alla 
utbetalningar till församlingens anställda. Dessutom har jag överlåtit 
en stor del av mina befogenheter som församlingsföreståndare till 
min medhjälpare, pastor Ngakomba, som nu tillsammans med sina 
medhjälpare får känna ansvaret för församlingens ekonomi och 
verksamhet.�8

Från Gamboula rapporterade Harry Köhler att »ett viktigt steg på 
väg mot församlingens självständighet« tagits genom bildandet av en 
församlingsstyrelse på sex personer. Den fick överta församlingskassan, 
föra räkenskaperna och avlöna evangelisterna. Den här nyordningen 

�8 ÖM:s årsbok �958, s 70. 

Elsa och Yngve Johansson (Ydreborg) med sonen Raymond.  
Foto: Biblioteket Läsaren/Örebro Missionsskola.
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var inte lätt, skrev han, men »det måste ske om församlingen skall 
kunna möta den nya tiden«. Även i andra församlingar lämnades kas-
saansvaret till afrikaner, till exempel i Nola och Bouar. Ett år senare 
framgår av dagboken att missionären i Bouar i egenskap av revisor fått 
problem med att få ordning på bokföringen inför revisionen, men det 
ansåg han ingick i lärprocessen.�9

Verkligheten blev i de flesta fall alltmer sådan som Ingemar Bern-
dtsson gav uttryck för i sin rapport från Berbérati församling för 
�958: »Visserligen står missionären ännu som den i första hand an-
svarige ledaren, men det allra mesta av det löpande arbetet utföres 
av afrikaner.« Han nämnde särskilt hjälppastorn Valter Ngakoumba 
(c.�9�9–�00�) och stationsevangelisterna, varav en dock lämnat sin 
evangelistgärning efter �5 år, därför att han valts till hövding i sin 
hemby Barka. På samma sätt skrev Daleth Uhnell från Bouar att 
hjälppastorn Jacques Mamadi »har huvudsakligen ansvarat för för-
samlingens verksamhet«.50 

En aspekt i Kellers brev till Ydreborg är särskilt viktig att notera. Han 
påpekade att det dekret som myndigheterna förberedde förutsatte att 
det är ett samfund som ansöker om legal status och inte självständiga 
lokalförsamlingar. Detta var en utmaning för den typ av kongregationa-
lism som var vanlig bland ÖM-missionärer. Det innebar att lagstiftarna 
avgjorde en ecklesiologisk fråga. Ydreborg insåg att »det här måste få 
konsekvenser«. Det måste till en överlokal struktur av samfundskarak-
tär. Det skulle inte räcka med en lös relation mellan församlingarna i 
en församlingskonferens. I sin nämnda rapport skrev han: »Kanske vi 
redan i år [�958] bör börja arbeta ut stadgar för EGLISE BAPTISTE 
på vårt missionsfält?« MBS ställdes alltså här inför samma utmaning 
som ÖM i Sverige gjorde genom religionsfrihetslagen �95�. Där löstes 
frågan genom att ÖM blev ett trossamfund »i lagens mening«. Det 
fullföljdes inte teologiskt, mer än att ÖM började beskriva sin självför-
ståelse som att de var en församlings- och missionsrörelse.5� Hur skulle 
det här problemet lösas i den afrikanska situationen? Den frågan skulle 
komma att dominera diskussionerna i det utgående �950-talet och det 
ingående �960-talet. Till bilden hörde att den samhälleliga kontexten 

�9 ÖM:s årsbok �958, s 7�. Dagbok Bouar ��.�.�958; 7.�.�959. Dagbok Nola 
�.�.�958.

50 ÖM:s årsbok �959, s 6�, 68; �960, s 6�. 

5� För det svenska perspektivet, se kap 8.
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var mycket annorlunda i ett AEF där kolonierna var på väg mot auto-
nomi än i �950-talets Sverige.

Relationen till myndigheterna. I missionärskonferensen �955 rapporte-
rades att det enligt guvernören inte längre fanns några svårigheter mellan 
myndigheterna och missionen. Även beträffande visum hade lättnader 
skett.5� I december samma år inträffade emellertid en incident som för 
en tid gjorde relationerna till myndigheterna ansträngda. Regionchefen 
i Bouar anklagade missionär Signar Öman (�9�0–�98�) för att ha nekat 
en av regionchefen begärd sjuktransport och informerade guvernören i 
Bangui om saken. Öman hade en delvis annan bild av det inträffade. Fält-
kommittén diskuterade hur de skulle hantera denna känsliga fråga. Oron 
var tydlig för vilka konsekvenserna skulle kunna bli, eftersom ärendet 
hade förts vidare till Bangui och Brazzaville. Keller konsulterades och han 
föreslog att Öman skriftligt skulle framföra sin ursäkt till regionchefen, 
vilket också skedde. Detta rapporterades till Keller, som återigen blev 
medlare mellan MBS och myndigheterna. Guvernören och generalgu-
vernören meddelade sedan Olle Ericsson vid besök i Berbérati att de såg 
frågan som en isolerad händelse, som inte skulle få några konsekvenser 
för MBS. Vid följande missionärskonferens kunde Ericsson därför rap-
portera att »relationerna med myndigheterna är goda«.5�

Vid missionärskonferensen �957 problematiserade Ydreborg denna 
bedömning. Samarbetet var visserligen nu gott, men egentligen var 
den protestantiska missionen inte mer än tolererad. Den utgjorde, som 
Ydreborg uppfattade saken,

ett hot mot deras [fransmännens] program, eftersom det fria evang-
elium vi predika bidrar till att snabbt stärka folkets självkänsla och 
på så sätt gynnar de nationalistiska strömningarna […] Allt ändras 
snabbt på det politiska planet […] Vi står inför det förhållandet att 
en politisk makt ställt afrikanen på samma plan som européen, men 
vi i missionen har ännu inte kommit dit. Må vi se till, att vi kan följa 
med i utvecklingen och rätt fatta vår uppgift. Kanske får vi uppleva 

5� MK ��–��.7.�955 § �.

5� MK �9–�8.7.�956 § �. Keller t Ericsson ��.�.�956; ��.�.�956; ��.�.�956. Ericsson 
t Keller �6.�.�956. Öman t Keller �6.�.�956. Öman t Chef de Région Bouar ��.�.�956. 
Ericsson t Chef de Région Bouar-Baboua 6.�.�956. FK norra ��.�.�956 § �, 8 ; �0.�.�956 
§ �; ��.�.�956 § �. Ericsson t Boström �5.7.�956.
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hur missionens sociala verksamhet ännu en gång får större betydelse, 
ty Frankrike vill inte under nuvarande förhållanden investera kapital 
i samma utsträckning som tidigare.5�

Det ligger något paradoxalt i detta att Ydreborg å ena sidan konsta-
terade – som fransmännen ofta framhållit inofficiellt – att den protes-
tantiska frihetstanken gynnade nationalismen gentemot fransmännens 
»program«, och å andra sidan att fransmännen ändå kommit längre 
på det politiska planet i utvecklingen mot autonomi än vad missionen 
hade gjort inom sitt område. Borde inte en protestantisk mission haft 
ett eget missiologiskt baserat motiv och en inre drivkraft att ligga före 
den politiska utvecklingen? Samtidigt var det så att andra missioner 
som verkat längre tid, till exempel i Kamerun och Kongo, låg längre 
fram i denna utveckling. Var det enbart en fråga om tid eller fanns där 
andra faktorer som spelade in?

Innan den frågan diskuteras skall ytterligare ett par konkreta exem-
pel ges på MBS:s relation till det politiska skeendet och till politiskt 
engagemang från sina egna anställda. Det var den fråga som hade vållat 
krisen �95�–�95�. Nu gällde det dels anställda i Berbérati, dels den 
mest framträdande afrikanen i MBS:s sammanhang, nämligen Daniel 
Bokangue. Detta ger också anledning att kort skissera den politiska 
utvecklingen i Mellankongo.

I ett brev i juni �956 till Magnusson och Boström i Örebro avslöjade 
Olle Ericsson, att en av MBS:s lärare i Berbérati i flera år hade varit kas-
sör för »kommunistpartiet« och en annan hade varit sekreterare. Med 
kommunistpartiet avsåg han sannolikt, i likhet med många fransmän, 
Bogandas parti MESAN. Det är anmärkningsvärt att han fortfarande 
i mitten av �956 använde den benämningen. »Man har ej vågat röra 
vid saken«, noterade han vidare. Detta var också anmärkningsvärt med 
tanke på krisen �95�–5�, men det visade att den politiska situationen 
förändrats sedan dess. När förmannen för MBS:s arbetare i Berbérati 
blev vald till lokalordförande i partiet i maj �956 kunde dock missionä-
rerna inte acceptera detta, av rädsla för hur de franska myndigheterna 
skulle uppfatta saken. Efter »samtal och bön« – kanske en eufemism 
för starka påtryckningar – avsade sig de MBS-anställda sina uppdrag 
och begärde utträde ur partiet. Men utvecklingen gick fort. Det skulle 

5� MK 5–��.8.�957 § �.
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inte dröja länge innan ÖM:s representant Yngve Ydreborg, återkom-
men från Sverige, själv bar MESANS:s märke.55

 
Bokangue och politiken. I Mellankongo tog frågan om anställdas 
politiska engagemang vid samma tid en ny vändning när den mest 
framträdande och respekterade afrikanske församlingsledaren, Daniel 
Bokangue, gav sig in i politiken. Ramlagen av �956 satte fart på den 
inre politiska utvecklingen i Mellankongo. De tidigare dominerande 
politikerna Tchikaya och Opangault56 fick konkurrens av nya ak-
törer och nya partier bildades. Den katolske prästen Fulbert Youlou 
(�9�7–�97�) ställde upp i valet mot sina kyrkliga överordnades vilja. 
Han fick avgå från prästämbetet och grundade ett politiskt parti,57 som 
fick sitt starkaste fäste bland larifolket i södra Kongo. Han blev borg-
mästare i Brazzaville �956, regeringschef �958 och senare president 
(�96�–�96�). Den protestantiske läraren och politikern Massamba-
Débat (�9��–�977), senare president (�96�–�968), gick �956 över 
från Tchicayas parti till Youlous.58

Det var i spänningsfältet mellan de tre politikerna Tchikaya, Opang-
ault och Youlou och deras respektive partier, som Daniel Bokangue drogs 
in i ett politiskt engagemang. Han bodde i Ouesso, men hade en lite friare 
roll än en vanlig stationsevangelist och undervisade också på den nya 
bibelskolan där. Han var också en av de afrikanska representanterna i 
församlingskommittén inom MBS i Mellankongo. År �955 beslöts att 
han skulle arbeta i Souanké för en tid. Församlingen där skulle bli utan 
pastor, det vill säga utan en missionär som pastor och församlingsfö-
reståndare. Allt oftare, i varje fall sedan de nya hjälppastorerna trädde 
i tjänst �956, kallades även Bokangue för pastor fast han inte hade 
sådan utbildning. Senare beslöt han att ställa upp i valet till det territo-
riella rådet. I södra fältkommitténs möte noterades, att han informerats 
om missionärskonferensens tidigare beslut att avråda alla anställda i  
MBS:s tjänst från att engagera sig i politiken. Bokangue fullföljde ändå 
sitt engagemang och vid valet den �� mars �957 blev han vald.59

55 Ericsson t Magnusson, Boström �0.6.�956. Intervju Ydreborg �6.��.�99�.

56 Se kap 7.

57 Union démocratique de défense des intérêts africains.

58 Coquery-Vidrovitch �97�, s 5�8. Moukoko �999, s �76f, ��5f.

59 Församlingskonferensen 5–8.8.�95� § �9. FK södra �8.9.�95� § �; ��.9.�955 § 8; 
6.7.�956 § 8. Dagbok Ouesso �.�.�957. MB �8.�.�957, s �.
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Vilka konsekvenser fick detta för Bokangues del? I Stig Axelssons 
årsrapport från Ouesso för �957 skrev han att denne ändå hade »så 
ofta tiden medgivit troget tjänat församlingen och missionen«. I rap-
porten för �958 tillfogade han att Bokangue »deltog i församlingsar-
betet under första halvåret vid de tillfällen, då han var hemma från 
riksdagen i Pointe-Noire«. Han behövde tydligen inte avgå från sin 
tjänst i församlingen. Däremot hade han avsagt sig lön från missionen 
via församlingen. Hjälppastorn Samuel Mokpata fanns tillhands för 
det kontinuerliga arbetet i både Matele och Ouesso.60

Men varför skrev Axelsson bara att Bokangue hade deltagit i ar-
betet under första halvåret utan att nämna något om andra halvåret? 
Förklaringen var antagligen det beslut som fattades vid församlings-
konferensen i juli �958. Där informerade John Hilberth »att i enlighet 
med franska protestantiska missioners princip skall pastorer som 
engagerar sig politiskt avsäga sig sin pastorstitel«. Konferensen be-
slöt att uppdra åt Ydreborg att i MBS:s och församlingskonferensens 
namn skriva till Monsieur le Conseiller Daniel Bokangue »att han 
måste avsäga sig pastorstiteln så länge hans politiska engagemang 
varar«.6�

I valet mellan Opangaults socialistiska parti och Youlous demokra-
tiska parti valde Bokangue det socialistiska. Det berodde knappast på 
ideologin, som i realiteten spelade mindre roll i bägge fallen, utan på att 
det representerade den norra delen av landet. Youlous parti represen-
terade de södra och centrala delarna. Manne Lundgren från SMF, som 
ofta mötte Bokangue under den aktuella tiden, bekräftade att denne 
inte var så intresserad och insatt i ideologi och politiskt detaljprogram, 
utan främst såg sig som representant för befolkningen i Ouessoregio-
nen. Lundgren berättar i sin minnesteckning över Bokangue livfullt 
om det politiska spelet och de våldsamma händelserna i samband med 
utropandet av den nya republiken i november �958. Efter olika för-
vecklingar tog Youlous parti makten med en rösts övervikt och flyt-
tade regeringens säte från Pointe-Noire till Brazzaville. Där utbröt 
oroligheter i februari �959. I samband med dessa händelser i både 
Pointe-Noire och Brazzaville tog Bokangue skydd hos sina svenska 
vänner i SMF-missionen. Vid nyvalet i juni �959 blev Bokangue inte 

60 FK södra �.�.�958 § 5. ÖM:s årsbok �958, s 6�; �959, s 5�.

6� Församlingskonferensen �5–�8.7.�958 § �7. 
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omvald, »till Ouesso-bornas sorg, som det ser ut« enligt en notering 
i stationsdagboken. Formuleringen tyder på att en kandidat från ett 
annat område av Sangharegionen blev vald.6�

Bokangue återvände inte omedelbart till församlingstjänsten. Han 
arbetade en tid på att bli borgmästare i Ouesso, men så småningom 
svalnade det politiska engagemanget. Det var dock inte bara Bokangue 
som engagerade sig politiskt. I sin årsrapport från Ouesso för �959 me-
nade Harry Köhler att församlingen hamnat i en djup kris på grund av 
»ett alltför ivrigt politiskt engagemang bland våra svarta medlemmar, 
vilket i sin tur undanskymt och förträngt intresset för församlingen och 
de eviga tingen«.6� Även från Sembe omnämnde Bror Småårs »det na-
tionella medvetandet« som »till följd av den politiska aktiviteten« var 
i stark tillväxt. »Helt naturligt har man i församlingsarbetet känning 
därav«, skrev han men utan att precisera hur. Han verkade mer orolig 
för de framväxande kakaoplantagerna, som det idoga bakwelefolket 
satsade på med goda förtjänster men med minskat församlingsengage-
mang som följd. Som Småårs såg det utgjorde dessa förtjänster också 
en frestelse för evangelisterna, så att det blev »en kamp mellan Herrens 
plantering och kakaoplanteringen«. Han kommenterade däremot inte 
om dessa inkomster hjälpt församlingen att nå självfinansieringsmå-
let.6�

När ÖM:s missionsledare Linné Eriksson (�906–�99�) kom till 
Ouesso �96� och mötte Bokangue – som han kände väl sedan dennes 
Sverigevistelse – fick han det tydliga intrycket att denne var en nyckel-
person i Ouessoregionen. Det var ett oroligt hörn av den unga republi-
ken och i samband med självständigheten hade Bokangue arbetat »dag 
och natt« i Ouesso för att lugna folket och undvika inbördeskrig. Hans 
roll i detta avseende bekräftades av Ouessomissionären Köhler. Under 
Erikssons besök kom jordbruksministern till Ouesso för samtal med 
Bokangue angående ett erbjudande om en ny regional uppgift i landets 
tjänst. Enligt Eriksson berättade Bokangue vid detta besök �96�, att 
han i efterhand ansåg att han hade gjort fel när han för en tid övergav 
sin pastorsgärning. Hans andliga liv »kom på något sätt ur kurs«, och 
han hade insett att det var pastorstjänsten som var hans kallelse. Hans 

6� Lundgren �970, s �9ff. Dagbok Ouesso ��.6.�959. Kalck �995, s �78f.

6� Köhler t Boström �0.�0.�959. ÖM:s årsbok �960, s 79.

6� ÖM:s årsbok �960, s 8�.
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bedömning verkade inte gälla det politiska engagemanget i sig, utan 
just hans eget eftersom han i grunden var pastor.65

Mot den här bakgrunden är det naturligt att ställa frågan om Bokan-
gue spelade någon roll i processen till den kyrkliga självständigheten. 
Den frågan hör dock till nästa tidsperiod. Tiden kring �958 var som 
framgått politiskt turbulent i Mellankongo. Så blev även fallet inom 
Oubangui-Chari.

9.� Den politiska autonomin utmanar och  
MBS-fältet hamnar i två olika republiker (�958) 

Under tiden från �956 till �958 blev de afrikanska ledarnas position 
inom den franska unionen alltmer radikal och självständighetskraven 
allt tydligare. Algerietkriget och de Gaulles maktövertagande i maj 
�958 medförde nya förutsättningar. Kritiken mot systemet som införts 
genom ramlagen från �956 tilltog, eftersom det förutsatte en föränd-
ring enbart till en inre politisk autonomi och inte full självständighet. 
Boganda hävdade i juli �958 att ramlagen var förlegad och krävde i 
MESAN:s namn »total självständighet i ett ömsesidigt beroende som 
fritt överenskommits«.66

Franska samväldet och politisk autonomi. de Gaulle gjorde i augusti en 
turné till de afrikanska territorierna och förklarade sitt förslag om det 
nya franska samväldet (la Communauté) inför en folkomröstning den 
�8 september. Det innebar en federalistisk lösning med inre autonomi 
och en fortsatt intim förbindelse med Frankrike, som bevarade sin sär-
ställning. Det territorium som inte fritt valde att gå in i samväldet fick 
utträda, men det innebar en total brytning med Frankrike och därmed 
skulle alla fördelar i form av ekonomisk och teknisk hjälp förloras.67 
Det sistnämnda – tillsammans med nya kompromissformuleringar om 
möjligheten att senare uppnå full självständighet och att anslutas till 
samväldet som en grupp av länder – fick de afrikanska ledarna, in-
klusive Boganda, att förorda ett ja i omröstningen, om än ibland med 
tvekan. Enda undantaget var Sekou Touré (�9��–�98�) i Guinea som 
sade nej. de Gaulle respekterade Guineas utträde och självständighet, 

65 Köhler t Boström �0.�0.�959. Eriksson, �96�, s �58f.

66 Kalck �995, s �56.

67 Ageron �99�, s ��7. Kalck �99�a, s �97f; �995, s �56, �58f.
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vilket dock innebar att landet isolerades från Frankrike och de övriga 
samväldesländerna.68

Inställningen bland de afrikanska ledarna inom det nya samväldet 
skilde sig radikalt åt. Houphouët-Boigny var helt positiv. Leopold Sen-
ghor menade däremot att samväldet enbart var en tillfällig lösning. Det 
gav tid att förbereda full självständighet, etablera afrikanska federativa 
stater och därefter en konfederation av jämlika stater inkluderande 
Frankrike. Enligt Pervillé var denna motsättning mellan federalister 
och konfederalister den huvudsakliga faktor som verkade upplösande 
på det nya samväldet, utöver den ojämlika relationen mellan Frankrike 
och de afrikanska autonoma staterna i samväldet.69

Boganda tog ställning för Senghors linje och arbetade intensivt för 
att upprätta en federation av centralafrikanska stater inom det gamla 
AEF, som i förlängningen tillsammans med andra fransktalande natio-
ner skulle forma det latinska Afrikas förenta stater. Boganda ansåg att 
de fyra territorierna inom AEF inte var för sig var bärkraftiga nog för 
att forma självständiga stater. Han kämpade mot en sådan utveckling, 
som han såg som en farlig balkanisering av centrala Afrika.70 Hans 
projekt mötte motstånd främst från Leon M’ba (�90�–�967) i Gabon 
men även från Fulbert Youlou i Kongo, efter att denne övertagit mak-
ten från Opangault som stött Boganda. Krafter i Tchad drog också åt 
annat håll. När dessa tre territorier den �8 november valde att var för 
sig bli medlemmar i samväldet, insåg Boganda att slaget åtminstone 
för tillfället var förlorat. Den � december �958 proklamerades den 
Centralafrikanska republiken (RCA), begränsad till Oubangui-Charis 
territorium. RCA fick tills vidare namnet, flaggan och devisen som 
Boganda planerat för den större staten.7�

RCA skulle få en parlamentarisk regim och de första valen utsattes 
till april �959. Fem av de 60 platserna i nationalförsamlingen skulle 
reserveras för européer. Däremot hade Boganda gjort sig av med den 
franske regeringsledamoten Roger Guerillot redan tidigare, genom att 
förpassa honom till en underordnad post på ambassaden i Paris.7� Det 

68 Ageron �99�, s �50. Kalck �995, s �58f, �60ff.

69 Pervillé �99�, s �99f.

70 Kalck �99�a, s �99f; �995, s �56f, �6�f, �7�f.

7� Pervillé �99�, s �00. Kalck �99�a, s �99f; �995, s �56f, �7�f, �76, �8�f. Devisen var 
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7� Kalck �99�a, s �00f; �995, s �8�.
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var under denna valkampanj som Boganda besökte Berbérati. När han 
flög tillbaka till Bangui den �9 mars inträffade den tragiska flygkra-
schen i Lobaye, ett �0-tal mil från destinationen, som medförde hans 
död. Omständigheterna förblev oklara, men den officiella utredningen 
talade om en explosion ombord. Däremot anfördes inget om orsaken 
till explosionen. Kalck resonerar i sin biografi över Boganda kring 
hotbilden och de rykten som var i svang. Bogandas död blev ett trauma 
för folket och fick långtgående konsekvenser.7�

Abel Goumba utsågs omedelbart till interimspresident. Efter va-
len uppmuntrade fransmännen inrikesministern David Dacko (�9�0–
�00�), en �9-årig skollärare, att presentera sig som kandidat till pre-
sidentposten. Denne uppgav sig vara släkt med Boganda. Enligt Kalck 
ville fransmännen förhindra att den mer nationalistiske Goumba blev 
ordinarie president. Dacko utsågs den �0 april �959, manövrerade 
ut Goumba från regeringen, stärkte presidentämbetet och avskaffade 
successivt den parlamentariska regimen. Goumba och andra missnöjda 
med denna utveckling lämnade MESAN och bildade ett nytt parti. 
Fransmännen fruktade vad man kallade en kongolisering av situationen 
och stödde Dackos åtgärder.7�

I denna tid av nationellt trauma och politisk turbulens drevs själv-
ständighetsfrågan framåt även inom MBS, där församlingskonferensen 
�958 med deltagande av både missionärer och afrikaner och missio-
närskonferenserna �958 och �959 blev tydliga milstolpar. En ny svårig-
het var det faktum att församlingarna i söder och norr nu separerades 
av ytterligare en tydlig gränsdragning mellan de två autonoma repu-
blikerna. I Kongo låg SMF steget före och bildandet av Evangeliska 
kyrkan �96� blev en förebild och en modell för MBS. 

SMF och Evangeliska kyrkan i Kongo som förebild. En viktig referens-
punkt för denna process var händelseutvecklingen på SMF:s arbetsfält 
i Mellankongo (Republiken Kongo). Tiden från �9�� till �957 var, 
enligt Arvid Stenströms analys, starkt präglad av väckelsen. Men ur 
organisatorisk och därmed självstyrelsesynpunkt var det, enligt hans 
bedömning, ett skede av stillestånd. En början till förändring kom 
�95�, då SMF-styrelsen beslöt sända tre av sina ledamöter till Kongo. 

7� Kalck �99�a, s �0�f; �995, s �86ff. 
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På grundval av deras rapport uppmanade styrelsen �955 missionärerna 
att arbeta för att förverkliga församlingarnas självutbredning, självfi-
nansiering och självstyrelse och på sikt skapa ett samfund. En av de 
styrelseledamöter som besökte Kongo, disponent Sigfrid Lövgren, var 
i december �955 inbjuden till ÖM-styrelsen för att delge sina reflektio-
ner. Det visar hur nära ÖM-ledningen följde utvecklingen inom SMF:s 
Kongomission.75

I en jubileumsskrift �956 argumenterade en representant för den 
kongolesiska församlingen, seminarieläraren Joseph Samba (c.�90�-
�977) i Ngouedi, för att dessa mål skulle förverkligas snarast. År �957 
blev de inom SMF, både i Sverige och i Kongo, övertygade om att 
tiden var mogen för förändring. De interna faktorer som nämndes var 
väckelsens vitalisering, skolverksamheten och kongolesernas träning i 
kommittéer och synodalarbetet. Men vid synoden årsskiftet �957/�958 
värjde sig kongoleserna, på grund av oklarheter kring SMF:s avsikter, 
mot en alltför snabbt påtvingad autonomi.76

SMF:s missionärskonferens �958 och SMF-styrelsen i oktober sam-
ma år uppmanade ändå synodalrådet att medverka till att utarbeta tre 
dokument. Det var den kommande kyrkans konstitution, ett samar-
betsavtal som reglerade missionens ställning till kyrkan och ett avtal 
som reglerade missionärernas ställning. Turerna kring olika detaljfrå-
gor var många och svåra, men utvecklingen gick helt klart i riktning 
mot självständighet. I denna process kom, enligt Stenström, de franska 
missionerna i Kamerun och Gabon att tjäna som mönster.77

Tjugo år innan Stenström (�907–�00�) skrev den tillbakablickande 
analysen var han själv aktör i processen. Han besökte Kongo �957 i 
sin egenskap av missionssekreterare och höll därefter ett föredrag i 
Skandinaviska Kongokommittén om »Kyrkobildningen på missions-
fältet«. Där konstaterade han att frågan sysselsatt de protestantiska 
missionsteoretikerna i mer än hundra år, men att det är i kristider som 
man handlar. Han noterade den nya politiska situationen och att myn-

75 Stenström �977, s ��7, ��9ff, ���f. ÖM-styrelsen 7–8.��.�955 § �7. Som framgår 
nedan var Stenström själv aktör i processen i sin egenskap av missionssekreterare. En 
eventuell tendens i skildringen gäller knappast här angivna faktiska huvuddrag, som har 
belägg i samtida protokoll och rapporter. Jämför även dokument nedan från föredrag 
av Stenström �957.

76 Samba i Kongo kommer �956, s ���–��0. Stenström �977, s ���ff, ���, ��8ff.

77 Stenström �977, s ���f, ��5. 
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dighetsföreträdare låtit förstå »att även missionen bör koordinera sin 
missionsstrategi med de allmänna riktlinjer myndigheterna gett i frågan 
om inre självstyrelse«, såsom det skett i Kamerun och var på väg att ske 
i Gabon. Han noterade även att den inre utvecklingen i kyrkan tyder 
på en större mognad och en större villighet att träda in under ansvaret 
i relation till tre-själv-målen.78

Därefter redogjorde han ingående för de samtal som förts med re-
presentanter för generalguvernören om den planerade lagen som skulle 
juridiskt möjliggöra afrikanska samfund och kyrkor. De hade bland 
annat diskuterat huruvida autonomin skulle kunna ges till varje lokal-
församling eller om den måste ges till »de förenade församlingarnas 
organ«. Stenström gav fyra skäl för sin övertygelse att »församlingen i 
Kongo inte kan existera som fristående församlingar utan måste bindas 
samman i en ganska fast organisation«: (�) Det är otänkbart att myn-
digheterna kommer att tillåta varje lokalförsamling att bli en juridisk 
person. (�) Det skulle vara riskfyllt att lämna »egendom och framför 
allt församlingsvård och troslära« i händerna på bristfälligt utbildade 
medlemmar i en lokalförsamling. (�) De etniska splittringstendenserna 
skulle öka om församlingarna blev självständiga gentemot övriga för-
samlingar. (�) Behovet på missionsfältet måste ges större vikt än tradi-
tionen i Sverige, varför avkall måste göras på idealbilden av en kristen 
församling eller kyrkobildning.79

Det sista skälet visar i klartext att Stenström var medveten om att det 
han föreslog var ur ecklesiologisk synpunkt ett avsteg från det svenska 
samfundets förståelse av kongregationalism. Hans slutsats var att det 
måste finnas »en central organisation, som kan gripa in i de enskilda 
församlingarnas inre angelägenheter, för att förhindra att en enskild 
församling råkar vilse«.80

John Magnusson var ordinarie ÖM-representant vid det aktuella 
mötet med Skandinaviska Kongokommittén. Dessutom var även John 
Hilberth närvarande. Han var då i Sverige och var inbjuden att ge 
en respons på Stenströms föredrag. Hans synpunkter finns i bilaga 
till protokollet. Han hade lyssnat med största intresse till Stenströms 
framställning och argumentering. Situationen på ÖM:s arbetsfält in-

78 Stenström i bilaga till § �� i Skandinaviska Kongokommittén (SKK) �957.

79 Ibid.

80 Ibid.
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gav honom oro, eftersom de i stor utsträckning saknade de afrikanska 
ledare som nu behövdes. SMF hade arbetat mycket längre tid i Kongo 
och hade det bättre förspänt. Han noterade också att det fem år tidigare 
(�95�) bildats ett organ, som gav församlingarna möjlighet att få rela-
tion med varandra och till missionen. Han uttryckte ÖM-missionens 
ecklesiologiska dilemma och spänningsfältet missionärerna emellan 
genom att konstatera att en del kallar denna församlingskonferens 
för synod, andra kallar den för Kölingaredsvecka. Det sistnämnda 
uttrycket avsåg Pingströrelsens årliga konferensvecka och anspelar på 
den rörelsens radikala kongregationalism. Hilberth uttryckte till sist 
förhoppningen – med tydlig adress till ÖM-styrelsen – att ledningen i 
Sverige inte lämnar missionärerna ensamma att brottas med problemen 
och att fatta beslut i dessa betydelsefulla frågor. 8�

Självständighetsfrågan tar ett historiskt steg framåt inom MBS. Åter-
kommen till ÖM:s arbetsfält pressade Hilberth på i samma riktning 
som tidigare. Frågan om de afrikanska så kallade hjälppastorernas 
roll kan ses som en katalysator för den större frågan om afrikanskt 
ansvarstagande och församlingarnas självstyre. 

I ett skarpt brev till församlingsföreståndarna tog Hilberth upp 
denna fråga i januari �958. Det var skrivet på svenska eftersom alla 
föreståndare var svenskar. Hans ärende gällde dem som avslutat sin 
pastorsutbildning �956 och sedan dess arbetat som hjälppastorer i 
församlingarna. Efter sin vistelse i Sverige �956–�957 observerade 
Hilberth att dessa pastorer ofta inte fick möjlighet att fullt ut till-
lämpa vad de lärt sig under utbildningen. De hade inte bara fått lära 
sig att predika och bedriva själavård utan även »att sköta församling, 
[…] evangelistkår, matrikelbokföring och församlingskassa, organisera 
’veckor’ och leda bibelstudier, göra byresor, osv«. Missionärskonferen-
sen �955 hade gett dem befogenhet att dela ut nattvard. Därmed hade 
de, konstaterade Hilberth, »en pastors alla befogenheter – något som 
icke tagits ifrån dem«. Därför ställde han frågan om de fått tillfälle att 
arbeta enligt utbildning och intention. »Eller arbetar ni såsom innan vi 
hade dessa medhjälpare?«8�

Missionärspastorer klagade på att de inte fick tid att besöka utpos-

8� Hilberth i bilaga till § �� i SKK �957.

8� Hilberth t församlingsföreståndarna januari �958.
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terna i byarna för att predika, dela ut nattvard och bedriva församlings-
vård, samtidigt som de försummade att skicka iväg hjälppastorerna för 
dessa uppgifter. Det var enligt Hilberth oförsvarligt att bara låta dem 
arbeta i stationsförsamlingarna. Han angav två skäl till varför han tog 
upp den här frågan. Det första var att handlingssättet bidrog till »att 
öka den spänning som i samarbetet mellan vitt och svart har börjat 
göra sig gällande«. Det andra var det allvarliga politiska läget. När 
utvecklingen går i linje med »vårt teoretiska program« även om »den 
går lite för fort«, får inte missionärerna haka upp sig på om duken på 
nattvardsbordet ligger fel eller matrikelföringen inte är felfri. De måste 
göra allt för att afrikanerna ska få omsätta vad de kan och lära vad de 
ännu inte kan. »Bättre är att de tar de första stapplande stegen på den 
nya vägen med oss än utan oss – ty vårt varande i landet är ingalunda 
ett axiom.« Med detta utmanande brev hade Hilberth gett bränsle till 
diskussionen vid de planerade konferenserna.8�

I juli �958, veckan före missionärskonferensen, samlades församling-
arnas representanter till en konferens i Gamboula. Den kallades »Ge-
neralförsamling för baptistmissionens baptistförsamlingar«.8� Använd-
ningen av termen generalförsamling om församlingskonferensen innebar 
ytterligare ett steg i processen mot en samfundsbildning. Hilberth valdes till 
ordförande och Ankouma till vice ordförande. Sekreterare blev Guélimba 
och Småårs. Insända frågor från församlingarna hade fördelats på tre grup-
per av Hilberth i ett utskick i maj. De gällde församlingslivet, undervisning 
samt relationen mellan mission och kyrka. Konferensen bearbetade först 
dessa frågor i tre grupper enligt Hilberths indelning och samlades sedan 
för rapportering, diskussion och rekommendationer. Grupperna leddes 
av Köhler, Ydreborg respektive Hilberth. Carnotförsamlingen hade ställt 
ett antal frågor som hänsköts till den tredje gruppen: 

Placerar missionärskonferensen alltid unga missionärer som försam-
lingspastorer när det faktiskt finns svarta som är kapabla att utföra 
arbetet och som har gjort det längre än missionärerna? Har hjälp-

8� Ibid. Jfr Mehls kommentar apropå SMEP och utvecklingen i Kamerun: »Il est plus 
prudent d’accepter le risque d’une évolution rapide que de freiner une évolution qui est 
ressentie comme spirituellement nécessaire par les chrétiens indigènes«. Mehl �96�, s 98 
[Det är klokare att acceptera risken med en snabb utveckling än att bromsa en utveckling 
som uppfattas som andligt nödvändig av de inhemska kristna; min övers]. Detta skulle 
kunna vara Hilberths ord. 

8� Assemblée Générale des Eglises Baptistes de la Mission Baptiste.
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pastorn ansvar för de kristna eller är det bara missionärspastorn som 
har det? Har församlingskonferensen något värde i förhållande till 
missionärskonferensen?85

 
Det är oklart i vilken mån Hilberth själv inspirerat Carnotförsamlingen 
till dessa frågor. Ett konkret förhållande vid den aktuella tiden kunde 
dock ha föranlett församlingens frågor. En ny och oerfaren missionär 
hade placerats som församlingsföreståndare i Carnot och blev därmed 
överordnad den afrikanske hjälppastorn. Hilberth skrev ett upprört 
brev till Boström i denna fråga. Det är troligt att situationen föranledde 
samtal mellan Hilberth, afrikanska ledare i församlingen och eleverna 
vid pastorsskolan.86

Efter samtal i frågan om relationen mellan MBS och de afrikanska 
församlingarna, beslöt församlingskonferensen att stadgar skulle upp-
rättas som reglerade samarbetet mellan Mission Baptiste och baptist-
församlingarna. Diskussionen gällde framför allt om församlingarnas 
självbestämmanderätt skulle vara partiell eller fullständig. Församlings-
kommittén fick i uppdrag att utarbeta ett förslag. Dessutom beslöts 
att ge frihet åt församlingarna att efter samråd med missionärerna på 
plats, församlingskommittén och MBS:s fältkommitté välja en ordinerad 
afrikansk pastor som föreståndare för församlingen. Missionärspastorn 
skulle i och med detta bli rådgivare. Detta var ett direkt svar på frågan 
från församlingen i Carnot. Efter de här besluten uttryckte Hilberth som 
konferensens ordförande att detta var »ett historiskt ögonblick«.87

Det beslöts också att ändra majoriteten i församlingskommittén, så 
att den skulle ha tre afrikaner och två missionärer. Den skulle vara för-
bindelselänken mellan församlingarna och MBS. Därmed fick den höjd 
status i relation till missionärskonferensen. En sådan kommitté skulle 
även inrättas för det södra arbetsfältet. Till afrikanska representanter i 
församlingskommittén för norra fältet valdes Gilbert Ankouma, Valter 
Ngakoumba och Jacques Zaoro. Till kommittén för södra fältet valdes 
Gabriel Zekk, Samuel Mokpata och Marcel Menkeng (�9�6–�007).88

85 Hilberth t församlingsföreståndarna ��.5.�958.

86 Hilberth t Boström ��.5.�956. Enligt Betale samtalade Hilberth ofta med pastorer 
och pastorselever i aktuella frågor. Intervju Betale ��.�.�00�.

87 Församlingskonferensen �5–�8.7.�958 § 6, �9 (bilaga 8 till ÖM-styrelsen ��–
�5.�0.�958). Se Ydreborg �98�, s �95.

88 Församlingskonferensen �5–�8.7.�958 § �9, �� (bilaga 8 till ÖM-styrelsen ��–
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Dessa beslut måste med rådande ordning underställas missionärs-
konferensen för godkännande. Den arbetade också med samtal i grup-
per kring de tre ämnena. Med bakgrund i förslag från gruppen kring 
undervisning beslöts att omorganisera hela rekryterings- och utbild-
ningsprogrammet för evangelister och pastorer från höstterminen 
�959. Det skulle bland annat innebära att certifikatexamen (efter sex 
år i folkskola) skulle bli inträdeskrav till pastorsskolan och att evang-
elisterfarenhet inte längre skulle krävas. Dessutom beslöts att utarbeta 
en plan för de afrikanska pastorernas avskiljning. Efter förslag från 
gruppen kring relationerna mellan mission och kyrka beslöts att ac-
ceptera församlingskonferensens propåer, och att tidpunkten för deras 
genomförande skulle bli beroende av de nya stadgar som måste utar-
betas och deras godkännande i ÖM:s styrelse. I och med detta beslut 
tog processen mot självstyre ett definitivt och principiellt viktigt steg 
framåt. Det såg ut som att frågan nu bara berodde av missionsstyrelsen 
i Sverige. Hur ställde sig den till propåerna från Afrika?89 

ÖM-styrelsens svar. I oktober behandlades protokollen från Afrika 
i styrelsens möte i Örebro. Angående planen för avskiljande av afri-
kanska pastorer ville styrelsen få närmare informationer. Angående 
församlingskonferensens propåer och missionärskonferensens stöd för 
dem uttalade styrelsen »sitt godkännande av åtgärderna i riktning mot 
ökad självständighet för de infödda församlingarna och motsåg med 
intresse de nya ordningsreglerna för församlingsfrågor«. Det sista ut-
trycket tyder på att styrelsen uppfattade att en justering skulle göras i 
gällande regler från �9�0, snarare än stadgar för en ny församlingsu-
nion. Det var i alla fall tydligt att styrelsen uppfattade besluten i Afrika 
som steg »i riktning mot ökad självständighet«. Inget sades i uttalandet 
om takten i processen eller om hur dess slutpunkt borde se ut.90

Redan innan detta möte hölls hade styrelsens nyss avgångne ord-
förande Birger Eriksson rest till Afrika för att besöka sin dotter och 
måg, som var verksamma inom SMF-missionen i Mellankongo. Resan 
omfattade även besök på ÖM:s bägge arbetsfält. Ydreborg hälsade 
honom välkommen till fältkommitténs möte »för att med oss dryfta de 

�5.�0.�958). 

89 MK �8–�7.7.�958 § ��, ��. 

90 ÖM-styrelsen ��–�5.�0.�958 § �� mom 7, 8.



���

stora missionsproblemen«. Men av protokollet att döma avhandlades 
mest personalfrågor och frågor av ekonomisk och praktisk natur. Av 
självständighetsfrågan syns inga spår, inte heller i referatet av Eriks-
sons muntliga rapport till ÖM-styrelsens arbetsutskott. I den skriftliga 
rapporten till styrelsen i mars – som enbart består av stolpar och rub-
riker – fanns däremot frågan om »överlåtande av fältet« med. Frågan 
framkom dels i en redogörelse för Lundgrens synpunkter från SMF i 
Brazzaville, dels i det märkliga konstaterandet att »den infödda försam-
lingens övertagande av missionen […] ej [var] aktuellt bland de svarta 
på våra fält vid tiden för vårt besök«. Han uppfattade att frågan var 
aktuell på SMF-fältet, men däremot inte på ÖM-fältet.9�

Hur ska det förstås? Församlingskonferensen i juli �958 hade behand-
lat olika frågor kring relationen mellan missionen och de afrikanska för-
samlingarna utifrån frågor dessa sänt in. Men vilket stöd hade Hilberth 
bland de afrikanska ledarna, när han drev på processen mot ett över-
lämnande av MBS till en afrikansk kyrka? Eriksson kan ha fått intrycket 
av sina samtal med missionärer att afrikanernas engagemang i just den 
frågan inte var så stort. Han uppfattade tydligen inte heller ett sådant 
engagemang hos de afrikaner han mötte. De kunde ju för övrigt inte hel-
ler av språkliga skäl tala direkt med honom, och någon särskild samling 
med de ledande afrikanerna verkar inte ha ordnats. Besöket var ju inte 
officiellt.9� Men ett möte med missionärerna fältkommitté ordnades i alla 
fall. Erikssons uttalande kan också vara en följd av en jämförelse med 
situationen i Kongo. Där hade processen kommit längre.

Förändringsprocessen gick dock vidare steg för steg även på ÖM:s 
fält. Det var återigen Hilberth som drev på.

9.� »Tiden är inne…«: missionärskonferensen �959  
tar nya steg men ÖM-styrelsen tvekar

I den inbjudan från Carnot till �959 års missionärskonferens, som sän-
des till fältkommittén, föreslog Hilberth att de afrikanska pastorerna, 
lärarna och pastorseleverna skulle inbjudas som observatörer. Förslaget 
motiverades med 

9� Dagbok Ouesso �.�0.�958. FK norra �0–��.��.�958. ÖM-styrelsens AU �0.��.�958 
§ � mom 6. ÖM-styrelsen ��–��.6.�958 § �0; �8–�9.�.�959 § �� mom � (bilaga). Eriks-
son var ledamot av ÖM-styrelsen �9��–�958 och dess ordförande �9�9–�958. 

9� I brev till Joel Boström skrev Hilberth: »Birger Erikssons besök gladde oss mycket. 
Bara skada att han kom u.p.a.« Hilberth t Boström �.��.�958.
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att tiden är inne, då afrikanerna på ett mera direkt sätt än tidigare 
borde få kontakt med de sätt på vilket missionens ärenden handläg-
ges, så att de därigenom bleve bättre skickade att överta ansvar för 
det gemensamma arbetet, när den tiden kommer.9� 

Ydreborg hävdade att en så stor omläggning, med konsekvenser för 
konferensens storlek, inriktning och språk, måste beslutas i en kon-
ferens och konfirmeras av ledningen i Örebro. Kommittén beslöt att 
hela missionärskåren skulle få delta i beslutet genom en rundskrivelse, 
eftersom det skulle innebära stora ingrepp i konferensens arbetssätt. 
Vid positivt svar skulle de afrikanska ledamöterna i de bägge fältens 
församlingskommittéer samt två representanter för eleverna vid pas-
torsskolan inbjudas som observatörer. Men tiden verkade inte vara inne 
för missionärsgruppen i stort. Rundskrivelsen resulterade i trettiotre 
nej, sex ja och fyra nedlagda röster. Det är sannolikt att majoriteten un-
derstödde Ydreborgs argument, men en del kan också ha mer allmänt 
värnat om missionärernas möjlighet till en intern samling.9�

Missionärskonferensen 1959. Vid konferensen i juli �959 citerade 
Ydreborg i sitt öppningstal ur Lesslie Newbigins (�909–�998) nya 
programskrift från Internationella missionsrådet En värld, ett evang-
elium, en kyrka och anknöt till ett avsnitt om »missionens kris«. Vägen 
framåt, menade Ydreborg med citat från Newbigin, är »att utforska 
vad som bör vara riktlinjerna för missionen i den nya tiden«. Det sökte 
man också göra vid konferensen, men beslöt att hänskjuta frågan om 
de nya stadgarna till kommande års församlings- och missionärskon-
ferenser. Det skulle kunna tolkas som att frågan på grund av oenighet 
sköts fram i tiden. Det skulle också kunna tolkas som att missionärerna 
ansåg det viktigt att församlingskonferensen först fick behandla frågan, 
innan missionärskonferensen tog upp den.95

En viktig faktor var att Hilberth inte kunde delta i konferensen. 
Han befann sig i Sverige, där han hade genomgått en operation och 
dessutom fullföljt sin avhandling för fil lic-examen. Han var därför inte 
en pådrivande kraft vid konferensen. Ett antal andra beslut flyttade 

9� FK norra ��.�.�959 § �0.

9� FK norra ��.�.�959 § �0; ��.�.�959 § �. Ydreborg t Magnusson �7.�.�959.

95 MK �7–�6.7.�959 § �, �7.
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likväl fram positionerna utifrån Hilberths perspektiv. Församlingskon-
ferensen skulle hållas tidigare på året och inte i direkt anslutning till 
missionärskonferensen. Därmed skulle den kunna diskutera det nya 
förslaget i god tid före missionärskonferensen. Då skulle avskiljning 
av hjälppastorerna till ordinarie pastorer ske. De bägge fältens för-
samlingskommittéer skulle utökas och dessutom mötas gemensamt för 
att bereda frågorna. Varje församling skulle få sända den afrikanske 
pastorn och ett ombud eller, om afrikansk pastor inte fanns, två om-
bud. Pastorsskolans elever inbjöds som observatörer om de inte valts 
till ombud. Känslan att något viktigt var i görningen kunde skönjas i 
beslutet att anordna en gemensam vecka för bön i alla församlingarna 
den ��-�0 september.96

I brev till ÖM-ledningen konstaterade Lennart Huss att »inga svåra 
irritationer« förekom på konferensen, men att frågan om överförandet 
av ansvaret kommit i ett svårt läge, där det »varken går att hålla igen 
eller skynda på«. Harry Köhler upplevde också att konferensen »gick 
i fridens tecken«. Ändå hade han en känsla av »att stora ting är i gör-
ningen och måhända blir vår mixtekonferens [församlingskonferens] 
på våren �960 vårt stora prov«.97 

ÖM-styrelsen får »grundfrågan« på sitt bord. I oktober �959 samta-
lade ÖM-styrelsen om konsekvenserna av den politiska utvecklingen 
i Afrika. Det föranleddes inte bara av protokollet från Afrika, utan 
främst av att det vid ett möte med Skandinaviska Kongokommittén 
(SKK) efterfrågats hur långt ÖM kommit ifråga om utarbetande av en 
konstitution för församlingarna i Kongo. ÖM:s representant i SKK var 
den nye missionssekreteraren Joel Boström. Han bad om underlag från 
Hilberth, som då befann sig i Uppsala.98

Denne hänvisade till protokoll och rapporter från �95� och framåt. 
Han ville inte ge sig in på en analys av åsikter och debatt bland missio-
närerna där »meningarna torde vara ganska delade och kanske är det 

96 Stationsmöte Carnot �.5.�959 § �. MK �7–�6.7.�959 § �7. Jfr S Gustafson t Bo-
ström �.9.�959. Intyg om erlagd filosofie licentiat, Humanistiska fakulteten vid Uppsala 
universitet 7.��.�959. John Hilberths personarkiv.

97 Huss t Boström �9.7.�959. Köhler t Magnusson ��.7.�959.

98 ÖM:s årsmöte ��–�5.6.�958 § �5. ÖM-styrelsen ��–��.�0.�959 § �� mom �8. Se 
SKK �0.9.�960 § 9–�0 samt bilagor där bl a framgår att pingstmissionen erbjudit de 
kongolesiska församlingarna att bli självstyrande.
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känslan av detta som har avhållit oss från att allvarligt gå in på proble-
men«. Han klargjorde emellertid vad han såg som den grundfråga som 
behövde lösas innan det gick att komma vidare: Skall missionärskonfe-
rensen behållas på obestämd tid vid sidan av församlingskonferensen 
eller skall ÖM följa övriga missioner (SMF, Parismissionen, presbyte-
rianska missionen) och gradvis avveckla missionärskonferensen? Inom 
vilken tidsrymd bör det i så fall ske? Hilberth önskade att styrelsen 
skulle ge vägledning i denna fråga, innan arbetet med församlingens 
eller kyrkans konstitution påbörjades. Den senare saken var enligt Hil-
berths bedömning »säkerligen jämförelsevis problemfri«. I ett uppföl-
jande brev uttalade sig Hilberth kritiskt till att »missionärskonferensen 
i stor utsträckning utövar myndighet över församlingskonferensen«. 
Det såg han som ett exempel på problematiken med att behålla mis-
sionärskonferensen.99

Frågan togs alltså upp i styrelsen och det blev ett fall framåt ur 
Hilberths synpunkt, även om styrelsen inte tog ställning i grundfrågan 
och ordvalen i protokollet vittnar om en stor tveksamhet. De kristna 
församlingarna måste liksom staterna tillerkännas »ett rikare mått av 
självbestämmanderätt«, på samma gång som de måste påta sig »ett 
större ansvar«. Tiden »torde« vara inne, »då det måste skapas en kon-
stitution dels för de enskilda församlingarna, dels för församlingarnas 
gemensamma uppgifter«. Styrelsen uttalade förhoppningen 

att det ska bli möjligt för missionärerna att i fullt samförstånd med 
församlingarna och i rätt tid genomföra denna ytterst grannlaga 
uppgift så att inga andliga värden förspilles utan en god grund lägges 
för församlingarnas liv och verksamhet under de nya förhållandena 
i landet.�00

I tidigare anfört brev från Hilberth till Boström i september �959 note-
rade Hilberth tydligt de två huvudfrågorna i processen. De kan med en 
lite annorlunda terminologi beskrivas på följande sätt. Den ena var en 
principiell ecklesiologisk fråga som gällde hur församlingar relateras till 
varandra i en överlokal struktur och funktion eller i en samfundsbild-
ning (det nya samfundets konstitution). Den andra var en missiologisk-

99 Hilberth t Boström ��.9.�959; �.�0.�959. 

�00 ÖM-styrelsen ��–��.�0.�959 § �� mom �8. 
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ecklesiologisk fråga som avsåg hur relationen skall utformas mellan ett 
samfund som växt fram ur en utländsk missions verksamhet och denna 
utländska mission (relationen mellan det afrikanska samfundet och 
ÖM i Sverige). En nyckelfråga var de svenska missionärernas ställning 
och funktion. I december följde fältkommittén upp processen genom 
att uppdra åt Hilberth att arbeta fram ett förslag till ny församlings-
konstitution. Den mest brännande frågan fick tills vidare anstå. När 
förslaget presenterades i början av �960 inträdde slutfasen i processen 
mot självstyre. Den behandlas i nästa kapitel.�0�

ÖM-styrelsens (bristande) engagemang i processen. Parallellt med den 
här beskrivna processen hade ett förslag till nya ordningsregler för 
arbetsfältet i Afrika tagits fram. ÖM-styrelsen bad fältkommittén att 
yttra sig över detta. Det var en revision av �9�0 års utgåva. Men den 
frågan verkade komma helt i skymundan av de andra frågorna. Först i 
juli �960 gav fältkommittén Ydreborg i uppdrag att meddela styrelsen 
de betänkligheter de hade angående vissa paragrafer i förslaget. I sep-
tember preciserade kommittén att de ville införa ett avsnitt om korttids- 
och specialarbetare. De ville också återinföra nationalitetsbeteckningen 
»suédoise« (svenska) i missionens namn, eftersom det inte längre är en 
känslig fråga i de nya självständiga nationerna. Det vore bra, menade 
de, för att undvika förväxling med den amerikanska baptistmissionen. 
Reglementet med en ordning för missionärskonferens, fältkommitté 
och så vidare trädde i kraft först den � juli �96� efter godkännande av 
ÖM-styrelsen. Det skulle snart bli helt överspelat.�0�

Arvid Stenström hävdade att SMF-styrelsen blev aktivt pådrivande i 
processen mot självständighet för kyrkan i Kongo från �955 och framåt. 
Hur var det då med ÖM-styrelsen? Efter John Magnussons inspektions-
resa �9�7 hade ÖM-styrelsen inte haft mycket direktkontakt med mis-
sionsfältet i Afrika, förutom genom missionärerna. Herman Östell, som 
året efter blev invald i styrelsen, hade varit på privat besök �955 och 
Birger Eriksson, då avgången ur styrelsen, �958. Båda lämnade rapporter 
till styrelsen. Men missionärerna upplevde ofta att styrelsen inte riktigt 
förstod deras frågor eller tog situationen på riktigt allvar. I varje fall upp-
fattades den inte drivande i de stora övergripande missionsfrågorna.

�0� FK norra 7.��.�959 § 8.

�0� ÖM-styrelsen ��–��.�0.�959 § �� mom �0; ��–�5.6.�96� § �� mom �. FK norra 
��.��.�959 § 7; �.7.�960 § ��; ��–�6.9.�960 § 5 och bilaga. 
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I ett brev till kamrer Karl Tängerstam (�9�5–�000) i början av �958, 
när självstyrelsefrågorna dominerade den officiella agendan i AEF, 
utgöt John Hilberth sitt hjärta i den här frågan på ett karaktäristiskt 
sätt:

För min del är jag mycket ledsen över att vår Missions styrelse och 
ledning skall stå (eller rättare: står) utanför detta skeende, lämnande 
åt missionärerna att skapa de nya arbetsformerna. Detta är icke rätt, 
icke ett handlande under ansvar. […] det är efter samtalen med [Kel-
ler] som jag igen känner så svårt i berörda avseende […]�0�

Till Boström uttryckte han i ovan nämnda brev i september �959 för-
hoppningen att styrelsen ska »dela det tunga ansvaret att söka väg genom 
de svårigheter, som denna fråga innebär och inte passivt vänta tills mis-
sionärerna har utarbetat ett förslag, för att då säga ja eller nej«.�0�

Varför var då styrelsen så försiktig i sina kommentarer och i sitt 
agerande? Östell framförde i MB �959 åsikten att det som lekman i 
styrelsen var svårt att ha någon djup kännedom om frågorna. Angående 
den yttre missionen ansåg han att det skulle vara av stor betydelse om 
flera av styrelsemedlemmarna hade tillfälle att besöka de olika fälten. 
Som redan framgått hade hans eget besök lett till att han vid upprepade 
tillfällen framförde kritik beträffande Afrikamissionens uppläggning. 
Östells och Erikssons besök är exempel på att en besökande styrelse-
ledamot kan få större förståelse för förhållanden och behov samt för 
missionärernas situation. Däremot är det inte säkert att sådana besök 
leder till djupare insikter i grundläggande missionsproblematik och till 
en mer drivande hållning i självständighetsprocessen.�05

Två ledamöter i styrelsen, läkaren Folke Edsmyr (�9�6–�985) och 
byggmästaren John Ekström (�905–�99�), besökte ÖM:s arbetsfält i 
början av �960 på en afrikansk rundresa. Hur svarade de upp mot Hil-
berths indirekta förhoppning på delaktighet från styrelsens sida i den 
pågående processen? De deltog i ett möte med fältkommittén och i del 
av ett möte med församlingskommittén, där en konfliktfylld diskussion 
fördes om Hilberths förslag till församlingskonstitution. Men i deras 

�0� Hilberth t Tängerstam �9.�.�958.

�0� Hilberth t Boström ��.9.�959.

�05 Östell intervjuad i MB �.6.�959, s ��.
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rapport från samtalet finns inget alls om den frågan eller om självstän-
dighetsfrågan i stort. Rapporten behandlade däremot utförligt frågor 
kring sjukvårdsarbetet och missionärernas hälsa, liksom frågor kring 
bostäder och byggnation. Det återspeglade förstås besökarnas profes-
sionella inriktning. Därtill behandlades evangelisationsfrågor.�06

På besökarnas begäran hade Hilberth sammanställt en »plan för 
fältets evangelisering och hjälp åt församlingarna i Kongo«, som pre-
ciserade behov i sju punkter och angav en beräknad kostnad för varje 
åtgärd. I samband med en muntlig reserapport till ÖM-styrelsen över-
lämnades också den planen. Besökarna framförde även missionärer-
nas missnöje med att kontakten med missionsledning och styrelse var 
minimal. I de stora övergripande missionsstrategiska frågorna fick 
fältkommittén ingen hjälp och inget engagemang från dessa styrelsele-
damöters sida. Edsmyrs bok från resan, Afrika brinner (�960), är en 
rapsodisk reseskildring som inte innehåller någon egentlig diskussion 
eller reflektion kring självständighetsfrågan.�07

En orsak till att missionärerna upplevde relationerna med ledningen i 
Sverige som bristfälliga var personalsituationen på ÖM:s kontor under 
den senare delen av �950-talet. Magnusson hade framfört behovet av 
inspektion, men upplevt att styrelsen inte velat lyssna. Östell hade 
föreslagit regelbunden inspektion vart fjärde år utförd av styrelsele-
damöter. Det blev inget resultat av det. I detta skede bad Magnus-
son att få träda tillbaka och under en övergångstid få en biträdande 
missionssekreterare för att i första hand få avlastning i de praktiska 
frågorna. Joel Boström, som utsågs till denna uppgift �956 var en 
allmänt kunnig och kompetent person och hade varit med i styrelsens 
beredningsutskott (AU), men han var inte närmare engagerad just i mis-
sionsfrågorna. År �958 accepterade han motvilligt att även efterträda 
Magnusson.�08

Redan efter Boströms tillträde som biträdande missionssekreterare 
beslöt styrelsen att en inspektion skulle göras i Afrika av Boström och 
en lekman. Missionärerna tryckte på om behovet av en ekonomisk 
inspektion. Men ÖM:s kamrer, Karl Tängerstam, avböjde att resa och 

�06 FK norra �6.�.�960 § �, bilaga.

�07 »Plan för fältets evangelisering…«, Hilberth ��.�.�960. ÖM-styrelsen ��–��.�.�960 
§ �� mom �, �, 6. Edsmyr �960.

�08 ÖM-styrelsen �9–��.�.�955 § �5 samt rapport av Östell i bilaga; 7–8.��.�955 § 8; 
�7–�8.�.�956 § 7 mom �0. Magnusson t Kongomissionärerna �0.��.�955. 
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frågan gick i stå. Behov av inspektion fanns även på ÖM-fält i andra 
länder och �958–�959 prioriterades en inspektionsresa av Boström till 
Brasilien. Efter Birger Erikssons avgång från ordförandeposten i styrel-
sen blev Magnusson ny ordförande och missionsledare fram till �960. 
Men det var inte aktuellt att han i den egenskapen skulle göra en ny 
resa till Afrika. En separat tjänst som missionsföreståndare, skild från 
ordförandeskapet, infördes först �960. Det gav nya möjligheter till att 
genomföra önskvärda inspektionsresor.�09

Inspektionsresan till Afrika skulle komma att sammanfalla med 
självständighetsprocessens formella slutpunkt hösten �96�. Slutfasen 
i denna process inträffade under perioden �960–�96�, som behandlas 
i nästa kapitel. 

Under det utgående �950-talet accentuerades frågorna kring processen 
mot de afrikanska församlingarnas självstyre. Det utkristalliserades två 
skilda problemkomplex, dels konstitutionen för de framtida självstän-
diga församlingarna och deras gemensamma organ, dels förhållandet 
mellan denna självständiga församlingsgemenskap och ÖM i Sverige. 
Den förra frågan innefattade den principiella ecklesiologiska frågan om 
församlingarnas förening i ett trossamfund och dess status och mandat. 
Den senare innefattade den missiologisk-ecklesiologiska frågan om 
relationsmodell, takten i överlämnandet och missionärernas ställning 
och roll i framtiden. I det ingående �960-talet kom alla dessa frågor 
att drivas till ett avgörande inom tre år.

�09 ÖM-styrelsen 8–9.6.�956 § �� mom �; �–5.9.�956 § �9 mom �7; ��.6.�958 § 5, 
��–�5.�0.�958 § �� mom �0. ÖM:s årsmöte ��–�5.6.�958 § �5; ��–��.6.�959 § �9. 
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DEL III
MOT SJÄLVSTYRE OCH  

NYA RELATIONER
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�0
»en byggnadsställning  

som måste undanskaffas«

Slutfasen i självständighetsprocessen �960–�96�

Efter händelseutvecklingen under �958 och �959 drevs både den poli-
tiska och den inomkyrkliga processen fram mot avgörande beslut. Den 
fulla politiska självständigheten i augusti �960 gav en ny utgångspunkt, 
inte bara för den nya nationen och dess politiska liv utan även för de 
utländska missionerna och de inhemska samfunden i vardande. Inom 
MBS gick diskussionen in i ett avgörande skede om de två huvudfrå-
gorna, som utkristalliserade sig under den tidigare perioden. Det gällde 
dels en konstitution för de framtida självständiga församlingarna och 
deras gemensamma organ, dels förhållandet mellan denna självständiga 
församlingsgemenskap och den svenska missionen (ÖM/MBS). I Afrika 
fortsatte John Hilberth att driva frågorna. ÖM-ledningen i Sverige blev 
mer aktiv i processens slutskede. Den tidigare Afrikamissionären Yngve 
Ydreborg utsågs till ÖM:s missionssekreterare �96�. Han kunde agera 
med god kännedom om de externa och interna faktorer som påverkade 
denna process.

I det första avsnittet beskrivs kortfattat den politiska självständighe-
ten i de två republikerna – Republiken Kongo och Centralafrikanska 
republiken, RCA – som en viktig referenspunkt, liksom situationen 
inom MBS med installeringen av afrikanska församlingsföreståndare 
och inom ÖM i Sverige med en ny ledning. I ett andra avsnitt ana-
lyseras diskussionen i den grundläggande ecklesiologiska frågan om 
kyrkoordning, det vill säga församlingarnas förening i en överlokal 
struktur och vilken status och vilket mandat det nya samfundet skulle 
få. Det var med andra ord en klassisk kyrkobildningsprocess utifrån en 
kongregationalistisk grundsyn som fördes mot sin lösning. Det tredje 
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avsnittet analyserar diskussionen i den ännu mer brännande missio-
logisk-ecklesiologiska frågan om vilken modell som borde gälla för 
relationen mellan en framväxande kyrka eller församlingsunion och 
den kyrka eller samfundsmission – i det här fallet ÖM – den sprungit 
fram ur. Det handlar i grunden om kyrkors inbördes relation, men i 
en mycket speciell situation. Detta aktualiserade samtidigt frågan om 
missionärernas ställning och roll i framtiden.

�0.� Politisk självständighet ger en ny utgångspunkt  
liksom afrikanska församlingsföreståndare och ny  
ledning i Örebro

I det förra kapitlet omnämndes kampen om makten i Republiken Kon-
go mellan Jacques Opangault och Fulbert Youlou – som den senare gick 
segrande ur – liksom den centralafrikanske ledaren Bogandas tragiska 
död i mars �959. Den olyckan ledde till att nya aktörer trädde fram på 
den politiska scenen i den nya republiken RCA. På ett mer övergripande 
plan blev full politisk självständighet den stora frågan.

Politisk självständighet under brådska och maktkamp. I september �959 
meddelade Leopold Senghor officiellt att federationen Mali (Senegal 
och Franska Sudan) ville uppnå full självständighet. Madagaskar följde 
efter. Efter viss tvekan accepterade de Gaulle att öppna förhandlingar i 
detta syfte. Därmed var en process igång, som under våren �960 starkt 
påverkades av den dramatiska händelseutvecklingen i Belgiska Kongo. 
Överenskommelser om självständighet och samarbete ingicks mellan 
Frankrike och Mali samt mellan Frankrike och Madagaskar under våren 
�960. En ny lag i juni gjorde det möjligt för fullt självständiga stater att 
tillhöra det samvälde (la Communauté), som formades �958 men inte 
längre betecknades som »franskt«. Då begärde även övriga afrikanska 
samväldesmedlemmar sin självständighet. Överenskommelser mellan 
Frankrike och dessa olika stater utarbetades med största skyndsamhet 
och utan egentliga förhandlingar för att godkännas i juli �960.�

I RCA godkände president David Dacko överenskommelserna. Abel 
Goumba protesterade mot denna brådska. Ingen folkomröstning hade 
hållits i enlighet med gällande konstitution och texterna förelades de 
afrikanska regeringarna för godkännande utan förhandlingar. Han och 

� Pervillé �99�, s �00f. Ageron �99�, s �5�f. d’Almeida-Topor �999, s ��0.
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hans nya parti röstade ändå för självständigheten, men de lade ned 
sina röster i voteringen om samarbetsavtalet med Frankrike. Den �� 
augusti undertecknades överenskommelsen i Bangui för RCA och den 
�5 augusti i Brazzaville för Republiken Kongo. Den �0 september tog 
dessa länder plats i FN.�

I januari �96� genomförde Dacko en afrikanisering av alla pos-
ter i administrationen. Det ledde till kaos och korruption, genom att 
många blev befordrade till poster som de inte hade kompetens för. Det 
berodde dels på nepotism i utnämningarna, dels på ett undermåligt 
undervisningsväsen. �959 fanns mindre än tusen elever inskrivna i lan-
dets gymnasier. Bara ett fåtal hade universitetsstudier. Dackos försök 
att med fransk hjälp lösa problemen misslyckades. Landets ekonomi 
försämrades drastiskt. Dacko sökte på olika sätt trakassera och elimi-
nera den politiska oppositionen. Under våren �96� genomfördes rät-
tegångar mot Goumba och en del övriga. Genom att högsta domstolens 
president aldrig skrev under en arresteringsorder kunde Goumba resa 
till Frankrike med sin familj. Från juli �96� blev MESAN enda tillåtna 
parti och ett slags parallellstruktur i samhället.�

Denna situation av administrativt kaos och politisk turbulens utgjor-
de den vidare kontexten för diskussionen inom MBS om församlingens 
självständighet, samfundsbildning och framtida samverkan med ÖM. 
Det var inte lätt vare sig för missionärerna eller för de afrikanska ledar-
na att i denna oroliga atmosfär staka ut en hållbar väg mot framtiden. 
I en rapport från Berbérati beskrev Marianne Karlsson de tendenser till 
moralisk upplösning som hon såg komma i samhället »i den nyvunna 
afrikanska frihetens namn«. I relation till den religiösa situationen 
befarade hon dels att den traditionella afrikanska religionen skulle få 
en renässans, dels att medlemmarna i de kristna församlingarna skulle 
påverkas och bli mindre fasta i sina kristna övertygelser och praktiker.� 
Med sådana farhågor i sinnet blev inte frågan om församlingarnas 
snara självständighet så lätt för vissa missionärer. I Örebro var det 
nya personer i ansvarsställning, som tog emot rapporterna från Afrika 
och som skulle ta ställning till de frågor därifrån som pockade på en 
lösning.

� Kalck �99�a, s �0�ff, �07. 

� Kalck �99�a, s �06, �07ff, ���f, ��8ff. 

� Karlsson i ÖM:s årsbok �96�, s 77. 
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Förändringar och debatter inom ÖM i det ingående 1960-talet. Vid 
årsmötet i juni �960 avtackades John Magnusson efter nästan trettio år 
i ledande ställning inom ÖM. Han efterträddes som missionsledare av 
sekreteraren för inre missionen, Linné Eriksson, och som styrelseord-
förande av riksdagsman Matteus Berglund (�898–�98�), Askersund. 
ÖMS-rektorn Sven Lagerqvist (�900–�990) hade aviserat sin avgång 
och han efterträddes av Joel Boström, som därmed återvände till skolan 
från posten som missionssekreterare. Yngve Ydreborg hade återvänt i juli 
�960 till Sverige efter fullgjord arbetsperiod. I årsmötet �96� kallades 
han till tjänsten som missionssekreterare med tillträde från den � juli. 
Det blev därmed nya personer i ÖM-ledningen, som fick bereda frågorna 
kring missionens framtid i RCA och Kongo. Ydreborg fick i första hand 
detta ansvar och han hade god kännedom om dessa frågor.5

Det var dock inte bara förändringen i ledarpositioner och ett genera-
tionsskifte, som hade betydelse för hur diskussionen gick. Debatten inom 
ÖM under �950-talet och in i �960-talet om samfundsfrågan – och hur 
man skulle förstå vad Sune Fahlgren beskrivit som ÖM:s »tredje väg 
mellan pingströrelsens radikala kongregationalism […] och de äldre 
frikyrkosamfundens allt mer kyrkoliknande strukturer« – formade en 
bakgrund till diskussionen bland missionärerna. Debatten i den frågan 
kunde påverka hur de läste och tolkade Hilberths olika förslag.6

Det gällde även den ekumeniska debatten. Inom ÖM i Sverige hade 
Magnusson framfört kritik mot den planerade integrationen av IMR 
i KV. Utvecklingen inom Kyrkornas världsråd debatterades också i 
anslutning till dess generalförsamling i New Delhi �96� – det upp-
märksammas i ett annat sammanhang i nästa kapitel. Många kritiska 
röster hördes. Det är inte omöjligt att den ekumeniska frågan fanns 
med i bakgrunden till den tveksamhet som en del missionärer i Afrika 
– och möjligen även vissa medlemmar i ÖM-styrelsen – visade gentemot 
Hilberths propåer kring samfundsbildningen. Han hade i sina förslag 
inspirerats från missioner och kyrkor i Kamerun, som några Afrikamis-
sionärer redan tidigare framfört kritiska synpunkter på och som var 
direkt eller indirekt relaterade till världsrådet.7

5 ÖM:s årsmöte ��–��.6.�960 § ��; �5–�6.6.�96� § �7, �9. ÖM-styrelsen ��.6.�960 
§ 5. 

6 Se kap 8:�. Fahlgren �006, s ���ff. 

7 Magnusson i MB �6.9.�957, s 6f. Hilberth och Gustafson hade också medverkat till 
att pastorsskolan i Carnot fick ett betydande bidrag till biblioteket från den IMR och KV 
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MBS i det ingående 1960-talet. I april �960 efterträddes Ydreborg av 
Stig Axelsson som ÖM:s representant inför myndigheterna och som 
MBS:s ordförande. I ett brev från kollegan Köhler framkom några skäl 
för förslaget: Axelsson hade lång erfarenhet från bägge arbetsfälten, 
kunde bra franska och var respekterad för sitt lugna temperament och 
sin klokhet. Sådant var av vikt inte minst i relationen med myndighe-
terna, men också för de förhandlingar som förestod inom missionen 
och församlingsrörelserna.8

Ett annat generationsskifte skedde vid pastorsskolan i Carnot �960. 
Vid den andra pastorskursens avslutning i juli frånträdde Hilberth sin 
tjänst som föreståndare och efterträddes, som redan framkommit, av 
Stig Gustafson. En tredje pastorskurs påbörjades i oktober �960 med 
tio elever. Inträdesnivån hade höjts. Därmed fick skolan elever med en 
bättre förkunskapsnivå, men de hade å andra sidan mindre praktisk er-
farenhet. Följande år blev Inga Säw ny lärare på heltid vid pastorsskolan. 
Utbildningen av evangelister förstärktes. Bibelskolan i Gamboula öpp-
nades i oktober �960 efter ett års uppehåll. En bibelskola skulle återigen 
organiseras i Ouesso och en ny upprättas i Doaka för de norrut belägna 
församlingarna. Den senare startade �96�. De åtta så kallade hjälppas-
torerna från den första pastorskursen ordinerades eller avskiljdes vid 
församlingskonferensen i Carnot i april �960 till »pastorer med full be-
hörighet«. Det innebar att dessa kunde bli församlingsföreståndare. De 
skulle då inte längre underordnas en missionärspastor. Tolv nya pastorer 
från den andra pastorskursen installerades i församlingstjänst.9

I samband med att Hilberth avslutade sin tjänst vid pastorsskolan 
fick han och hans hustru Ellen ett annat uppdrag, som en följd av den 
nya tillgången på pastorer. De skulle planera och genomföra delning av 
församlingar och en därmed nödvändig omorganisering. Församlingar 
som arbetade på ett stort geografiskt område skulle delas upp i mindre 

närstående Teologiska utbildningsfonden, med säte i New York. Av tillgängliga källor 
att döma var detta dock inte kontroversiellt. Det är möjligt att de inte i detalj redovisade 
fondens relationer. MK �8.7–7.8.�96� § �6 mom �. 

8 FK norra ��.�.�960 § 9. Köhler t Boström ��.��.�959.

9 ÖMs årsbok �96�, s 7�, 75; �96�, s 90; �96�, s 76. MK �9.7–8.8.�960 § �0 mom 
�, �. De tolv nya pastorerna var Joseph Apang i Carnot, Robert Bessamia i Bilolo, Elie 
Gandjoko i Gamboula, Joseph Gozet i Gaza, Luc Kondong i Mboussa, David Molombo-
pela i Matele, Ozias Ndangawi i Baoro, Michel Ngopot i Bania-Bondio, André Taboyo i 
Niem, Philippe Wansango i Gueng/Djomo (död kort därefter) och Daniel Zanga i Mboula 
bland yangerefolket. Janzon �98�, s 7.
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församlingar med egen pastor. Placeringen av de nya pastorerna var 
redan en indikation på intentionerna, men mycket detaljarbete återstod. 
Paret Hilberth flyttade till Berbérati och tog sig an det nya uppdraget, som 
innebar många resor och långa vistelser i varje församling, från december 
�960 till juni �96� med början i Nola i söder och avslutning i Bouar i norr. 
De såg uppdraget som »den sista tjänsten vi får göra församlingarna«. 
Resultatet blev nio nya församlingar. Under detta arbete genomfördes 
matrikelgranskningar, som innebar att statistiken fick justeras nedåt.�0

Trots dessa justeringar noterades vid utgången av �96�, alltså vid 
slutet av MBS-eran, totalt � �96 församlingsmedlemmar i Republiken 
Kongo och �� ��0 i RCA. Sammantaget fanns i alla nitton församling-
arna inom MBS:s två arbetsområden �� 5�6 medlemmar, en ökning 
med � 07� sedan slutet av �959. Medlemsantalet hade därmed tredubb-
lats sedan slutet av �9�9.��

I samband med ett besök i Mboula vid påsktid �96� insjuknade El-
len Hilberth och avled hastigt i hjärtförlamning den � april i Berbérati. 
Det blev ett hårt slag för John som i trettio år haft Ellen som livs- och 
arbetskamrat. Hon var mycket drivande inom sjuk- och hälsovårdsar-
betet, men hon var också med sin intellektuella läggning och missions-
strategiska medvetenhet ett starkt stöd för sin make i dennes olika 
engagemang. Hon tillhörde även fältkommittén från missionärskon-
ferensen �960 till sin död. John Hilberth bestämde sig för att fullfölja 
sin period och den uppgift han åtagit sig. Till ÖM-styrelsen avslöjade 
han att den uppgiften låg i linje med den vision – uppenbarligen om 
den afrikanska församlingens självständighet – som hon fått under 
deras vistelse i Douala tolv år tidigare. Den visionen ändrade parets 
färdriktning då, och nu ville han fullfölja den.��

�0 »Församlingarnas reorganisering på Ö.M:s stationsfält i RCA«, Rapport t missio-
närskonferensen från Hilberth, juli �96�. MK �9.7–8.8.�960 § 9; �8.7–7.8.�96� § ��. 
Hilberth t Boström/ÖM �9.8.�960; �.�0.�960. ÖM:s årsbok �96�, s 8�, 8�, 88, 89, 
96, 99, �0�. De nya avknoppade församlingarna var Mboula (från Bania), Bilolo och 
Mboussa (från Nola), Gaza (från Gamboula), Bania-Bondio och Gueng-Djomo (från 
Carnot), Doaka och Niem (från Bouar) samt Matélé (från Ouesso).

�� ÖM:s årsbok �96�, s 65, 67, 68, 7�, 75, 77, 78, 8�. Medlemsantalet per församling 
var för RCA: Bouar (� 70�), Berbérati (� �07), Baoro (� ��6), Niem (� 0�5), Gamboula 
(700), Bania (697), Nola (67�), Carnot (6�6), Baina-Bondio (6�7), Djomo (5�5), Gaza 
(�0�), Mboussa (�9�), Bilolo (�9�), Mboula (�8�) och Doaka (�68) samt för Kongo: 
Ouesso (� 05�), Matélé (6�8), Souanké (��6) och Sembe (�58). 

�� Hilberth t Boström 5.�.�96�. Hilberth t Ydreborg �8.�.�96�. Hilberth t ÖM-styrelsen 
�9.5.�96�. MB 6.�.�96�, s �. MK �9.7–8.8.�960 § ��. Efter återkomsten till Sverige 
fullföljde John Hilberth sin hustrus etnografiska forskning genom att komplettera och för 
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Spänningar och orosmoln. Under hela den tid MBS arbetat i området 
hade det inte förekommit några allvarliga splittringar i församlingarna. 
Det var en väl samlad församlingsrörelse som vid början av �960-talet 
var på väg att organisera sig som ett självständigt samfund. I slutskedet 
av missionärseran uppstod dock ett par sådana incidenter, men som 
inte ledde till några bestående följder. Det första var av ett slag som 
hade en viss resonansbotten i den spänning jag tidigare framhållit både 
inom ÖM i Sverige och bland missionärerna i MBS, nämligen mellan 
baptism och pingstväckelse.

Raymond Favre var en schweizisk missionär, som en tid arbetat med 
den amerikanska missionen i Carnot. Under hösten �958 erbjöd han 
MBS sina tjänster. Han hade tidigare i sin egenskap av radioingenjör 
vistas ett år i Sverige för arbete med installeringen av IBRA radio. Han 
uppfattades dela ÖM:s tro och missionssyn. Ydreborgs bedömning var 
ändå att han »saknar insikt om förhållandena«. Eftersom Favre ställde 
i utsikt att underhållas av baptistförsamlingar i Frankrike, föreslog 

publicering förbereda hennes anteckningar om traditionella metoder att bota sjukdomar, 
traditionell obstetrik och medicinalväxter. �968 publicerades Contribution à l’Ethnogra-
pie des Gbaya i Studia Ethnographica Upsaliensia.

FIG 4: Medlemsutvecklingen i församlingarna inom MBS 1925–1962.
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fältkommittén i alla fall ÖM-styrelsen att anta honom som missionär 
för en period. Så skedde och han placerades i Gamboula med uppgift 
att arbeta i evangelisationsuppdrag en månad på varje station från 
september �959 till juni �960. Det uppkom dock samarbetssvårigheter, 
vilket gjorde att Favre avgick från MBS.��

Mot slutet hade han vistats flera månader i Souanké, Kongo. Där 
blev han kvar och bildade en egen församling. Ingvar Berglund (född 
�9�8) skrev i en rapport att detta skapat oro i baptistförsamlingen 
och att Favre »med sin alltför fria förkunnelse skapat förvirring bland 
våra kristna«. Berglund noterade dock att församlingen övervunnit 
krisen. Det var delvis en personlighetsfråga, men det handlade också 
om olika inställning till polygami och alkoholbruk. Favre hade en mer 
tillåtande inställning i dessa frågor. Han var relaterad till den franska 
missionsorganisationen Den öppna dörren (La Porte Ouverte). Den 
hade ingen samfundsanknytning och var pentekostalt eller karismatiskt 
inriktad. Det är värt att notera att den friare pentekostala inriktningen 
inte fungerade så väl i ÖM-missionen. De svenska missionärerna hade 
visserligen i allmänhet samma spiritualitetsprofil, men de hade en an-
nan syn i moraliska frågor än Favre gav uttryck för och de ville ha mer 
ordning och reda i församlingarna.��

En andra splittringssituation uppkom i Bouar, men av helt andra 
skäl. En av församlingens tidigare diakoner, Marc Wéfio, började un-
der �96� egen verksamhet i ett kvarter utifrån etnisk tillhörighet och 
fick med sig �7� medlemmar. De valde att söka gemenskap med sina 
»bröder« österut och istället bli en församling i relation till den ame-
rikanska brödramissionen. Med tanke på detta är det förståeligt att 
Bouarförsamlingen föregrep den nya konstitutionen och beslöt vid 
ungefär samma tid att bilda ett sorts distrikt av församlingarna i Niem, 
Bouar, Doaka och Baoro. Syftet var att »medverka till att församling-
arna föres närmare varandra och får en gemensam syn på uppgifterna 
inom angränsande arbetsområden«.�5 

�� FK norra �0–��.��.�958 § � mom �; �.9.�959 § � mom �; �.7.�960 § �0. MK 
�7–�6.7.�959 § �8; �9.7–8.8.�960 § ��. ÖM-styrelsen �8–�9.�.�959 § �� mom 6. 
ÖM:s årsbok �96�, s 85.

�� ÖM:s årsbok �96�, s 87. Att den utländske missionär Berglund omnämner i sin rap-
port var Favre framgår av brev Ydreborg skrev från Ouesso till ÖM �7.�0.�96� och 
bekräftades av missionär Rakel Artmark per telefon �0.8.�006. 

�5 ÖM:s årsbok �96�, s 96f.
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Detta visar att de afrikanska församlingarna i en krissituation hade 
en stark vilja till sammanhållning och ett gott ledarskap. En av de andra 
amerikanska missionerna, Mid-Mission, var redan i mitten av �950-
talet med om en bestående schism. Andra spänningar skulle komma att 
leda till flera splittringar inom denna mission, ofta längs etniska gränser, 
men det skedde efter �96�. Mid-Mission följde en strikt kongregationa-
lism och det dröjde länge innan församlingarna fick skapa någon form 
av överlokal gemenskap. Missionen förblev dock kvar som självständig 
aktör parallellt med den rätt lösa unionen mellan församlingarna. Mid-
Mission hade också en extremt separatistisk teologi och praktik. De 
var inte heller med i den evangeliska federationen. Mid-Mission valde 
att bara utbilda sina församlingsledare på bibelskolenivå och på sango-
språket. Dessutom upprätthölls en mycket strikt åtskillnad och hierar-
kisk ordning mellan missionärer och afrikaner. Allt detta skulle visa 
sig motverka enhet och sammanhållning och istället leda till splittring 
mellan församlingar och mellan olika grupperingar inom Mid-Missions 
sammanhang.�6 Det faktum att MBS på alla dessa punkter hade andra 
synsätt och valde en annan väg kan vara skäl till sammanhållningen 
inom MBS och inom de nya samfunden. Under �950-talet skapades 
successivt en jämförelsevis stark ordning för delaktighet och ansvar i en 
sammanhållen organisation. Den präglades av en organisationskultur 
som gav den kristna identiteten prioritet framför etnisk tillhörighet. 
Den här frågan analyseras närmare i avsnitt � i detta kapitel. Betydelsen 
av allt detta skulle visa sig i än större grad efter �96�, men det får bli 
föremål för någon annans forskning.

Ett orosmoln av ytterligare ett annat slag uppstod i Kongorepubliken 
i september �96�, då president Youlou hotade att utvisa alla svens-
ka missionärer. Bakgrunden var utvecklingen i krisen på andra sidan 
Kongofloden. Youlou var kritisk mot Dag Hammarskjölds Kongopo-
litik och hade krävt att Sverige skulle dra tillbaka sina FN-styrkor från 
Katanga, vilket den svenska regeringen vägrat. SMF-ledningen i Kongo 
och Sverige bedömde situationen så allvarlig att missionsföreståndare 
Gösta Nicklasson (�907–�980) och missionssekreterare Arvid Sten-
ström gjorde en akut resa till Brazzaville. De förhandlade direkt med 
presidenten, som efter någon vecka meddelade att saken var utagerad.�7 

�6 Dessa karaktäristika finns belagda i flera masteruppsatser vid den evangeliska teolo-
giska fakulteten i Bangui, RCA.

�7 MB �8.9.�96�, s �, ��. ÖM-styrelsen �0–��.�0.�96� § �6 mom �, ��.
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I RCA var inte missionärernas närvaro hotad, men däremot lade den 
nya regimen förslag om att nationalisera folkskolorna. Från den � ok-
tober �96� räknades lärarna som statsanställda och avlönades direkt 
av staten. Nationaliseringen följde i ett senare skede.�8

För att stärka banden mellan församlingsrörelsen i RCA och ÖM i 
Sverige föreslog Hilberth i april �959 att en representant skulle sändas 
på besök till Sverige. Frågan kom till beslut först vid missionärskon-
ferensen �960. Då föreslogs pastor Jacques Mamadi, Bouar, som 
denne representant.�9 Genom händelsernas gång kom den här frågan 
att skapa en viss oro. I juni �960 kom nämligen på eget initiativ Jean 
Gonitoua från Carnot, RCA, till ÖM:s expedition i Örebro. Denne 
hade efter tjänst i franska armén vistats i Nizza som evangelist i en 
pingstförsamling. Han berättade att han skulle vilja arbeta inom 
MBS i RCA, helst i Bangui. Han antogs som extraelev ett år vid Mis-
sionsskolan. Därmed ansåg styrelsen att ett annat besök från RCA 
var onödigt. Stig Axelsson protesterade kraftigt. Gonitoua var inte 
känd i församlingarna och arbete i Bangui kunde inte bli aktuellt, 
eftersom det där redan fanns fyra protestantiska missioner. Fältkom-
mittén ansåg också att en person som lämnat landet i unga år inte alls 
kunde betraktas som församlingsrepresentant. ÖM-styrelsen ändrade 
sig då och beslöt inbjuda Mamadi. Hanteringen av den här frågan 
visade en oförståelse och psykologisk okänslighet från ÖM-ledningens 
sida. De lät ekonomiska skäl skymma strategiska hänsynstaganden 
och uppfattade inte den vikt både missionärer och afrikanska pastorer 
lade vid det föreslagna besöket av en ledande afrikansk företrädare för 
församlingarna.�0

Mamadis vistelse i Sverige under flera månader �96� innebar att 
man från svensk sida fick lära känna och samtala med en av de viktiga 
aktörerna i det pågående skeendet. Under det ingående �960-talets 

�8 ÖM:s årsbok �96�, s 98.

�9 FK norra ��.�.�959 § �5. MK �7–�6.7.�959 § �9; �9.7–8.8.�960 § ��.

�0 FK norra �9.��.�960 § 5 mom 5; �.�.�96� § � mom �. ÖM-styrelsen ��–��.�0.�960 
§ �0 mom �8; ��–��.�.�96� § 9 mom �, �d. ÖM:s AU ��.6.�960 § � mom �; �.9.�960 
§ 5 mom �; 7.��.�960 § 6 mom 8. Axelsson t Boström �6.��.�96�. ÖM:s årsbok �96�, 
s 97; �96�, s 8�. Gonitoua återvände till RCA i december �96� och placerades i Bouar 
för soldatmission, ungdomsarbete och församlingsarbete vid en ny kyrka vid södra in-
farten invid militärförläggningen. Ang den fortsatta problematiken kring Jean Gonitoua 
och hans förhållande till det nya sammanhanget och en uppgörelse vid konferensen i 
september �96�, se Eriksson och Ydreborg t ÖM-styrelsen �8.�.�96�, s �9f. 
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första år var den absolut viktigaste processen den som gällde slutfasen 
av samfundsbildningen och hur de nya samfunden skulle relatera till 
MBS och ÖM. Den processen ställs i fokus i de följande avsnitten.

�0.� Den grundläggande ecklesiologiska frågan:  
Ny församlings- och samfundskonstitution��

En process från en svensk mission – via en missionärsstyrd verksam-
het och successivt ökad delaktighet från afrikaner – till självständiga 
afrikanska samfund har i högsta grad ecklesiologiska dimensioner. 
Konstitutionen för en ny baptistunion väcker den grundläggande eck-
lesiologiska frågan om vad församlingen är och hur församlingar rela-
terar till varandra i en överlokal trosgemenskap. För analysen av den 
diskussionen och processen behövs ett ecklesiologiskt grundperspektiv. 
I detta avsnitt undersöks hur självstyrande afrikanska samfund ge-
staltade sig, där det inte fanns något lokalt folkrörelsearv med olika 
associationer att ha som modell.

Baptistisk kongregationalism möter andra influenser. Missionärerna 
hade sin teologiska och kyrkliga hemvist i frikyrklig och baptistisk 
tradition. Det innebar att de hörde till den väckelse- och friförsam-
lingstradition som kyrkopolitiskt och sociologiskt var fristående från 
staten (i motsats till statskyrka) och teologiskt baserad på den enskildes 
frivilliga anslutning genom bekännelse om personlig tro och dop (i mot-
sats till folkkyrka).�� Inom frikyrkligheten hörde ÖM naturligt till den 
baptistiska delen, både som en del av Svenska baptistsamfundet fram 
till �9�7 och därefter som en från SB fristående baptistisk missions- och 
församlingsrörelse eller samfund. I svensk baptistisk ecklesiologi har de 
båda nämnda innebörderna i begreppet frikyrklig vanligtvis angetts i 
omvänd ordning. Den teologiska betydelsen har haft företräde framför 
den sociologiska eller kyrkopolitiska.��

�� Olika ord har använts på svenska, såsom stadgar och konstitution. Jag väljer att an-
vända konstitution snarare än stadgar, därför att dokumentet i vardande och inte minst 
i sin slutversion var en kombination av stadgar för församling, distrikt och samfund och 
församlings- och kyrkoordning. 

�� Bergsten �995, s �6. Se även Beskow �999, s 68, och Martling �005, s �08f.

�� Kärkkäinen �00�, s 8. För tidigare baptistisk reflektion i denna fråga, se Nordström 
�9��, s ��ff där de bägge innebörderna i ordet frikyrklig visserligen noteras i samma 
ordning som hos Beskow och Martling, men där ordet »framförallt« tydligt markerar 
den teologiska innebördens primat, samt Nordström �9�5, s �� och Nordström �9��, s 
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Denna ecklesiologi kännetecknas, förutom av troendedopet, fram-
för allt av en så kallad kongregationalistisk församlings- eller kyrkosyn. 
Den innebär att den lokala församlingens frihet och självbestäm-
manderätt betonas, både gentemot staten och gentemot överord-
nade kyrkliga strukturer. Utifrån det som baptister uppfattar som en 
mönsterbild i Nya testamentet ses församlingen som en gemenskap 
av troende och döpta människor, som vill leva som Jesu lärjungar. 
De söker enskilt och tillsammans förstå bibelns budskap och leva 
det kristna livet. Med grund i det som kallas de troendes allmänna 
prästadöme är beslutsordningen grundad i det demokratiska försam-
lingsmötet. Alla medlemmar förutsätts vara engagerade i församling-
ens missionsuppdrag, dess vittnesbörd och tjänst i världen. Några 
avskiljs dock särskilt för uppgiften som församlingsföreståndare och 
pastor. Församlingarna har ofta gemensamma organ på distriktsnivå 
och nationell nivå. Dessa kan ges olika dignitet, men de har vanligen 
ingen formell auktoritet över församlingarna. Jämfört med en konse-
kvent kongregationalism kan en sådan struktur kallas en modifierad 
kongregationalism.��

En representativ framställning av den svenska baptismens synsätt 
från den för vår undersökning relevanta tiden ges av N J Nordström 
(�9��). Han menar att församlingen »till sitt väsen, men icke med 
nödvändighet till sina yttre former« ska vara densamma i varje tid. 
De yttre formerna är alltid underkastade historiens villkor. Det han 
kallar den nytestamentliga församlingens konstitutiva princip är dock 
gällande för församlingen under alla tider. Gentemot folkkyrkotanken 
hävdar Nordström att församlingen inte bara konstitueras av den till 
alla erbjudna nåden, utan även av den genom tro (och dop) mottagna 
nåden. Orts- eller lokalförsamlingen kvalificeras som den universella 
församlingens eller kyrkans »organ i världen«. Till sitt väsen utgör 
dessa »de heligas samfund«, vilket för Nordström är liktydigt med de 
troendes gemenskap. Dess grund är »den gemensamma delaktigheten i 
Kristus«.�5 Han för samma resonemang om en gemenskap av försam-
lingar, ett kyrkosamfund. Den yttre form som bäst svarar mot denna 

�7, 59ff. Ett sentida uttryck för detta finns i namnet Evangeliska frikyrkan. Det antogs 
�00� – i full vetskap om att statskyrkosystemet avvecklats några är tidigare – och utgick 
från den teologiska betydelsen i begreppet frikyrka.

�� Se Martling i Borgehammar (red) �99�, s 6�, och Kärkkäinen, �00�, s 6�ff.

�5 Nordström �9��, s �5ff, ��ff, �7.
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ecklesiologiska grundsyn, menar Nordström, är »den på bekännelsen 
om personlig tro grundade frikyrkan«.�6

Nordström var öppen för olika yttre former och bejakade de orga-
nisatoriska förändringarna i Baptistsamfundet under �9�0-talet. ÖM-
ledningen var däremot kritisk till dessa förändringar. Kritiken gällde 
församlingarnas frihet och självständighet och samfundets ställning. 
Däremot accepterades samfundet som sådant. En grupp pastorer och 
missionärer inom ÖM-kretsen var dock starkt påverkade av pingströ-
relsens mer konsekventa kongregationalism och av argumenteringen 
mot samfundsväsendet. Synen på det som kallades den nytestamentliga 
församlingen blev en central trosövertygelse. Frågan om församlings- 
och kyrkosynen blev stark laddad och påverkade också inställningen 
till ekumenik i negativ riktning.�7

Det är därmed motiverat att i korthet beröra Pingströrelsens eckle-
siologi.�8 Från ett svenskt perspektiv kan konstateras att Lewi Pethrus 
bakgrund i Baptistsamfundet innebar, trots brytningen, att den svenska 
Pingströrelsen från början fick en i grunden baptistisk ecklesiologi. Från 
�9�9, då Pethrus höll sitt avgörande tal i samfundsfrågan, radikalise-
rades den och kan beskrivas som en konsekvent kongregationalism 
med restaurationistisk�9 inriktning. Därmed gick Pethrus längre än 
vad Ongman gjorde. Inom ÖM, både före och efter Ongmans död, 
fanns en spänning mellan en mer traditionell baptistisk ecklesiologi 
och den som Pingströrelsen representerade. Så var också fallet bland 
ÖM:s missionärer.�0

Genom arbetet i AEF och inte minst gemenskapen inom den pro-

�6 Nordström �9��, s 59–68. Se Nordström �9�5. 

�7 Detta synsätt fick ett representativt uttryck i en småskrift av C G Hjelm, då pastor 
i Helsingfors baptistförsamling, med titeln Den kristna församlingens frihet och sam-
fundspraxis. Den kom ut på ÖM:s förlag samma år, �9�7, som Filadelfiaförsamlingen i 
Örebro lämnade samfundet. Hjelm �9�7, t ex s ��ff, �5ff, �8f. För Hjelms ecklesiologi, 
se Fahlgren �006, kap 9

�8 För en diskussion av pentekostal ecklesiologi i ett internationellt perspektiv, se Kärk-
käinen, �00�, s 70–76. Han hävdar där, att den karismatiska gemenskapen kring de 
gemensamma erfarenheterna på en del håll är viktigare än teologisk precision och för-
samlingsstrukturer. Hos många pentekostala kristna har det dock funnits en strävan att 
forma både församlingsliv och församlingsordning enligt det man ser som mönsterbilden 
i Nya testamentet.

�9 Det innebar en strävan att efterlikna (eller restaurera) de urkristna mönstren, inte 
bara med avseende på vad Nordström kallade den konstitutiva principen utan även i 
de yttre formerna.

�0 Se kap �:� och 8:�.
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testantiska federationen mötte de svenska ÖM-missionärerna andra 
traditioner än den baptistiska och pentekostala. Några av dessa andra 
missioner hade – av bland annat historiska skäl – börjat bearbeta 
frågan om samfunds- eller kyrkobildning tidigare än vad MBS gjorde. 
Vid mitten och slutet av �950-talet hade de redan slutfört processen 
eller i varje fall kommit mycket längre än MBS hade gjort. Det var 
därför förståeligt om ledande aktörer inom MBS riktade sitt intresse 
mot dessa sammanhang, för att hämta in deras erfarenheter och inspi-
reras av deras lösningar och dokument i vardande. Detta förstärktes 
av brådskan, som föranleddes av den påbörjade och accelererande 
avkoloniseringsprocessen.

De sammanhang det gällde var framför allt SMF:s arbete i Mellan-
kongo, Parismissionens arbete i Gabon och Kamerun och den ameri-
kanska presbyterianmissionen i Kamerun. ÖM-missionärerna hade fått 
en relation till dem inom ramen för den evangeliska federationen. Ingen 
av dessa missioner var baptistisk, även om SMF, som tidigare framgått, 
utvecklat en baptistisk doppraxis i sitt missionsarbete i Kongo. Men de 
hade inte heller sin bakgrund i stats- eller nationalkyrkor. Två av dem 
stod huvudsakligen (Parismissionen) eller helt (presbyterianmissionen) 
i en reformert ecklesiologisk tradition. SMF hade genom framväxten av 
synodalsystemet i sitt arbete i Kongo tagit in tydliga reformerta/pres-
byterianska element i ecklesiologin. 

I sin reserapport från �96� skrev Eriksson och Ydreborg att arbetet 
med konstitutionen inom MBS hade bedrivits med sikte på »att få en 
så homogen församlingsordning som möjligt i hela det område, där 
de svenska och norska missionerna arbetar«, det vill säga Republiken 
Kongo och RCA. Det var enligt dem anledningen till att Den evangelis-
ka kyrkans i Kongo konstitution blev vägledande för Baptistunionens, 
med den skillnaden att den senare mera betonar lokalförsamlingens 
auktoritet.�� Även om detta skulle stämma, och det i första hand var 
den kyrkans konstitution som blev vägledande, så fanns det en vidare 
reformert påverkan i processen. Inför arbetet med den kongolesiska 
kyrkans konstitution inspirerades nämligen SMF i sin tur av motsva-
rande dokument från andra håll, särskilt Evangeliska kyrkan i Kame-
run.�� Mot bakgrund av den spänning inom ÖM som berörts i detta 

�� Eriksson & Ydreborg �96�, s �00. Se kommentar kring detta nedan.

�� Stenström �977, s ���, �7�.
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avsnitt är det rimligt att anta att ett sådant inflytande, direkt eller 
indirekt, i så fall inte var okontroversiellt.

I en jämförelse mellan en kongregationalistisk och en reformert syn 
på församling och samfund är det i första hand organisationsfrågan 
som här blir aktuell. Reformerta eller presbyterianska kyrkor har inget 
biskopsämbete. Kyrkoordningen är synodal. De lokala församlingarna 
leds av ett äldsteråd (presbyteroi). Pastorn är förkunnare och själavår-
dare och har inte något administrativt ledningsansvar. Församlingarna 
är samlade i provinsialsynoder. Dessa är överordnade församlingarna 
men underordnade en nationalsynod. På alla nivåer är lekmannain-
flytandet starkt. Dessa kyrkor har i jämförelse med till exempel de 
lutherska en starkare betoning av kyrkan som förbundsgemenskap och 
av kyrkotukten, men det leder vanligen inte till den tidigare beskrivna 
frikyrkliga synen på kyrkan. I jämförelse med baptistiska samfund har 
de inte samma betoning på församlingens självständiga ställning.��

Mot den här ecklesiologiska bakgrunden kan följande frågor ställas 
kring framväxten av de självständiga afrikanska baptistsamfundens 
konstitutioner: 

(�) Vilken församlingssyn kommer till uttryck? Förekommer en res-
taurationistisk princip?
(�) Vilken betydelse ges det allmänna prästadömet och hur relaterar 
det till församlingsledning och beslutsfattande? Vilka befogenheter 
ges till pastorn och eventuella andra tjänster?
(�) Vilka överlokala organ inrättas och vilken ställning ges de i för-
hållande till de lokala församlingarna? Vilken teologisk motivering 
ges?
(�) Vilka influenser respektive avvikelser finns från ecklesiologisk syn 
och praxis inom a) ÖM i Sverige? b) SMF:s nya systerkyrka i Kongo? 
c) Parismissionens och den amerikanska presbyterianmissionens nya 
systerkyrkor i Kamerun?
(5) Påverkas den ecklesiologiska frågan av den afrikanska kontext i 
vilken processen sker?

�� För en sammanfattande redogörelse för reformert ecklesiologi, se Kärkkäinen �00�, 
s 50–58.
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Denna studies inriktning på självstyrelsefrågan innebär att det är den 
organisatoriska dimensionen av församling och kyrka som står i fokus, 
inte den liturgiska (den gudstjänstfirande församlingen). Den grundläg-
gande ecklesiologiska frågan, som de angivna delfrågorna anknyter till, 
och den tidigare noterade frågan om relationen mellan mission och 
kyrka behandlades i viss mån samtidigt och påverkade varandra. För 
att göra denna analys tydlig renodlas här den grundläggande ecklesio-
logiska frågan för perioden �960–�96�, innan diskussionen om den än 
mer kontroversiella missiologisk-ecklesiologiska frågan analyseras. En 
och annan överlappning kan ändå inte undvikas mellan dessa avsnitt.

Församlings- och samfundskonstitution i vardande. Som tidigare fram-
gått uppdrog fältkommittén i december �959 åt Hilberth att arbeta 
fram ett förslag till ny »församlingskonstitution«. Missionärskonfe-
rensen �959 hade hänskjutit frågan till �960 års församlings- och mis-
sionärskonferenser i april respektive juli. Ett steg på vägen var mötet i 
februari med fältkommittén och församlingskommittén i samband med 
det tidigare nämnda besöket av Edsmyr och Ekström��. Tiden var kort 
att få fram ett underlag för diskussionen där. Hilberth gick till verket 
och i början av januari hade han ett förslag framme »i rudimentär 
form«. Han menade att det var viktigt att diskussionen först skulle 
gälla huvuddragen och inte detaljer. Annars riskerade hela processen 
att fördröjas, menade han.�5

Hilberth angav sin utgångspunkt i inledningen av utkastet. Mis-
sionärskonferensen och församlingskonferensen skulle upplösas och 
ersättas av en ny organisation. Därefter behandlade han lokalförsam-
ling, distriktskonferens, församlingarnas gemensamma huvudorgan 
(union, generalkonferens och exekutivkommitté) samt missionärernas 
ställning enligt de nya stadgarna. Han gjorde klart att det måste bli en 
organisation för RCA och en för Kongo. En analys av detta förslag 
utifrån de anförda frågorna ger följande resultat.�6

�� Se kap 9:�.

�5 Hilberth t Boström 5.�.�960.

�6 Utkast till stadgar för Centralafrikanska republiken och Kongorepublikens Bap-
tistunion. Bilaga till ÖM-styrelsen ��–��.�.�960 § �� mom �. Stadgeutkastet har inte 
paragrafer i löpande ordning utan numrerade punkter under varje rubrik. Hilberth an-
vänder här på svenska termen »den verkställande kommittén«. Jag använder den senare 
kodifierade termen exekutivkommittén.



��7

(�) Församlingen är grunden för den nya organisationen. Det fram-
går även av namnet Baptistförsamlingarnas union. Denna pluralisform, 
som uttrycker den kongregationalistiska grundsynen, följde sedan med 
hela vägen. Församlingen utgörs av »troende från samma plats, döpta 
enligt det dop som praktiseras av baptistförsamlingarna och berät-
tigade att delta i nattvarden«. Den erkänner »de andliga sanningar, 
som är uppenbarade i den Heliga Skrift«. Detta är en frikyrklig och 
baptistisk ecklesiologi, där församlingen konstitueras av enskildas tro 
och dop och bygger på bibeln och inte på bekännelseskrifter. Referensen 
till bibeln görs på traditionellt baptistiskt vis och uttrycker inte någon 
restaurationistisk princip.�7

(�) Församlingen utnämner en så kallad äldstegrupp,�8 i vilken pas-
torn är ordförande liksom i församlingsmötet. Beslut förutsätts alltså 
ske i något av dessa två organ. Därmed kan lekmännen influera för-
samlingens beslutsfattande, men som självklar ordförande har pastorn 
en stark roll. Detta följer inte den reformerta ecklesiologin. Det är san-
nolikt inte heller bara uttryck för rådande praxis inom ÖM i Sverige 
utan också i hög grad ett uttryck för den kulturella kontexten. Det 
kommenteras även i ett senare avsnitt.�9

(�) Stadgeförslaget har två överlokala nivåer. Den föreskriver först 
en konferens för »alla de äldste, kateketerna, lärarna och pastorerna« i 
grannförsamlingarna inom de gamla missionsstationsdistrikten. Upp-
räkningen visar att konferensen är tänkt att utgöra en sorts ämbetsge-
menskap. Syftet är att skapa en god gemenskap mellan församlingarna 
och arbeta för »det religiösa livets utveckling« hos medlemmar och i 
församlingarna. Konferensen kan ställa frågor och ge förslag till gene-
ralkonferensen.�0 

På samfundsnivån skall de bägge unionerna, i RCA och i Kongo, 
vara fullt självständiga och oberoende av varandra. Respektive unions 
syfte är »att vidmakthålla och knyta ett broderligt band mellan för-
samlingarna«, hjälpa dem att stärka varandra och gemensamt arbeta 

�7 Ibid.

�8 Äldste betecknar en person som utsetts till en grupp församlingsledare med uppgift 
att bistå pastorn särskilt i den andliga vården av församlingen, inklusive kyrkotukts-
frågor.

�9 Utkast till stadgar för Centralafrikanska republiken och Kongorepublikens Baptist-
union. Bilaga till ÖM-styrelsen ��–��.�.�960 § �� mom �.

�0 Ibid.
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för »evangelisationsarbetets utveckling«. Högsta organ är general-
konferensen. Förutom av lokalförsamlingarna valda ombud har alla 
pastorer och övriga ansvariga för olika verksamhetsområden självklar 
ombudsstatus. Enligt förslaget skall generalkonferensen fastställa »reg-
ler och statuter för församlingen« och har »ansvar för församlingens 
alla allmänna intressen«.�� Konferensen väljer en exekutivkommitté 
bestående av sjutton personer. Kommittén förbereder generalkonferen-
sens frågor och fattar beslut i ärenden som inte kan uppskjutas till nästa 
konferens. Förslaget noterar uttryckligen att denna kommitté »spelar 
rollen av förbindelselänk mellan generalkonferensen och missionsför-
eningen i Sverige«.�� Frågan om missionärernas ställning analyseras i 
ett senare avsnitt.

(� a) I förhållande till den ordning som gällde inom ÖM i Sverige vid 
den aktuella tiden fick baptistunionen i Hilberths förslag en starkare 
ställning visavi lokalförsamlingarna. Bestämmelsen att generalkon-
ferensen fastställer regler och statuter för församlingen är ett tydligt 
avsteg från baptistisk kongregationalism. Denna slutsats förutsätter att 
ordet församlingen här stod för lokalförsamlingen och inte för unionen. 
Det senare språkbruket förekom tidigare i olika sammanhang, men 
användes inte i övrigt i detta dokument. Pastorerna – och därmed det 
pastorala ämbetet i den givna kulturella kontexten – fick en starkare 
ställning än vad de i alla fall formellt hade i ÖM:s struktur. De fick en 
självklar ombudsstatus och behövde inte väljas i den egna församling-
ens delegation. Även om det vid den aktuella tiden fanns några så kall-
lade provinsmissioner inom ÖM i Sverige, så var också församlingarnas 
sammankoppling på distriktsnivå tydligare i detta förslag än i ÖM:s 
stadgar och praxis. 

(� b-c) I dessa konkreta förslag för både samfunds- och distrikts-
nivån kan en influens skönjas från processen inom SMF i Kongo och 
framför allt från den konstitution som antogs redan �958 inom Den 
evangeliska kyrkan i Kamerun, Parismissionens systerkyrka. MBS fick 
del av detta dokument genom den evangeliska federationen. Där finns 
visserligen två steg på nivån mellan församling och samfund/kyrka, 
nämligen konsistoriet (som förenar grannförsamlingar i mindre di-
strikt) och regionalsynoden (som förenar ett antal distrikt i en region). 

�� Ibid.

�� Ibid. 
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Hilberths förslag beträffande distriktskonferensens sammansättning 
och uppgift följde rätt nära bestämmelserna om konsistoriet. När det 
gäller förslaget att skapa två baptistunioner, en i varje land, följde han 
de erfarenheter som gjorts inom SMF, där de konstaterat att det skulle 
bli omöjligt att hålla samman församlingarna i de bägge Kongorepu-
blikerna under samma ledning.�� 

(5) Den här studerade processen av samfundsbildning skedde i en 
afrikansk kulturell kontext, som givetvis på många punkter var annor-
lunda än den miljö som de svenska missionärerna kom ifrån. Baptismen 
i Sverige var inte bara påverkad av baptistisk teologi och tradition, utan 
även av sin kulturella kontext, till exempel den demokratiska utveck-
lingen i det svenska samhället och frikyrklighetens roll som en del av 
de stora folkrörelserna. Det är tydligt av senare material att missionä-
rer i sina ecklesiologiska överväganden påverkades av den afrikanska 
kontexten med dess karaktäristiska drag vid denna tid. Med hänsyn till 
etniska motsättningar var det viktigt att få en stark sammanhållning 
i det nya samfundet. Det gjorde det lättare för dem att i arbetet med 
det inhemska samfundets konstitution avlägsna sig från kongregatio-
nalismen i ÖM-tappning och ta in reformerta element för att stärka 
den centrala organisationsnivån. Samma resonemang fördes av SMF-
företrädare i processen i Kongo, med referens till det kongolesiska 
samhällets uppbyggnad. Enskilda medlemmar och lokala församlingar 
utgjorde tydligt en del av det större kollektivet, kyrkan. Därigenom 
skulle själva organisationen motverka splittringstendenser.�� 

Hilberths förslag föranledde livlig diskussion. Vid mötet i Bouar i febru-
ari �960 med fältkommittén var oenigheten stor och ärendet bordlades. 
Oenigheten gällde i första hand relationen mellan mission och kyrka 
och närmast missionärskonferensens ställning. Hilberth och Ydreborg 
fick kritik av andra missionärer för att de lämnat Hilberths förslag till 
afrikanerna i församlingskommittén innan missionärerna hunnit ta 
ställning till det. Kritiken visade att vissa missionärer ville lösa frågan 
om relationerna mellan det nya samfundet och ÖM internt först. Hil-

�� Ibid. Constitution de l’Eglise Evangélique du Cameroun �959, art �6–�8. Stenström 
�977, s �7�. Stenström konstaterar f ö att SMF också hämtade sin förebild från konsti-
tutionen för den nybildade kyrkan i Kamerun. Stenström �977, s �7�. 

�� Stenström �977, s �70f. Se även jämförelsen med Mid-Mission i beskrivningen av 
»spänningar och orosmoln« i avsnitt � i detta kapitel.
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berth valde då att inte ta upp den delen av sitt förslag till diskussion i 
mötet med församlingskommittén. Han protesterade sedan i brev till 
Boström mot att afrikanerna hölls utanför den centrala diskussionen.�5 
Vad som skrevs om missionärerna i konstitutionsförslaget visade dock 
att frågorna var hoptvinnade. Ydreborg blev övertygad om att »tiden 
ännu inte är inne« att ta upp hela frågan till behandling utan endast 
frågan om församlingens självständighet. ÖM-styrelsen i mars note-
rade oenigheten och förslagets preliminära karaktär och diskuterade 
inte frågan närmare.�6

Oenigheten ledde till att MBS, precis som i handboksfrågan tidi-
gare, på Hilberths förslag sammankallade ett extraordinärt så kallat 
»brödramöte« – �955 kallades det »koncilium« – den 6 april �960. 
Det var ett par veckor innan församlingskonferensen skulle mötas. 
Tretton manliga missionärer, många av dem församlingsföreståndare, 
diskuterade de aktuella frågorna. De formulerade ett antal förslag som 
skulle föreläggas församlingskonferensen och missionärskonferensen. 
De flesta av dessa gällde relationen mellan missionen och det nya sam-
fundet och skall analyseras i ett senare avsnitt.�7

Den första och viktigaste punkten var »att den afrikanska försam-
lingen […] blir självständig«. Med begreppet församlingen avsågs här 
uttryckligen »samtliga lokalförsamlingar« inom ÖM:s verksamhets-
område i RCA och Kongo. Man enades om att föreslå två baptist-
unioner, en i respektive land. Dessa unioner skulle överta »ansvaret 
och ledningen av det evangeliska arbetet samt kult- och franskskole-
verksamheten«. Det innebar en klar begränsning jämfört med Hilberths 
förslag om full integrering. Den frågan tas emellertid upp senare. Mötet 
förordade också att unionernas generalkonferens bara skulle hållas 
vartannat år. I ett sista beslut uppdrogs åt John Hilberth och Lennart 
Huss att framlägga ett preliminärt konstitutionsförslag inför den kom-

�5 FK norra �6.�.�960 § 9. Hilberth t Boström �5.5.�960.

�6 Hilberth t Boström �.�.�960. Ydreborg t Boström ��.�.�960. ÖM-styrelsen ��–
��.�.�960 § �� mom �. Hilberth t ÖM-styrelsen och missionärerna 7.7.�960.

�7 I församlingskonferensens protokoll från april (§ ��) och även i Ydreborgs minnen 
från �98� omnämns ett möte med församlingsföreståndarna, vilka alla var missionärer, 
den �� mars. Jag har inte kunnat återfinna protokoll från detta möte. Brödramötet 
den 6 april omnämns i protokoll från fältkommittén och ÖM-styrelsens AU med 
mötesprotokoll i bilaga. Det är möjligt att detta möte först var utlyst till den �� mars 
men uppsköts till 6 april, vilket skulle förklara varför det tidigare datumet använts, i 
så fall av misstag.
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mande missionärskonferensen.�8 Det innebar att fältkommittén upp-
drog åt företrädare för olika synsätt – angående takten i processen och 
angående omfattningen av integrering av missionens verksamhet i de 
nya samfunden – att försöka komma överens. Men det innebar också 
att de åsidosatte den församlingskonferens, som skulle mötas strax där-
efter. Eftersom frågan gällde det kommande samfundets konstitution, 
hade det varit rimligt att församlingarnas representanter skulle formu-
lera det förslag som missionärskonferensen skulle ta ställning till.

Vid församlingskonferensen, med �9 ombud varav nio missionärer, 
föredrogs ändå ärendet av Hilberth. Det är sannolikt att syftet var att få 
till stånd ett samtal kring de grundläggande frågorna, som skulle kunna 
ge riktlinjer för det mer detaljerade arbetet. Själva diskussionen speglas 
dock inte i protokollet. Enligt Ydreborg var den »mycket livlig«. Be-
sluten sammanfattades i nio punkter. Två baptistunioner skulle formas 
med var sin styrelse. I Kongo skulle den ha åtta ledamöter, varav fem 
afrikaner och tre missionärer, och i RCA sjutton ledamöter, varav åtta 
afrikaner och åtta missionärer plus en ordförande. Det framgår inte 
hur de tänkte kring ordförandeposten. Dessa två unioner skulle sända 
delegater till en konferens vartannat år. Därav framgår att de tänkte 
sig en gemensam församlingskonferens. Tidpunkt för självständigheten 
skulle bestämmas senare. »Kanske kan det dröja ett par år minst«, 
kommenterade Ydreborg i brev till Boström.�9

Hilberth och Huss möttes inte för att utföra uppdraget de fått. 
Turerna kring detta behandlas senare. Inför missionärskonferensen 
sände istället Hilberth ut ett reviderat och mer kortfattat förslag till 
de grundläggande punkterna i en konstitution. Inledningen med den 
kontroversiella satsen om missionärskonferensens avskaffande var 
borttagen i enlighet med brödramötets majoritetsbeslut. Skrivningen 
hade tre rubriker som speglar de tre nivåerna: församling, distrikt 
och församlingarnas samarbetsformer. Församlingen konstituerades 
av »troende och döpta«. Termen distrikt hade fått ersätta den tidigare 
använda termen konferensen. Unionens mål fick en mer kortfattad 

�8 Brödramöte 6.�.�960 § 5, 6 och 8. Bilaga till ÖM-styrelsens AU �8.�.�960 § 5 mom 
�. Uttrycket kultverksamheten syftar här på den så kallade kultskolan, en elementär 
religiös undervisning på lokalspråk. Se kap � och 5.

�9 Församlingskonferensen �0–��.�.�960 § ��. Originalprotokollet på gbaya är översatt 
till svenska av Ingemar Berndtson. Bilaga till ÖM-styrelsen �0–��.6.�960 § �� mom �. 
Köhler t Boström �0.�.�960. Ydreborg t Boström �5.�.�960.
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formulering. Några av satserna om missionärernas ställning hade förts 
in under generalförsamlingen och exekutivkommittén. Punkten om att 
generalkonferensen fastställer regler och statuter för församlingen var 
borttagen. Konstitutionsförslaget följdes av en lång argumentering i 
den missiologisk-ecklesiologiska frågan. Beträffande den grundläg-
gande ecklesiologiska frågan kan det noteras att osäkerheten kring den 
kommande unionens status återspeglades i orden »kyrkan, samfundet, 
rörelsen – eller hur man nu vill uttrycka saken«.50

Vid missionärskonferensen i juli godkändes församlingskonferen-
sens protokoll. Som ny konstitutionskommitté valdes församlingskom-
mittéerna i de bägge länderna. I en skrivelse från Lennart Huss, som 
huvudsakligen handlade om hur relationen skulle se ut mellan samfun-
det i vardande och missionen (MBS och ÖM), fanns några inslag av 
intresse för den grundläggande ecklesiologiska frågan.5�

Huss tydliggjorde att det rådde enighet kring att »den afrikanska 
församlingen« skulle bli självständig. Han anförde två faktorer som var 
viktiga i den processen, för att det inte bara skulle bli ett etikettbyte på 
missionen. Den första var att man måste »följa mönsterbilden i Guds 
ord«. Detta uttryck var inte ovanligt i ÖM-sammanhanget, men det 
var ännu vanligare som uttryck för den mer radikala kongregationa-
lismen i den svenska pingströrelsen. Som tidigare noterats kan det ha 
en restaurationistisk tendens, men det beror på hur det förstås. Den 
andra faktorn var nödvändigheten av »att med hänsyn till afrikanska 
förhållanden skapa en funktionsduglig verksamhet«. Det framgår inte 
klart vad Huss avsåg, när han ville ta med i beräkningen att det hand-
lade om »en nyfödd församlingsgemenskap i hednisk miljö och i ett 
underutvecklat land«. Det är möjligt att denna faktor fick balansera 
den första om mönsterbilden för församlingen i Nya testamentet. I så 
fall innebar det att Huss bejakade att distrikt och union fick en starkare 
ställning i förhållande till lokalförsamlingen, än vad ÖM-traditionen 
vid den tiden medgav.5�

50 Hilberth t ÖM-styrelsen och missionärerna 7.7.�960. Hilberth återgav i detta doku-
ment begreppet generalkonferens med »den allmänna konferensen«. Jag använder den 
senare kodifierade termen generalkonferensen.

5� MK �9.7–8.8.�960 § �8. Boström t Huss ��.9.�960. Se avsnitt �.

5� »Tankar i konstitutionsfrågan«, Huss till ÖM-styrelsen, bilaga till Huss t Boström 
�.�0.�960. 
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Nytt förslag diskuteras. ÖM-styrelsen uppmanade i oktober �960 den 
i RCA valda konstitutionskommittén att sätta igång snarast. Samtidigt 
uppdrogs åt den från Afrika nyss hemkomne Yngve Ydreborg »att till 
styrelsens vägledning och studiematerial utarbeta ett konstitutionsför-
slag som kunde bli till hjälp vid den slutliga behandlingen av ärendet«. 
Det kan tolkas som att styrelsen drog igång en parallell process i Sverige 
till den som pågick i Afrika. Ydreborg presenterade dock inget sådant 
förslag. Församlingskommittén i RCA uppdrog åt Stig Axelsson, John 
Hilberth och Valter Ngakoumba att utarbeta ett nytt förslag. Detta 
behandlades sedan av kommittén den �7 februari och �5 mars. Vid 
det senare tillfället var församlingskommittén från Kongo kallad, men 
de kunde inte komma. Församlingskommittén i RCA valde att slutföra 
förslaget, som därefter skickades till ÖM-styrelsen och missionärskon-
ferensen.5�

Det nya förslaget innefattade en första avdelning med ett avsnitt 
för församlingen och ett avsnitt för församlingarnas samarbetsfor-
mer samt en andra avdelning om samarbetet med ÖM-missionen. I 
detta skede fanns där bara en paragraf om missionärerna. En analys 
av detta förslag utifrån de tidigare anförda fem analysfrågorna ger 
följande resultat. 

(�) Kyrkan eller församlingen utgörs av »på Kristus troende, som 
genom sinnesändring och dop enligt Nya testamentets lära inlemmats 
i församlingen och som på en ort samlas till Herrens måltid samt stäl-
ler sig Unionens stadgar till efterrättelse« (artikel �). Möjligen med 
undantag av den sista starka formuleringen är detta en klar frikyrklig 
och baptistisk ecklesiologi. Lokalförsamlingen konstitueras av enskil-
das tro, omvändelse, dop och nattvard. Församlingarna grundar sin tro 
»på Gud sådan han uppenbarat sig i Ordet«. Deras uppgift, »förenade 
i en Union«, är att utbreda evangeliet, stödja varandra till »andlig till-
växt och sann kristlig vandel« (inledningen). Den korta referensen till 
bibelordet görs på traditionellt baptistiskt vis och andas inte heller här 
någon restaurationistisk princip.5�

(�) Församlingsledningen består enligt denna text av pastor och dia-
koner (församlingstjänare), däremot nämns inte äldste i detta förslag. 

5� ÖM-styrelsen ��–��.�0.�960 § �0 mom ��, ��; ��–��.�.�96� § 9 mom 7; ��–
�5.6.�96� § �� mom 7. Hilberth t ÖM-styrelsen ��.�.�96�.

5� Stadgar för Baptistunionen i Centralafrikanska republiken (Förslag). Bilaga 6 till 
ÖM-styrelsen ��–�5.6.�96� § �� mom 7.
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En ledning utan äldste fanns visserligen i många svenska baptistför-
samlingar, men inom ÖM-församlingar hade en äldstefunktion införts 
i allt högre utsträckning. Den fanns med i den tidigare versionen och 
den fanns redan i församlingarna inom MBS. Om det inte bara rör sig 
om ett förbiseende, så ges i alla fall ingen motivering för förändringen. 
Evangelister omnämns bara i en paragraf. Församlingen har rätt att 
kalla pastor och utser diakoner med treårsmandat. Beslut sker i försam-
lings- eller administrationsmöten, »när ärenden som kräver försam-
lingsbeslut förefinnes«. Sådana skall följaktligen inte hållas regelbundet 
utan på pastorns kallelse. Det allmänna prästadömets inflytande på 
beslutsnivå underställs alltså pastorn. Pastorns starka ställning har san-
nolikt även här både en teologisk och en kulturell motivering. Utifrån 
hövdingkulturen får en ledare för en grupp en stark auktoritet, vilket 
inte nödvändigtvis betyder att den utövas auktoritärt.55

(�) Förslaget förutsätter bildandet av en baptistunion, som får en 
stark ställning genom att lokalförsamlingen underordnas unionens 
stadgar, vilket framhålls redan i den första paragrafen. Unionens mål 
är »församlingarnas inbördes stöd för andlig tillväxt och evangelii 
utbredning« (artikel 9). Församlingar vinner inträde genom skriftlig 
ansökan och på beslut av generalkonferensen, som är unionens högsta 
organ och möts vartannat år (artikel 8 och �0). Förutom av lokalför-
samlingarna valda ombud har alla pastorer i församlingstjänst självklar 
ombudsstatus, liksom i det tidigare förslaget. Det ger pastorerna en 
starkare roll på unionsbasis än om de fick väljas i den egna församling-
ens delegation (artikel ��).56

Stadgeförslaget har även med en konferens (ett »gemensamhets-
möte«) där pastorer, evangelister och diakoner från församlingar inom 
de gamla missionsstationsdistrikten samlas minst två gånger om året. 
Den skall behandla frågor som lokalförsamlingar hänskjutit dit eller 
som angår det gemensamma arbetet samt bereder ärenden som skall fö-
reläggas generalkonferensen (artikel 6 och 7). Kategorin skollärare har 
här bortfallit, vilket speglar signalerna vid denna tid om nationalisering 
av skolorna.57 Konferensen väljer en församlings- eller exekutivkom-
mitté bestående av sjutton personer (artikel ��). Den är i realiteten 

55 Ibid.

56 Ibid.

57 Ibid.
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unionens styrelse, men juridiskt utgör dess arbetsutskott den styrelse 
(Conseil d’administration) som lagen föreskriver (artikel ��). Kommit-
tén behandlar unionens ärenden mellan konferenserna och dess beslut 
underställs generalkonferensen. Kommittén beslutar om placering och 
omplacering av pastorer på förslag av berörd församling. En försam-
ling kan inte motsätta sig kommitténs beslut utan att ange starka skäl. 
Vid varje årsskifte skall pastorerna skicka en verksamhetsrapport till 
kommittén (artikel �� och �7). Den här proceduren vid kallelse och 
förflyttning av pastor var ett tydligt avsteg från kongregationalistisk 
praxis. Den var sannolikt motiverad av den etniska kontexten och 
avsåg att förhindra att en församling bara kallar respektive tar emot 
pastorer från den egna folkgruppen.58

(�) Sammantaget kan konstateras att i förhållande till den ordning 
som gällde inom ÖM i Sverige fick Unionen också i detta förslag en 
starkare ställning gentemot lokalförsamlingarna och den principiella 
kongregationalismen modifierades. Pastorerna fick också en starkare 
ställning än vad de i alla fall formellt hade i ÖM:s struktur. Angående 
missionärerna föreslogs att de »samarbetar med Unionen genom att 
som medlemmar gå in i församlingarna, där de kan väljas till olika 
uppdrag på samma grunder som övriga medlemmar« (Avd II, artikel �). 
Missionärerna fick i förslaget ingen egen ombudsstatus som pastorerna, 
men de kunde väljas som ombud av en lokal församling där de blivit 
medlemmar. Detta var givetvis en drastisk förändring för missionärerna 
från hittillsvarande ordning, där missionärskonferensen var högsta 
beslutande organ.59

Missionärskonferensen �96� hade enligt protokollet »ett rätt livligt 
meningsutbyte« om konstitutionsförslaget. Det gällde i varje fall angå-
ende missionärernas ställning i en ny baptistunion. I den ecklesiologiska 
frågan om den blivande unionen och dess karaktär gjordes inte lika 
många inlägg. I protokollet noterades att »någon hade betänkligheter 
inför bildandet av en organisation; den fria församlingstanken vore 
äventyrad«.60 Denne missionär, som av ett inspelat koncentrat av dis-
kussionen att döma var Bror Småårs, representerade den grupp som 

58 Ibid. Det angivna skälet framgår inte av samtida källor, men det framfördes som 
motiveringen för denna punkt av pastor Valentin Betale i gruppen som arbetade med en 
revidering av konstitutionen inför generalkonferensen �98�.

59 Ibid. Art � i avdelning II är ditskriven för hand av Hilberth.

60 MK �8.7–7.8.�96� § �9.
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var påverkad av pingströrelsens församlingssyn. Andra understödde 
förslaget om en union, med en motivering som visade att den afrikanska 
kontexten påverkat teologin i den ecklesiologiska frågan. Stig Axelsson 
medgav att han trots teologiska betänkligheter förespråkade en union, 
eftersom den kunde bli en hjälp för församlingarna att överbrygga 
klyftor som skapats av tribalismen. Den hindrar annars ofta en vidare 
gemenskap. En stark överlokal struktur kan med andra ord lättare 
hålla samman församlingar, som annars riskerade att hamna i konflikt 
eller bryta sig loss på etniska grunder. Axelsson menade att »vårt ideal 
hemifrån« inte höll i mötet med den afrikanska verkligheten. Kontex-
ten fick påverka teologin.6�

Ändå fanns en stark känsla för lokalförsamlingens frihet. En längre 
diskussion med den bakgrunden gällde föreskriften angående kallelse 
och placering av pastor. Det fanns så stor tveksamhet att ett ändrings-
förslag med en mjukare skrivning vann gehör, enligt vilken »förflytt-
ning av pastor ej bör ske utom efter överenskommelse mellan berörda 
församlingar och församlingskommittén«. Ett tillägg gjordes också 
beträffande placeringen av missionärer, som »tills vidare« skall göras 
»i samarbete mellan församlingskommittén och fältstyrelsen«. I övrigt 
antogs förslaget.6�

 
Slutligt förslag tas fram i Sverige. I oktober godkände ÖM-styrelsen 
förslaget från missionärskonferensen liksom församlingskommittén i 
RCA i november. I mars �96� konstaterade styrelsen att det förändrade 
läget i frågan om missionens integrering i baptistunionen, som skall 
behandlas nedan, föranledde en del ändringar i det liggande försla-
get. Styrelsen uppdrog åt Ydreborg att redigera ett slutligt förslag 
inför ÖM:s årsmöte. I det arbetet tog han hjälp av Arne Gustafsson 
och Lennart Huss – som då fanns i Sverige – samt av konstitutionen 
för Evangeliska kyrkan i Kongo. Gruppen fyllde också ut alla luckor 
beträffande till exempel administrativa detaljer. I sina formuleringar 
skilde sig därför detta förslag en del från det som utarbetats i RCA 
under �96�, men grundtankarna var desamma. Årsmötet remitterade 
förlaget till missionärskonferensen och gav styrelsen fullmakt att däref-

6� »Koncentrat av konstitutionsdiskussionen i Baniakonferensen �96�.« Band �, sid � 
A. Denna redigering gjordes av Ingemar Berndtson på uppdrag av Ydreborg. Ydreborg 
t Berndtsson �6.�0.�96�.

6� MK �8.7–7.8.�96� § �9.
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ter fastställa stadgarna. Det senare var i strikt mening något oegentligt. 
I Sverige kunde ÖM möjligen godkänna en skrivning som ett förslag, 
men det måste ju vara den nya unionen som i samband med sin kon-
stituering fastställer sin egen konstitution.6�

Remissbeslutet föranledde Axelsson att i brev påminna om att någon 
separat missionärskonferens inte skulle sammankallas under �96�, ef-
tersom man redan tidigare beslutat hålla en integrerad missionärs- och 
församlingskonferens. Hilberth var tveksam till om det alls skulle gå 
att hinna arbeta fram en slutversion. Fältkommittén uppdrog emeller-
tid åt en mindre grupp bestående av Axelsson, Hilberth, Mamadi och 
Ankouma att bearbeta det sista förslaget från Sverige.6� Beträffande 
konstitutionen var detta mer fullständigt och detaljrikt än de tidi-
gare utkasten. I gruppens arbete var ändå konstitutionen en mindre 
fråga jämfört med överlåtelsen av egendom och integrationsfrågan. 
Arbetsgruppen i RCA gjorde emellertid en del bearbetningar utifrån 
utvecklingen av den fortsatta diskussionen där. I sak innehåller det 
slutliga förslaget samma grundläggande ståndpunkter som tidigare. 
Några kommentarer kan ändå göras utifrån en del av de tidigare an-
förda frågorna. 

(�) Den kongregationalistiska församlingssynen är tydligt modi-
fierad, liksom tidigare. Unionens konstitution fastställer i ett �0-tal 
artiklar sådant som normalt finns i en lokal församlings stadgar och 
församlingsordning. En del formuleringar i generalkonferensens och 
exekutivkommitténs funktioner uttrycker en viss överordning i relation 
till församlingarna, inte minst i pastorsfrågor (artikel �5 a, b, j; �0 d, 
f). Hänvisningen till bibeln som församlingens absoluta auktoritet har 
inte en restaurationistisk innebörd. Intressant nog görs församlingarna 
– i linje med självutbredningsmålet – ansvariga för evangelisation inte 
bara i närmiljön utan även bland »sådana folkslag, som ännu inte 

6� ÖM-styrelsen �0–��.�0.�96� § �6 mom ��; ��–��.�.�96� § �6 mom �; ��–��.6.�96� 
§ �5 mom �–5. ÖM-styrelsens AU �9.�.�96� § 6 mom �–�. ÖM:s årsmöte �5–�7.6.�96� 
§ �� mom �. I en intervju �986 gav Hilberth intrycket att Ydreborg hade lämnat förslaget 
som utarbetats i RCA under �96� åt sidan och enbart utgick från konstitutionen för 
Evangeliska kyrkan i Kongo, med nödvändiga justeringar för ett baptistiskt samfund. 
I RCA hade de bara kunnat göra en del bearbetningar i sista stund. Intervju Hilberth 
�5.�.�986. Det är svårt att bedöma hur det förhöll sig, eftersom de olika förslagen suc-
cessivt ändrade språkbruk och blev mer omfattande. Hur som helst hade det slutliga 
förslaget inte samma starka centraliserering som Hilberths tidiga förslag.

6� Hilberth t Ydreborg 8.6.�96�. Axelsson t Ydreborg 6.7.�96�. FK norra �.7.�96� 
§ 7.
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mottagit evangelium« (artikel �). Församlingens självfinansiering för-
utsätts (artikel ��–��). 

(�) Det allmänna prästadömet bekräftas liksom särskilda tjänster 
och uppgifter för vissa medlemmar (»män och kvinnor«, artikel �). 
Församlingarna kallar själv sin eller sina pastorer, men om svårigheter 
uppstår kan pastorsfrågan föras till exekutivkommittén och general-
konferensen (artikel 5). Pastorn förutsätts vara ordförande i försam-
lingsstyrelsen (pastorer, äldste och diakoner) och i församlingsmötet 
(artikel 6 a). Utbildade och verksamma pastorer har rösträtt i general-
konferensen vid sidan av valda församlingsrepresentanter. Pastorernas 
starka ställning bekräftas därmed. 

(�) Distriktet tillskrivs viktiga funktioner, men framför allt får 
generalkonferens och exekutivkommitté en relativt stark ställning. 
Artikel �5 om generalkonferensens olika uppgifter är ett uttryck för 
att självstyrelsemålet genomförs i och med detta konstitutionsför-
slag. Flera formuleringar värnar dock om församlingarnas relativa 
frihet. Generalkonferensen ses som »uttryck för samarbetet mellan 
församlingarna« (artikel ��), men någon särskild teologisk motivering 
ges inte för den modifierade kongregationalismen.65

Fältkommittén fastställde det slutliga förslag, som presenterades för 
den gemensamma missionärs- och församlingskonferensen i september 
�96�.66  Därmed var ur denna synpunkt underlaget klart till den avgö-
rande konferensen. Men det har redan framgått att det var den andra 
huvudfrågan som vållade mest diskussion och konflikt.

�0.� Parallella organisationer eller integration?  
Konflikt och vägval beträffande relationerna mellan  
»mission och kyrka«

Parallellt med den process av samfundsbildning som beskrivits i det 
föregående fördes en livlig diskussion om omfattningen av de nya 
samfundens ansvarsområden i relation till dem som gällt för MBS. Det 
innefattade även de framtida relationerna mellan ÖM som mission och 
de nya samfunden. Det är detta jag kallar den missiologisk-ecklesio-
logiska frågan. Det handlar egentligen om kyrkors inbördes relation, 

65 Konstitution för Baptistförsamlingarnas Union i västra delen av Centralafrikanska 
republiken. Odaterad stencil [�96�].

66 FK norra och församlingskommittén �.9.�96� § �.
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men utifrån den särskilda situation som utgörs av en ny självstyrande 
kyrkas relation till den kyrka och mission som den historiskt växt fram 
ur. Hur uttrycks formerna för och substansen i en framtida samverkan 
(partnerskap)? Detta skulle kunna uttryckas som en del i en internatio-
nell ecklesiologi. Innan denna process från �960 till �96� behandlas, 
ska de tillgängliga alternativen kortfattat klarläggas.

Tre grundmodeller. Utgångspunkten för ett typfall vid den tiden var 
att den utländska missionen såg sin egen struktur och verksamhet som 
en sorts »byggnadsställning«, med ett uttryck från Hudson Taylor. 
Denna ställning skulle monteras ned när »huset«, den självstyrande 
församlingen eller kyrkan, var »färdigbyggt«.67 Men det kunde ske på 
olika sätt. Ett tänkbart alternativ var att missionen helt enkelt drog sig 
tillbaka och utan fortsatta relationer lämnade det nya samfundet att 
arbeta vidare helt på egen hand. Detta alternativ, som jag kallar övergi-
vandemodellen, förekom dock nästan enbart som en av yttre politiska 
omständigheter påtvingad modell. Så var fallet i till exempel Kina kring 
�950 och senare på �950-talet i Burma. Det alternativet blev aldrig 
aktuellt i RCA eller Kongo, även om det fanns som en möjlig hotbild, 
inte minst efter incidenten i Kongorepubliken i september �96�.

Det möjliga vägvalet stod mellan två andra grundmodeller och en 
mellanform. Den första kallar jag parallellmodellen, där mission och 
nationell kyrka parallellställs och vanligen ingår avtal om en samver-
kan.68 Den innebar att den utländska missionen i sin juridiska form i 
det aktuella landet visserligen överlämnade ansvaret för de lokala för-
samlingarna och möjligen viss annan verksamhet, men fanns kvar som 
självständig aktör. Missionen behöll ägarskap till åtminstone viss tomt-
mark och egendom, liksom ansvaret för den del av verksamheten som 
inte tydligt överlämnats till det afrikanska samfundet. Det gällde oftast 
institutioner av olika slag. Missionens fortsatta verksamhet kunde i 
denna modell se olika ut. Antingen fanns en överenskommen relation 
till och samverkan med det nya samfundet eller avbröts relationerna 
och samverkan upphörde.

Den andra grundmodellen kallar jag integrationsmodellen. Den 
innebar att den utländska missionens egendom i det aktuella landet 

67 Se M Blandenier �975, s ��9.

68 Denna modell beskrevs ofta på franska med ordet coopération, samverkan. En över-
sättning med samverkansmodell riskerar att bli oklar till sin innebörd. 
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helt överlämnades till det nya samfundet och att missionens verksamhet 
integrerades i samfundet. Det kunde sammanfalla med det nya sam-
fundets formella bildande. Missionärer inordnades i samfundet enligt 

FIG 4. Modeller för relationen mellan utländsk mission och inhemsk kyrka.



�5�

det samarbetsavtal som slutits. En mellanform, som jag benämner den 
gradvisa integrationsmodellen, innebär att en ordning först infördes 
enligt parallellmodellen, men med intentionen att successivt överlåta 
verksamhet och institutioner till det nya samfundet. Det kunde ske 
i en eller flera ytterligare etapper. Denna process skulle kunna vara 
tidsmässigt fastställd eller öppen, men slutmålet blir detsamma som 
för integrationsmodellen.

I ett brev �959 till dåvarande missionssekreteraren Joel Boström 
skisserade John Hilberth i sak dessa tre alternativ: »behålla missio-
närskonferensen på obestämd tid vid sidan av Assemblée Générale de 
l’Eglise Baptiste«, det vill säga baptistförsamlingarnas årsmöte; »följa 
S.M:s och övriga missioners exempel [som] överlåter allt åt afrika-
nerna«; »gradvis upphörande av missionärskonferensen«.69

Från parallellmodellen till den gradvisa integrationsmodellen. Som tidi-
gare framgått var det stor oenighet bland ledamöterna av fältkommit-
tén vid dess möte i februari �960 om den framtida relationen mellan 
MBS och det kommande afrikanska samfundet. Ydreborg skrev till 
Boström att han för sin del kommer att »ta helt avstånd från tanken 
på att missionärskonferensen skall bort«.70

Den extrainsatta samtalsdagen den 6 april �960 med tretton man-
liga missionärer, i första hand församlingsföreståndare, syftade till 
att »söka finna de bästa vägarna och sätten för vårt missionsarbete i 
framtiden«. Ydreborg inledde med att ge exempel på hur andra mis-
sioner hanterat frågorna »inför överlämnandet av olika arbetsgrenar i 
afrikanernas händer«. Den efterföljande diskussionen ledde till ett antal 
förslag till församlingskonferensen ett par veckor senare. I huvudsak 
gick de ut på att »den afrikanska församlingen« – så benämndes det 
nya samfundet i vardande – skulle överta »ansvaret och ledningen av 
det evangeliska arbetet samt kult- och franskskoleverksamheten«. Det 
innebar en tydlig begränsning av de arbetsgrenar som tänktes bli över-
lämnade. Av protokollet från mötet framgår inte om de tänkte sig det 
här som ett första steg, i linje med den gradvisa integrationsmodellen. 
Förslaget kan därför även vara uttryck för parallellmodellen. Enligt 

69 Hilberth t Boström ��.9.�959. S. M. i citatet står för Svenska missionen, d v s  
SMF:s mission. För en diskussion kring relationsformer mellan vad som kallats mission 
och kyrka, se Wagner �97�, s �7�ff.

70 Ydreborg t Boström ��.�.�960.
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andra punkter bland förslagen förutsattes att missionärskonferensen 
skulle finnas kvar som ett beslutande organ – tvärtemot Hilberths 
förslag – och att missionen »äger och underhåller de kyrko- och skol-
lokaler, som församlingen har nyttjanderätt till«.7�

Vid församlingskonferensen samtalades om dessa förslag. Besluten 
– som formellt fortfarande hade karaktären av förslag till missionärs-
konferensen – följde parallellmodellen. Huvudpunkten var att »för-
samlingen skall fungera i samarbete med Missionen [d v s MBS], den 
skall inte längre vara underställd Missionen«. Samfundet i vardande 
skulle ta ansvar för kultskolan och söndagsskolan. Däremot beslöts att 
folkskolan skulle förbli kvar inom MBS:s ansvarsområde. Inget skäl till 
detta angavs, men det är sannolikt att det inbyggda stora ekonomiska 
ansvaret och åtagandet låg bakom beslutet.7�

Hilberth och Huss fick i uppdrag att fortsätta beredningen av frå-
gan. Enligt Huss hade Hilberth meddelat honom att han inte ville göra 
detta.7� Det är sannolikt att han inte ville medverka till vad han ansåg 
skulle bli en kompromiss. Som tidigare framgått skickade Hilberth 
en skrivelse, daterad den 7 juli �960, till missionärskonferensen och 
till ÖM-styrelsen där han lade fram förslag till huvudpunkter i en ny 
konstitution. Han förde också en lång argumentation mot beslutet att 
inte föreslå avskaffande av missionärskonferensen, vilket fattades vid 
det extra mötet i april med församlingsföreståndarna. Skrivelsen visade 
tydligt hans oro inför att ÖM och MBS därmed som utgångspunkt 
skulle ta »en organisationsform, som andra missioner gör till föremål 
för inträngande studium och sedan avskaffar«. Han hänvisade uttryck-
ligen till hur de övriga svenska missionerna i centrala Afrika – SB, SMF 
och Svenska fria missionen (Pingströrelsen) – hade hanterat frågan. 
Han menade att missionärerna måste våga steget från att vara ledare 
till att bli tjänare. Med samma terminologi som Taylor använt skrev 
Hilberth, att missionärskonferensen med dess avgörande roll är 

ett provisorium, en byggnadsställning, som, om den ej i tid undan-
skaffas, blir ett hinder […] I den form konferensen nu har passar 
den dåligt in i bilden av det nya Afrika. Där ligger nämligen en 

7� Brödramöte i Berbérati 6.�.�960 § � och 5 mom �, � och 5.

7� Församlingskonferensen �0–��.�.�960 § �� mom a och e. 

7� Huss t Boström �.9.�960, �.�0.�960.
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viss rasdiskriminering, som icke är nyttig och som under onormala 
förhållanden kan bli farlig på mer än ett sätt […] Att bibehålla mis-
sionärskonferensen för att missionen i egen regi skall få tillfälle att 
driva några verksamhetsgrenar under förevändning att afrikanerna 
ändå ej kan ta ansvar för dem en gång, är själviskt och orealistiskt 
tänkt […] Mellan församlingskonferensen och missionärskonferen-
sen i vår nuvarande konstitution har alltid rått en viss spänning, som 
icke är nyttig för församlingslivet.7�

Som Hilberth själv förutsåg, väckte hans skrivelse stark kritik. Mis-
sionärskonferensen i Bouar gick på förslagen från församlingskonfe-
rensen i april, »som ett första steg mot en ny konstitution«. Samtidigt 
beslöts »att arbeta för cooperation i allt vidare bemärkelse med mål att 
omfatta missionens hela evangeliska och sociala verksamhet« och att 
»som material för frågans fortsatta utredning använda och bearbeta 
det av John Hilberth gjorda förslaget«. Det innebar att konferensen tog 
ställning för den gradvisa integrationsmodellen. Därmed hade ett steg 
tagits från den parallellmodell som tidigare presenterats. Det material 
från Hilberth som här avsågs, var inte hans ursprungliga förslag utan 
den senare bearbetade versionen.75

Kritik mot Hilberth från Huss. Med anledning av Hilberths skrivelse 
tog Lennart Huss, missionär sedan �95�, till orda och gav i en skrivelse 
till ÖM-styrelsen röst åt kritiken mot Hilberth och hans förslag. Han 
hade först framfört sina synpunkter i ett privat brev till Boström. Denne 
bad honom då att utforma en skrivelse direkt till styrelsen, så att denna 
kunde få del av båda sidors argumentation. Det var nämligen ingen an-
nan som gett uttryck för denna kritik i samlad skriftlig form, vid sidan 
av privata brev.76 Det finns därför anledning att närmare analysera 
argumentationen i Huss skrivelse från oktober �960.

Hilberth förespråkade integrationsmodellen, medan Huss föresprå-
kade en partiell samverkan, vilket jag benämnt parallellmodellen. Enligt 
Huss var huvudfrågan samverkans omfattning. Med hans språkbruk 
handlade det om »både assimilation och separation«. Han ville inte 

7� Hilberth t ÖM-styrelsen och missionärerna 7.6.�960.

75 MK �9.7–8.8. �960 § �8.

76 Huss t Boström �.9.�960. Boström t Huss ��.9.�960.
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enbart »byta etikett på missionen« utan ville att den afrikanska försam-
lingen skulle få ta över det som den behövde för en »funktionsduglig 
verksamhet«, utan att behöva ta över »missionens saulsrustning«. 

Vad som tillhör missionens direkta organisation och ägodelar för ar-
betets bedrivande under de vitas ledning kan inte rimligtvis helt och 
odelat överlåtas till församlingen så länge vita fortfarande är kvar 
och beroende därav. Så länge vissa institutioner enbart har kapacitet 
att betjäna oss missionärer skulle de efter en eventuell överlåtelse en-
bart tjäna att irritera arbetsgemenskapen […] Missionens egendom 
och anordningar för vårt varande i detta land måste ovillkorligen bli 
en belastning för församlingen […] Låt oss vara aktsamma så att vi 
inte i dess första utformning innesluter orsak till ett fall.77

Huss specificerade inte i skrivelsen vad han avsåg med »missionens 
egendom och anordningar för vårt varande i detta land« eller institu-
tioner som »enbart har kapacitet att betjäna oss missionärer«. Det är 
sannolikt att han åtminstone avsåg tomtmark, bostäder, tjänstebilar, 
bilverkstaden och svenskskolan för missionärsbarn, kanske även tand-
kliniken. Till den »saulsrustning« som »David« inte hade kompetens 
att ta över ansågs även bokhandel och sjukvårdsklinikerna höra, enligt 
formuleringarna från församlings- och missionärskonferenserna �960. 
Det är kanske mer märkligt att inte bibelskolorna och pastorsskolan 
nämndes bland det som det nya samfundet skulle ta över. Var tanken att 
MBS skulle behålla dem eller ansågs de vara en del av församlingarnas 
»evangeliska arbete« som skulle överlämnas? 

Av vissa formuleringar hos Huss att döma kan det vara det jag kallat 
den gradvisa integrationsmodellen, som han hade i åtanke. »Min fram-
tidsvision och dröm om församlingen är att den övertar vår evangeliska 
och sociala verksamhet«, skrev han. Han uppfattade också att mis-
sionärskonferensens yttersta målsättning för besluten var »överlåtelse 
av hela sin aktivitet«. Men vägen dit var för honom annorlunda än för 
Hilberth.78

77 Huss t ÖM-styrelsen �.�0.�960. Uttrycket »missionens saulsrustning« anspelar på 
berättelsen i Första Samuelsboken �7. Saul erbjöd sin rustning till David för kampen mot 
Goliat, men den visade sig för tung och svår att hantera, varför David lämnade den och 
använde det han kunde bruka.

78 Ibid.
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Han angav flera skäl för sin ståndpunkt, som han efter missionärs-
konferensen uppfattade som majoritetsståndpunkten bland missionä-
rerna. Ett av dem gällde afrikanernas egen avvaktande hållning. Huss 
gick emot Hilberths uttryck att det är »missionärerna som vägrar tänka 
i en sådan riktning«, det vill säga i riktning mot självstyre. Församlings-
konferensen visade klart, menade Huss, att afrikanerna var skeptiska 
till den tanken. De fruktade för att missionärerna »ställer i ordning för 
att lämna dem«. 

Frågan är alltså om vi skall helt genomdriva detta konstitutionspro-
jekt såsom verkliga »kolonisatörer«. Nej, vi måste arbeta för att få 
de svarta positiva och aktiva till frågan. Genom att inte ge bort »våra 
ägodelar« ger vi dem känslan av att vi stannar kvar, vilket åtminstone 
vi yngre missionärer önskar.79

I senare intervjuer har afrikaner bekräftat deras skepticism till själv-
styre vid den aktuella tiden. Däri hade Huss rätt. Men vilken var an-
ledningen? Hilberth hade alltsedan �960 hävdat att det bottnade i 
förfaringssättet, att afrikanerna inte var med i själva beredningen utan 
ställdes inför färdiga förslag. Det gjorde dem undrande inför olika 
förslags egentliga innebörd och konsekvenser. Detta var enligt Hilberth 
orsaken till den tveksamhet de framförde i mötena och som Huss i sin 
skrivelse anfört som en tveksamhet i sak. Anledningen skulle alltså vara 
en osäkerhet kring missionens avsikter, alltså samma skäl som tidigare 
redovisats för tveksamheten omkring �958 från kongolesernas sida mot 
SMF:s önskan om att genomföra kyrkans självstyre där. I en intervju 
�00� bekräftade Betale svårigheten för afrikanerna vid den tiden att 
tolka vad som var på gång. Hilberth talade mer öppet med dem, medan 
övriga missionärer mest diskuterade sig emellan. Samtidigt uppfattade 
afrikanerna oenigheten mellan missionärerna.80

Huss angav dock även en annan motivering än hänsynen till afrika-
nernas inställning. Det var »den infödda församlingens egen svaghet«. 
Han gick emot argumentet att man i det rådande politiska läget inte 
kunde ta hänsyn till detta. Även den politiska självständigheten hade 
uppnåtts i etapper. Situationen i Kongo Kinshasa – som motiverade de 

79 Ibid..

80 Hilberth t Boström �5.5.�960. Intervju Betale �7.�.�00�.
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andra svenska missionernas ställningstaganden – och den i RCA var 
inte densamma. Han såg en fara i att missionärerna skulle bli bero-
ende av »andligen omogna människor« som till exempel skulle kunna 
använda vräkningsförfarande mot »sina vita«. Han menade också, att 
den modernisering av bostäderna som genomfördes enligt en långsiktig 
plan vore meningslös om ett överlämnande skulle ske inom kort. Tan-
ken fick honom att uttrycka sig drastiskt och i ordalag som fortfarande 
var vanliga bland en del missionärer vid den tiden. Den underliggande 
attityden återspeglade det ännu rådande hierarkiska förhållandet av 
över- och underordning mellan missionärer och afrikaner.

Vi är alla medvetna om att en månad efter att svartingarna flyttat 
in i våra relativt trevliga bostäder så liknar de helt svartinghyddor 
invändigt. Låt oss då släppa alla verktyg och spadar för att enbart 
inrikta oss med all vår tid och kraft på fostran och stöd åt försam-
lingsarbetet! Men för egen del är jag inte säker på att det vore klokt. 
Kanske vi om några år skulle få betala igen en sådan »sparaktion« 
både ifråga om personal och materiel.8�

Det var helt tydligt att det bland missionärerna fanns förespråkare för 
två olika modeller. Hur hanterade ÖM-styrelsen denna situation? 

 
ÖM-styrelsen börjar agera i dialog med MBS. Vad hände med Hilberths 
»full integration« och Huss »skynda långsamt« när ÖM-styrelsen sam-
manträdde senare i oktober �960? I anslutning till missionärskonfe-
rensens protokoll anmäldes de bägge skrivelserna från Hilberth och 
Huss, men inget ställningstagande i den åsiktsmotsättningen fördes 
till protokollet. I mars �96� skrev Ydreborg ett brev på franska direkt 
riktat till centralafrikanska pastorer. Han uppmuntrade dem att ta itu 
med frågorna kring självständighet »eller snarare ömsesidigt beroende« 
(interdépendance) och inbjöd dem att skriva direkt till honom om 
de hade synpunkter kring den saken. Han förklarade dock inte vad 
ömsesidighet skulle kunna innebära. I sitt möte strax därefter kunde 
ÖM-styrelsen konstatera att den begärda utredningen inte blivit klar, 
eftersom afrikanerna inte kunnat godta ett nytt förslag »emedan mis-
sion och kyrka icke möttes på likställighetens grund«. Styrelsen bör-

8� Huss t ÖM-styrelsen �.�.�960.
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jade i detta läge bli otålig och framhöll vikten av att arbetet fortsatte 
»eftersom tiden brådskade«. Vid samma möte antog ÖM-styrelsen ett 
konstitutionsförslag för Indienmissionen genom vilket The Fellowship 
of the Free Baptist Churches in North India upprättades. Det var dock 
där inte fråga om full integration, eftersom ÖM blev kvar som juridisk 
person och dess styrelse fick rätten att ändra i denna konstitution »så 
länge som den [missionsstyrelsen] ger ekonomiska bidrag«.8�

Först i slutet av mars antog församlingskommittén ett förslag – som 
tidigare redovisats i avsnittet om ny församlings- och samfundskonsti-
tution – och som noterades av ÖM-styrelsen vid dess möte i juni. Frågan 
om relationen mellan ÖM/MBS och det nya samfundet i vardande und-
veks emellertid där, förutom en skrivning om missionärerna. Styrelsen 
avvaktade därför missionärskonferensens beslut. Vid missionärskon-
ferensen i juli/augusti föranledde förslaget att missionärerna borde 
bli medlemmar i de lokala församlingarna i RCA livlig debatt. »Då 
frågan om flyttning från våra hemförsamlingar kom på tal, vibrerade 
hjärtesträngen kraftigt hos mer än en av oss«, rapporterade Gunborg 
Adolfsson i MB.8�

Vid sitt höstmöte i oktober �96� beslöt styrelsen att godkänna kon-
stitutionsförslaget som underlag för en slutlig bearbetning. Den be-
slöt också att låta utarbeta ett kontrakt för överlåtelse av missionens 
egendom inom RCA till Baptistunionen. Vid fältkommitténs möte i 
november �96� hälsade man detta med tillfredsställelse. Med stöd från 
församlingskommitténs samling strax innan påpekade emellertid fält-
kommittén att styrelsen borde upprätta en »fullständig konvention« rö-
rande denna överlåtelse, som skulle innebära »missionens fullständiga 
integrering i Baptistunionen«. Som motivering för denna hållning an-
fördes att »den fortgående utvecklingen i landet kräver omedelbara åt-
gärder«. Fältkommittén utsåg Hilberth, Axelsson och Berndtson till att 
arbeta med utformningen av en sådan konvention. I Örebro uppdrog 
ÖM-styrelsens arbetsutskott i december åt Ydreborg att utarbeta en 

8� Ydreborg t »Pasteurs centrafricains« �7.�.�96�. ÖM-styrelsen ��–��.�.�96� § 9 
mom 7, § �0 mom �. 

8� ÖM-styrelsen ��–�5.6.�96� § �� mom 7; �0–��.�96� § �6 mom ��. MK �8.7–
7.8.�96� § �9. Adolfsson i MB ��.9.�96�, s �, ��. Det var något av en historiens ironi 
att vid samma möte med styrelsen i juni (§ �� mom �) sattes också slutpunkten för en 
lång process av arbete med nya ordningsregler för ÖM:s mission i Afrika som skulle 
gälla från den � juli �96�. De skulle inte bli långlivade. Ordningsregler för Örebro mis-
sionsförenings mission i Afrika. Stencilerad utgåva �.7.�96�. 
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sådan överenskommelse. Arbetet accelererade alltså, men med paral-
lella processer i RCA och i Sverige.8� 

En avgörande vändning till förmån för integrationsmodellen. Formule-
ringen »missionens fullständiga integrering i Baptistunionen« innebar 
en avgörande vändning. Fältkommittén tog därmed ställning för Hil-
berths integrationsmodell och mot den gradvisa integrationsmodell, 
som tidigare förespråkats. Vad låg bakom denna vändning i november 
�96�? Hänvisningen till »den fortgående utvecklingen i landet« var 
ett av Hilberths tidigare argument. Det förstärktes för många både 
av utvecklingen i Kongo och av rapporter från den motsägelsefulla 
händelseutvecklingen inom den nya regimen i Bangui efter den fulla 
självständigheten i augusti �960. Vid sin hemresa �960 ersattes den mer 
försiktige Ydreborg som fältrepresentant av Stig Axelsson. Denne blev 
med tiden mer öppen för Hilberths linje, utan att det fanns låsningar 
från andra missionärers sida kring hans person.85

Det fanns dock också en annan sida av »den fortgående utvecklingen 
i landet«, nämligen det faktum att de afrikanska ledarna inom MBS inte 
var immuna mot inflytelserna från utvecklingen i stort i landet. Det stod 
alltmer klart att den fulla integrationen låg i linje med den. Genom fort-
satta samtal i konstitutionskommittén – där pastor Valter Ngakoumba 
ingick – och i församlingskommittén hade de afrikanska ledamöterna 
förstått att missionen inte hade för avsikt att lämna arbetet. Den ville 
ekonomiskt stödja den nya unionen och låta missionärerna arbeta 
vidare inom den. Det gjorde det lättare att driva på om självständighe-
ten. Det blev också allt svårare rent psykologiskt för missionärerna att 
förespråka något annat än full integration. Varje undantag enligt idén 
om partiell eller gradvis integration sågs som bristande förtroende. I 
mars �96� skrev Inga Säw till Ydreborg och påpekade att ÖM måste 
ta bort undantagen. »[D]et går inte att göra så med de svarta nu. De 
har vaknat och begriper alltför väl vad det är frågan om […] Jag tror 
inte att vi riktigt hunnit med i galoppen«.86

Det som kunde uppfattas som en omsvängning hos afrikanerna inne-

8� FK norra �5–�6.��.�96� § ��. Hilberth t Ydreborg �7.��.�96�. ÖM-styrelsens AU 
�9.��.�96� § 6 mom ��.

85 Intervju med Ydreborg �.8.�99�. Se Axelsson t Boström ��.�0.�960, där han dock 
fortfarande verkar argumentera mot Hilberths ursprungliga förslag.

86 Säw t Ydreborg �0.�.�96�.
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bar i varje fall att det skäl som Huss anfört som stöd för sin linje inte 
längre var användbart. Enligt Hilberth gav de afrikanska ledamöterna 
i församlingskommittén uttryck för sitt stöd till integrationsmodellen 
redan i april �96�. När fältkommittén sedan utsåg Hilberth, Axelsson 
och Berndtson, alla med ungefär samma grundsyn i integrationsfrågan, 
var det ett tecken på att man inte heller bland missionärerna längre 
ansåg det viktigt att få med en klar företrädare för den gradvisa integra-
tionsmodellen (även om Axelsson länge sympatiserade med den). Till 
detta kom att Ydreborg – under påverkan från tänkandet i Sverige och 
med lite distans till missionärskåren i RCA – insåg vart vinden blåste. 
Han blev alltmer övertygad om att någon form av integrationsmodell 
var den enda framkomliga. Han redovisade själv i MB att utvisningsho-
tet för de svenska missionärerna i Kongorepubliken i september �96� 
ledde honom alltmer i riktning mot integrationsmodellen.87

I deras studie från �006, som inte har en historisk inriktning, kom-
menterar Thornell och Olivestam Hilberths och Ydreborgs inställ-
ning till den centralafrikanska kyrkans självständighet. I detta avsnitt 
kontrasteras en kommentar från Hilberth i en intervju på �980-talet 
(�989) med en artikel av Ydreborg från �96�. Hilberths utsaga att 
han reservationslöst bejakade kyrkans självständighet ses som en »ef-
terkonstruktion«, medan Ydreborgs utsaga att han var tveksam men 
att förändringen var oundviklig ges »större sanningsvärde«, eftersom 
den tillkom i själva förändringsprocessen.88 Det i min undersökning 
redovisade samtida källmaterialet ger ett överväldigande stöd för att 
Hilberths inställning var tydlig och konsekvent under lång tid – defi-
nitivt från �950 och framåt – medan Ydreborg intog en försiktig och 

87 Hilberth t Ydreborg �.�0.�96�. Berndtson t Ydreborg �.�0.�96�. Redan vid sin 
hemkomst i juli �960 antydde Ydreborg i en intervju att den politiska utvecklingen 
kan »tvinga till en hastigare omläggning än vad såväl svarta som vita nu önska«. MB 
�9.7.�960, s �, �. I början av �96� redovisade Ydreborg en radikalisering av sitt tänkande, 
genom att i sitt namn och under rubriken »Relationerna mellan mission och kyrka i en kri-
tisk situation i Afrika« i MB utförligt redogöra för ett föredrag hållet vid Kongos Protestan-
tiska Råds konferens �960 av missionären Hans Emming och publicerat i Congo Mission 
News april �960. Han skrev bl a att de politiska händelserna i Kongo har gett eftertryck 
åt »kravet på att de afrikanska församlingarna blir självstyrande, självunderhållande och 
självutbredande«. MB �6.�.�96�, s 6, �0; �.�.�96�, s �, �0. Ang utvisningshotet i Kongo, 
se Ydreborg i MB 7.��.�96�, s �. Intervju med Ydreborg �8.�.�998.

88 Thornell & Olivestam �006, s �6�f. Samtida missionärer skulle säkerligen inte in-
stämma i deras omdöme att Hilberth verkade »mer eller mindre i obemärkthet« för att 
förbereda kyrkans självständighet. Detta har inte heller stöd i den artikel av Inga Säw i 
Evangelisten �96� som uppges som källa. 
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återhållsam inställning, som dock snabbt förändrades efter hans åter-
komst till Sverige �960.

Efter det jag kallat vändningen i november �96� – då fältkommittén 
tydligt bestämde sig för integrationsmodellen – låg vägen låg öppen för 
att förbereda detaljerna kring de planerade konferenserna under �96�, 
då baptistunionerna skulle bildas och överlåtelsen av egendom ske, 
liksom upprättandet av ett ny samarbetsavtal. Men den tänkta vägen 
fram mot de planerade konferenserna skulle inte bli utan diskussioner 
och nya incidenter. 

Ecklesiologiskt resulterade diskussionen som beskrivits och tolkats i 
detta kapitel i ett förslag om en Baptistförsamlingarnas union. Det 
var grundat i en modifierad kongregationalism. Det fanns dock även 
tendenser till en mer synodal ordning. Dessa samfunds relation med 
ÖM diskuterades utifrån tre modeller: parallellmodellen, den gradvisa 
integrationsmodellen och integrationsmodellen. Under �96� gällde 
diskussionen de två senare. Mot slutet av året stod det alltmer klart att 
förslaget skulle följa den sista modellen. Frågan gällde hur omfattande 
undantag som borde göras i integreringen av MBS:s egendom och 
verksamhet i de nybildade samfunden.
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��
»en �0-årig missionshistoria har  

övergått i kyrkohistoria«

Två afrikanska samfund uppnår självstyre (�96�)

Under våren �96� – inför de avgörande konferenserna senare under 
året – förekom som tidigare framkommit en intensiv kommunikation 
mellan ÖM-ledningen och fältkommittén i RCA. I detta skede var 
särkskilt formuleringarna i förslaget till konvention om relationen 
mellan samfunden i vardande och ÖM/MBS fortfarande mycket om-
diskuterade. Det meddelades därför från ÖM-ledningen att förslagen 
i det stadiet inte skulle »bekantgöras för afrikanska kristna«. Avsikten 
var uppenbarligen att nå enighet kring förslagen innan de presenterades 
för afrikanerna i församlingskommittén.� In i det sista förekom över-
raskningar och förändringar innan de historiska besluten kunde fattas 
om att bilda de nya självständiga afrikanska samfunden, att integrera 
MBS:s egendom och verksamhet i dessa och att ingå samverkansavtal 
mellan dessa och ÖM i Sverige.

I detta kapitel följs händelseförloppet genom ett studium av dessa 
konferenser och mellanliggande diskussioner. Konferensen i Ouesso 
i april behandlas i ett första avsnitt. Frågeställningen där var speciell 
och gällde integrering med Evangeliska kyrkan i Kongo eller bildandet 
av ett eget samfund. De övriga konferenserna, i Örebro i juni, i Ber-
bérati i september och i återigen i Ouesso i oktober, behandlas i det 
andra avsnittet. I ett tredje avsnitt görs en kortfattad missionshistorisk 
jämförelse. 

� ÖM-styrelsens AU �.�.�96� § � mom �. Förfaringssättet att afrikanerna hölls utanför 
beredningen och ställdes inför färdiga förslag, hade Hilberth, som tidigare framkommit, 
protesterat mot redan under våren �960.
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��.� Södra arbetsfältet: integration med  
Evangeliska kyrkan i Kongo (EEC) eller eget samfund?

Som tidigare berörts stod det alltmer klart för alla parter att arbetsfältet 
knappast skulle kunna hållas samman organisatoriskt. Det hade varit 
tilltäckligt svårt redan tidigare både ur kommunikationssynpunkt och 
ur administrativ synpunkt. Det fanns redan en uppdelning mellan de 
bägge kolonierna Mellankongo och Oubangui-Chari, även om dessa 
hölls samman inom AEF under generalguvernören i Brazzaville. Det 
blev ännu mer komplicerat och rentav omöjligt med en gemensam or-
ganisation, sedan Republiken Kongo och Centralafrikanska republiken 
fått full självständighet i augusti �960.

Anslutning av församlingarna i Sangha till Evangeliska kyrkan i Kongo? 
Problemet var att den del av det tidigare arbetsfältet som nu återfanns 
i Republiken Kongo – och ofta benämndes det södra fältet – bara 
utgjorde en mindre del av MBS:s totala arbete. Fyra församlingar där 
hade drygt � 000 medlemmar, medan femton församlingar på det norra 
fältet hade nästan �� 500 medlemmar. Var det södra fältet bärkraftigt 
nog för att bilda ett eget samfund? Harry Köhler meddelade i brev 
från Ouesso i februari �960, att församlingskommittén där uttalat sig 
för en fullt genomförd uppdelning mellan MBS:s arbetsfält i två helt 
självständiga samfund.�

I ÖM-styrelsen hade däremot tanken uppkommit att församlingarna i 
norra Republiken Kongo skulle anslutas till Evangeliska kyrkan i Kongo 
(Eglise Evangélique du Congo, EEC), det samfund som var på väg att 
bildas �96� utifrån SMF:s mission i Mellankongo. Köhler skrev i brev till 
missionssekreterare Joel Boström i april �96� att han såg möjligheten till 
integrering med EEC som »en ljusning för vårt södra fält«. Han hade mer 
och mer förstått att en särskild baptistunion där riskerade att bli väldigt 
isolerad. Han var också positiv till att försöka få missionärer från SMF 
till norra Kongo, eftersom ÖM hade svårt att rekrytera missionärer som 
var villiga att arbeta där. Han hoppades bara att sådana SMF-missionä-
rer skulle ha en baptistisk dopsyn. Däremot insåg Köhler – som inte var 
anhängare av öppen kommunion i Sverige – att församlingarna måste 
följa EEC:s mer öppna hållning i nattvardsfrågan.�

� Köhler t Boström �0.�.�960.

� Köhler t Boström �.�.�96�. Boström skrev till SMF-missionären Henry Holmberg, måg 
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Missionärskonferensen �96� förordade denna lösning. Den gav Stig 
Axelsson i uppdrag att förhandla med det Norska missionsförbundets 
och SMF:s representanter i Kongo. Den bad även ÖM-styrelsen att 
förhandla med SMF-styrelsen i samma fråga. Eftersom EEC redan hade 
bildats den �5 juli samma år – ett par veckor innan missionärskonferen-
sen samlades – kan det tyckas märkligt att de inte beslöt om underhand-
lingar direkt med kyrkan. Möjligen sågs de föreslagna samtalen som en 
nödvändig etapp på vägen. Det var viktigt att ha de andra missionernas 
stöd för planen. Samtidigt framhöll konferensen att »ÖM inte tänker 
dra sig undan sydfältet, så länge vi har krafter till förfogande«.�

Åtgärderna godkändes av ÖM-styrelsen i oktober �96�, som också 
beslöt att ta kontakt med SMF-ledningen i Sverige. Redan i november 
hade Ydreborg ett förslag till avtal mellan ÖM och EEC klart. Frågan 
behandlades även i norra fältkommittén, som konstaterade »att tanken 
finner gehör inom församlingarna på södra fältet«. Kommittén beslöt 
därför att bemyndiga Conseil d’administration, den juridiska styrelsen 
för MBS, att underteckna en konvention enligt SMF:s mönster om 
överlåtelse av egendomen i Kongo till EEC. I början av mars �96� 
rapporterade Ydreborg till ÖM-styrelsens arbetsutskott från sitt och 
Linné Erikssons samtal med SMF-ledarna Gösta Nicklasson och Arvid 
Stenström. Dessa var positiva till planerna.5 

Konferensen i Ouesso i april 1962 – överraskande vändpunkt i pro-
cessen. En konferens för de aktuella församlingarna sammankallades 
till månadsskiftet mars/april �96� för att ta ställning till denna fråga. 
Därefter var det tänkt att en deputation skulle resa till Brazzaville för 
att sluta avtal om integrering i EEC. Stig Axelsson inledde konferen-

till ÖM-pastorn Birger Eriksson, som responderade positivt på tanken om integrering i 
EEC. Holmberg meddelade att församlingarna där tillämpade öppen kommunion men 
praktiserade enbart vuxendop. Dopfrågan borde inte bli något problem. Däremot såg 
han svårigheter att få en SMF-familj till Ouesso, eftersom de hade problem med missio-
närsrekryteringen även för de egna behoven. Holmberg t Boström �.5.�96�.

� MK �8.7–7.8.�96� § �0.

5 ÖM-styrelsen �0–��.�0.�96� § �6 mom ��. ÖM-styrelsens AU ��.��.�96� 5 mom 
�; �.�.�96� § 7 mom 9. FK norra �5–�6.��.�96� § ��. Det framgår att Nicklasson och 
Stenström föreslog att ordet baptistisk (»baptistiska principer ifråga om de troendes 
dop«) skulle tas bort från avtalsförslaget, eftersom baptistiska principer om troendedop 
redan gällde, utan att ordet användes i EEC:s dokument. De enades om att ersätta ut-
trycket med »i överensstämmelse med de nytestamentliga församlingsprinciper som 
hittills tillämpats«.
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sen med att redogöra för de administrativa svårigheter som den nya 
politiska situationen medfört samt för missionärskonferensens förslag 
och ÖM-styrelsens godkännande. Men han framhöll att det tillkommer 
församlingarna själva att välja väg. Under vad Axelsson karaktärise-
rade som en »broderlig överläggning« yrkade flera att de skulle bilda 
ett eget samfund. Konferensen beslöt att »icke ännu« begära försam-
lingarnas integrering i Evangeliska kyrkan i Kongo. Istället beslöts att 
bilda en självständig kyrka vars namn skulle vara: Baptistsamfundet 
i Sangha, Republiken Kongo (EBS).6 Det är värt att notera att kon-
ferensen valde samfundsnamnet Baptistsamfundet i Sangha (Eglise = 
kyrka/samfund) istället för den formulering med kongregationalistisk 
tendens som diskuterades i RCA, Baptistförsamlingarnas union (Eglises 
i pluralis = församlingar). Denna fråga kom upp igen vid konferensen 
i september/oktober (se nedan).

Samtidigt uttalade sig konferensen för »ett intimare samarbete« med 
EEC. Men istället för att avböja det liggande förslaget och sedan avvakta 
fortsatta samtal beslöt alltså konferensen att omedelbart bilda ett eget 
samfund. Den antog en konstitution som – med några smärre ändringar 
av praktisk art – sammanföll med förslaget från norra fältkommittén 
och ÖM. Konferensen utsåg omedelbart det nya samfundets ledning. 
Till president valdes pastor David Molombopela från Matele, �0 år 
gammal. Han tillhörde bungilifoket och var brorson till Daniel Bokan-
gue. Till vice president valdes missionären Gösta Svennberg. I styrelsen 
ingick i övrigt Jean Abégouo, Michel Giembella, Marcel Menkeng, 
Gabriel Zekk och Daniel Bokangue.7 Varför blev inte hans farbror, den 
absolut mest framstående ledargestalten inom församlingarna i Sangha 
och länge missionärernas favorit, vald till samfundets ledare? Förkla-
ringen ligger i det faktum, för vilket tidigare redogjorts, att Bokangue 
vid denna tid fortfarande hade ett visst politiskt engagemang och hade 
trätt tillbaka som pastor. Han blev dock invald i styrelsen och deltog i 
konferensen i oktober, bland annat som tolk åt Linné Eriksson.8

6 ÖM-styrelsens AU �.�.�96� § 7 mom 9. Församlingarnas i Sanghaområdet konferens 
��.�–�.�.�96� § �, �. Sangha i samfundsnamnet Eglise Baptiste de la Sangha, Republique 
du Congo, syftar på distriktets namn inom Republiken Kongo, vilket i sin tur kommer 
från Sanghafloden.

7 Församlingarnas i Sanghaområdet konferens ��.�–�.�.�96� § �, 7. Eriksson & Ydberg 
�96�, s �87.

8 Av privat brev från Ydreborg framgick att det fanns en spänning i förhållande till 
Bokangue vid deras möte i oktober. »Vi har måst säga honom en del sanningar, som han 
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Konferensen i Ouesso ställde sig också positivt till förslaget till sam-
arbetsavtal. Den hade dock några konkreta ändringsförslag:

[…] att missionsbåten l’Envoyé och de bilar, som tjänstgör på vårt 
arbetsfält ej må undantagas, då missionens egendom överlämnas till 
församlingarna, att om missionärsdagar skall anordnas de ledande 
bröderna i församlingarna må ha rätt att deltaga i dem, att Matélé 
skall betraktas som stationeringsort för missionärer på samma sätt 
som de övriga stationerna.9

Besluten vid konferensen överraskade ÖM-ledningen i Örebro. Tan-
ken hade ju varit, innan frågan om integrering i EEC kom upp, att 
samfundsbildningen och överlåtelseakten skulle ske vid en konferens i 
samband med ett besök från ÖM-ledningen i Sverige. Ydreborg bad om 
en förklaring av Axelsson. Denne försvarade vad som hänt vid konfe-
rensen med hänvisning till lokala församlingars självbestämmanderätt 
och det labila politiska läget i landet. Egentligen hade konferensen 
också lämnat en öppning för ett nytt beslut i framtiden genom formu-
leringen »icke ännu…«�0

Den så kallade norra fältkommittén uttryckte emellertid sin tillfreds-
ställelse med att den brådskande frågan hade fått en lösning »som ligger 
helt i stil med missionens avsikter och därtill är enligt den afrikanska 
församlingens önskan«. Att beslutet var i linje med missionens avsikter 
stämmer inte med ovan redovisade beslut från missionärskonferensen 
och ÖM-styrelsen. Hur skall den här vändningen förstås?�� Axelsson 
redovisade i brev till Ydreborg att han blev överraskad av att konferen-
sen inte var beredd att begära församlingarnas integrering i EEC. Han 
hade blivit försenad några dagar och delegaterna hade använt tiden 
till att konferera på egen hand. »[N]är jag kom fram visste de ganska 
bra hur de ville ha det både i det ena och det andra sammanhanget«, 
skrev Axelsson. I de samtalen hade de kommit fram till de tre skäl, 
som sedan redovisades i konferensen. De kände inte församlingarna på 
SMF-fältet tillräckligt, de ville förbli baptister, även till namnet, och de 

inte vill acceptera.« Y Ydreborg t E Ydreborg �8.�0.�96�. Se även kap ��.�.

9 Församlingarnas i Sanghaområdet konferens ��.�–�.�.�96� § 5. A

�0 Ydreborg t Axelsson ��.5.�96�. Axelsson t Ydreborg ��.5.�96�. Axelsson i MB 
��.5.�96�, s �, �.

�� FK norra �6.5.�96� § 5.
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ville fortsätta det direkta 
samarbetet med ÖM. 
Inför denna »trohetsför-
klaring till vår mission«, 
som Axelsson uttryckte 
det, ansåg denne och 
övriga missionärer att 
de inte kunde tvinga 
församlingarna att gå en 
annan väg. Han menade 
att både missionärer och 
missionsledning måste i 
ord och handling visa att 
de respekterar de afri-
kanska församlingarnas 
mening och står vid de-
ras sida »även då vi inte 
får bestämma allt«.��

Axelsson uttryckte sin 
överraskning över hän-

delseutvecklingen. Men ÖM- respektive MBS-ledningen och andra 
missionärer hade inte förankrat frågan alls, eller i varje fall inte till-
räckligt, hos de kongolesiska ledarna. Svenskarna hade räknat med att 
kunna påverka beslutet på ett avgörande sätt, men de missbedömde 
församlingsledarnas inställning. Hilberth skrev till Ydreborg i Sverige 
att det inte var bra att de »underhandlat med Stockholm om att låta 
våra församlingar samgå med Brazza, utan att samtidigt ta kontakt 
med våra afrikaner«.�� De afrikanska delegaterna kände sig helt enkelt 
förbigångna inför konferensen.

Det första av deras redovisade skäl uttryckte också en annan aspekt 
av problemet. De svenska ÖM-missionärerna hade sedan lång tid haft 
goda kontakter med sina svenska kollegor inom SMF, men de hade 
inte medverkat till att kongoleserna i denna norra region fick odla 
kontakterna med sina kollegor i södra Kongo. Om det i södra Kongo 
hade varit fråga om en kyrka framväxt ur en fransk eller amerikansk 

�� Axelsson t Ydreborg ��.�.�96�.

�� Hilberth t Ydreborg ��.�.�96�.

Stig Axelsson. Foto: Biblioteket Läsaren/ 
Örebro Missionsskola.
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mission hade med stor sannolikhet ÖM-ledningen eller de svenska mis-
sionärerna inte agerat som de gjorde. Förbindelsen svenskar emellan 
blev avgörande. Detta förstärktes av den spänning som fanns mellan 
de missionärer som arbetat länge i Sangharegionen och övriga ÖM-
missionärer. De förra kände ofta av avståndet till missionens centrum 
i Berbérati och ansåg att behoven i norr prioriterades framför dem 
i söder. Dessutom arrangerades alltid missionärskonferensen på det 
norra arbetsfältet i Övre Sangha. Det var därför förståeligt att dessa 
missionärer var positiva till tanken att församlingarna i Sanghaområ-
det anknöts till en kongolesisk kyrka – med svensk förbindelse – som 
uppfattades ha större resurser. 

Axelsson antydde en annan orsak, som inte hade sagts öppet i 
konferensen, men som kan ha starkt bidragit till beslutet. Det var den 
etniska och politiska spänningen mellan syd och nord, som förvärrats 
sedan självständigheten. Bokangue hade visserligen haft kontakter 
med södra Kongo, men genom sitt politiska engagemang drogs han 
in i den här spänningen. Det var i den dåvarande situationen inte 
märkligt att konferensen förhöll sig avvaktande till EEC. Delegaterna 
tvivlade på att de skulle få en bättre situation i en kongolesisk kyrka 
med centrum i Brazzavilleregionen än som eget samfund. Deras his-
toriska relation var till ÖM. Ett självständigt samfund skulle ändå 
få ett eget samarbetsavtal med ÖM och en säkrare grund för fortsatt 
missionärsnärvaro.��

ÖM-styrelsen inför »fait accompli«. När ÖM-styrelsen möttes i 
juni �96� meddelades i denna fråga att läget i Kongo »betydligt 
ändrats« sedan styrelsemötet i mars. Efter en redogörelse för händel-
seförlopp och beslut beslöt ändå ÖM-styrelsen att godkänna konsti-
tuerandet av det nya samfundet. Det avtal om överlåtelse av egendom 
till EEC, som styrelsen hade godtagit i mars, skulle istället läggas till 
grund för ett avtal med det nybildade samfundet. Däremot godtog 
inte styrelsen förslaget från konferensen i Ouesso att den så kallade 
missionsbåten och en ny bil också skulle överlämnas. De gick däremot 
med på att Matélé skulle räknas som stationeringsort för missionärer, 
med reservationen att tillgången på missionärer skulle bli avgörande 
för om det kunde bli så i praktiken. Denna gest hade därmed mer 

�� Ibid.
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psykologisk än praktisk betydelse. Trots att konferensen i Ouesso 
redan antagit en konstitution för det nya samfundet, beslöt ÖM-sty-
relsen i juni att rekommendera att det slutliga konstitutionsförslaget 
för samfundet i vardande i RCA »även måtte antagas på vårt sydfält 
i Afrika«. Det framgick inte hur de tänkte sig detta. Det fick tas med 
i de fortsatta underhandlingarna inför de konferenser som planerades 
till det andra halvåret �96�.�5 

��.� Konferenserna �96� i Örebro, Berbérati och Ouesso:  
Historiska beslut driver processen till dess mål

Sedan Axelsson återkommit till Berbérati från Ouesso-konferensen 
inträffade en händelse, som kom att ytterligare öka det angelägna i 
att göra den planerade överlåtelsen så fullständig som möjligt. I maj 
�96� beslöt nationalförsamlingen i RCA att alla lärare i privata sko-
lor skulle inlemmas bland de statsanställda. Det uppfattades som ett 
förtäckt förstatligande. Ingen tidpunkt angavs emellertid när lagen 
skulle träda i kraft. Den kommande förändringen skulle även omfatta 
lärarutbildningen. Det var lätt att förutse att en utländsk mission som 
bedrev skolverksamhet skulle kunna få bekymmer i relation till staten. 
Ett annat politiskt beslut – som också skulle kunna begränsa missionens 
och kyrkans verksamhetsområde – gällde upprättandet av en nationell 
ungdomsrörelse. Axelsson rapporterade att »stämningen bland de le-
dande i Bangui är mycket anti-missionell för närvarande«.�6

Överlämnande »med stora ord och later« eller »utan stora åthävor«? 
Axelsson välkomnade ÖM-styrelsens förslag att sända ett par repre-
sentanter från ÖM till den planerade konferensen i Berbérati, men han 
menade att de inte skulle göra för stor sak av överlåtelsen och därmed 
ge sken av stora förändringar. Hans kommentarer ger snarast uttryck 

�5 ÖM-styrelsen ��–��.6.�96� § �5 mom �–�.

�6 Berndtson t Ydreborg �6.5.�96�. Axelsson t Ydreborg 9.5.�96�. Kalck �99�a, s ���. 
Statens planer förhindrade dock inte MBS att föreslå den blivande unionen att förena 
sig med den nybildade evangeliska ungdomsrörelsen (Jeunesse Evangélique Africaine). 
Den var gemensam för flera missioner i Centralafrika, bl a den amerikanska brödra-
missionen, för att få ett enhetligt ungdomsarbete och en mer »församlingsorienterad 
uppläggning« på verksamheten än i den franskinspirerade scoutrörelsen, som MBS dit-
tills samarbetat med. Fältkommittén norra �.7.�96� § �. Se även Eriksson och Ydreborg 
t ÖM-styrelsen �8.�.�96�, s �9. Konferensen i september gick på denna linje. Missionärs- 
och församlingskonferensen ��–�6.9.�96� § �9. 
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för missionärernas oro för egen del än för en saklig bedömning av 
betydelsen i det som skulle ske.

När missionen med stora ord och later överlämnar rubb och stubb 
till kyrkan, och sedan missionärerna sitter kvar i orubbat bo och allt 
flyter ungefär som tidigare, så är det kanske inte så underligt om en 
eller annan börjar undra när vi skall ge oss iväg, så att de får flytta 
in i våra hus […] Jag anser inte att det viktigaste med Ert besök är 
»överlämnandet« där någon av Er i högtidliga […] ordalag med 
varm hand skänker Unionen missionens egendom, och där Unio-
nens president skall uttala församlingarnas stora tacksamhet, som 
de flesta inte förstår eller känner, därför att de redan länge ansett 
sig höra hemma i kyrkorna där de lärt sig dyrka och tjäna Gud. 
Därmed inte sagt att saken inte kan ordnas officiellt när Ni är här, 
tvärtom, men jag anser som sagt, att det bör ske utan stora åthävor, 
så naturligt och enkelt som möjligt.�7

Axelssons uttryckssätt har likheter med Huss argumentation ett och 
ett halvt år tidigare. Medan Huss gav intrycket att afrikanernas tvek-
samhet till självstyre berodde på att de inte ville att missionen och 
missionärerna skulle lämna och »överge« arbetet, gav Axelsson istället 
intrycket att en del av afrikanerna gärna skulle se att missionärerna 
lämnade landet. Därför borde inte överlämnandet ordnas på ett så-
dant sätt att man gav näring åt den eventuella förhoppningen. Hade 
en omsvängning skett i opinionen bland de afrikanska pastorerna och 
ledarna? Det är fullt möjligt, som tidigare antytts. Men det är också 
troligt att varken missionärer eller afrikaner genomgående hade en 
helt konsistent inställning sakligt och psykologiskt i en så omvälvande 
tid. De kunde i olika situationer ge uttryck för ganska motsägelsefulla 
synpunkter.

Ett exempel på en sådan kluven hållning till missionärernas styre 
och missionens intentioner gavs av Axelsson i samma långa brev. Han 
redogjorde där för en fråga som kommit från afrikanernas sida: »Andra 
missioner i Afrika sänder unga män och kvinnor att studera i utlandet, 
hur många gånger har några sänts från vårt fält i R.C.A.?« Mot den 
bakgrunden hade fältkommittén begärt att få sända tre personer, två 

�7 Axelsson t Ydreborg 9.5.�96�. 
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män och en kvinna, för vidare utbildning i Sverige. ÖM-styrelsen hade 
lite avvaktande svarat att det nog skulle kunna förverkligas först året 
därpå och under förutsättning att ett stipendium beviljades från Sveri-
ges Ekumeniska Kvinnoråd. Axelssons reflektion var att det skulle bli 
svårt för afrikanerna att begripa att ÖM inte hade råd till detta, men 
samtidigt kunde sända en delegation på inspektionsresa.

Och då blir det inte långt till den reflektionen Ngakoumba redan 
gjort inför mig en gång: Ni har råd till vad ni vill (underförstått då 
det gäller er vita) men ni har inte råd till just någonting ibland (under-
förstått då det gäller att hjälpa oss svarta). Och sådana reflektioner 
är ytterst farliga i vår situation.�8

ÖM:s årskonferens 1962 och avtalsförslagen. Förslag till avtal mellan 
ÖM och i första hand den nya baptistunionen i RCA�9 samt försla-
get till konstitution presenterades av ÖM-styrelsen för godkännande 
i ÖM:s årskonferens i juni �96�. Årsmötet godkände dokumenten 
och därmed kunde den historiska processen sedan slutföras på plats i 
RCA.�0 Beslutet innebar att integrationsmodellen till slut segrat. Avta-
let, som i allt väsentligt blev likalydande för unionen i Kongo, innehöll 
en inledning, en överlåtelsedel och en överenskommelsedel angående 
arbetet, arbetarna och ekonomin. Det avslutades med några allmänna 
bestämmelser.

I inledningen uttalades att ÖM erkänner Baptistunionen »som 
en självständig union med full bestämmanderätt över sig och sitt 
arbete« och att Baptistunionen erkänner ÖM:s missionärer, verk-
samma inom unionen, »som representanter för Örebromissionen och 
som medarbetare i Baptistunionens församlingar […] med uppdrag att 
samarbeta med Baptistunionen för Centralafrikanska republikens [alt 

�8 Ibid. ÖM-styrelsen tog tydligen intryck av Axelssons argumentation. I junimötet 
beviljades Sverigevistelse för Anna-Lisa och Valentin Betale samt Elie Gandjoko. Anna-
Lisa hade fått stipendium från Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd för yrkesutbildning i 
Sverige och de övriga två kom att följa ett läsår vid ÖMS. ÖM-styrelsen ��–��.6.�96� 
§ �5 mom 9–�0.

�9 Samfundsnamnet som på franska ordagrant lydde Baptistförsamlingarnas union i 
västra RCA (Union des églises baptistes de l’ouest RCA, UEB) översattes i dokumentet till 
årsmötet med Baptistunionen. Var den ecklesiologiska frågan kring kongregationalismen 
mindre viktig vid den aktuella tiden eller var detta bara ett språkligt misstag? Uppenbar-
ligen var det ingen i styrelsen och årsmötet som reagerade på denna punkt.

�0 ÖM:s årsmöte �5–�7.6.�96� § ��.
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Kongos] evangelisering«.�� I överlåtelsedelen fastslogs att det »mis-
sionsarbete, som tidigare utförts och letts av Örebromissionen […] 
skall integreras i Baptistunionens verksamhet och sålunda vara en del 
av denna«. I anslutning till detta deklarerades att ÖM överlåter till 
Baptistunionen »med full äganderätt all missionens fasta egendom 
[…] jämte all lös egendom, dock med undantag av det som anförs […] 
nedan«. Några av dessa undantag blev senare föremål för ytterligare 
diskussion.��

ÖM förband sig »att efter måttet av sin förmåga utsända missionä-
rer till Baptistunionens arbete […] så länge Baptistunionen anser sig 
ha behov därav«. Där stipulerades också vilka missionsstationer som 
ska vara stationeringsort för missionärer. På dessa platser förbehöll 
sig ÖM dispositionsrätten till missionärsbostäderna och tillhörande 
utrymmen, med där befintlig lös egendom, samtidigt som man åtog 
sig det ekonomiska ansvaret för underhåll av denna egendom. Unio-
nen kunde hos ÖM anhålla om ändring av förteckningen över dessa 
stationeringsorter.�� ÖM förbehöll sig rätten att anställa och avskeda 
missionärer. Däremot underställdes dessa Baptistunionen ur arbets-
synpunkt. Missionärerna skulle också kunna väljas till olika uppdrag 
inom unionen. »Såsom medlemmar av Baptistunionens församlingar 
kan missionärerna väljas till medlemmar i generalkonferens, exeku-
tivkommitté och administrativa råd.« Formuleringen var något oklar, 
men därmed avsågs inte att alla missionärer automatiskt skulle bli 
medlemmar i församlingen där de verkade. Det innebar snarare att 
missionärerna kunde och borde ta med så kallade flyttningsbetyg från 
en församling i Sverige och bli medlemmar i lokalförsamlingen på 
arbetsorten. Om så skedde kunde de också väljas till uppdrag inom 
samfundet. I konstitutionen för EBS i Kongo blev saken tydligt uttryckt: 

�� »Förslag till överenskommelse mellan Baptistunionen i Centralafrikanska republiken 
och Örebro Missionsförening«, bilaga nr 5 till ÖM:s årsmöte �5–�7.6.�96� § ��. Jfr 
Eriksson & Ydreborg �96�, s �06ff för den slutliga svenska versionen. Förutom beträf-
fande begränsningen av undantagen avviker den från årsmötets version mest i några 
redaktionella detaljer.

�� »Förslag till överenskommelse…«, bilaga nr 5 till ÖM:s årsmöte �5–�7.6.�96� § ��. 
För att ge en föreställning om omfattningen av den överlåtna egendomen kan noteras att 
den för UEB i RCA bland annat utgjordes av drygt �00 byggnader av olika slag, ett tiotal 
fordon, åtta elaggregat, utrustning av olika slag i institutionerna samt möbler. Eriksson 
& Ydreborg �96�, s �8ff.

�� »Förslag till överenskommelse…«, bilaga nr 5 till ÖM:s årsmöte �5–�7.6.�96� § 
��.
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»Missionär som ej är medlem av en församling kan ej av konferensen 
väljas till tjänst i församlingarna.«��

Dokumenten reglerade uppgifterna för ÖM:s representant, titulerad 
fältsekreterare, men tydliggör också att Baptistunionen skall ha direkt 
förbindelse med ÖM och att all officiell korrespondens mellan unionen 
och ÖM skall skötas av »Exekutivkommitténs ordförande eller av per-
son, som han därtill utser«. En lång rad andra detaljfrågor reglerades 
också i dokumenten. En anmärkningsvärd formulering var utfästel-
sen att »så länge Örebromissionen har missionärer placerade i Cen-
tralafrikanska republiken [alt. Kongo] biträda med penningmedel för 
Baptistunionens missionsgärning enligt reglerna för ekonomin.« Detta 
innebar rent formellt att ÖM kopplade samman ekonomiska bidrag 
med närvaro av missionärer.�5

Ydreborg informerade årsmötet om händelseutvecklingen i Kongo-
republiken där ju en ny baptistunion egentligen redan bildats. ÖM-
 styrelsen gavs fullmakt »att fullfölja och avsluta underhandlingarna om 
överlåtelse av missionens egendom på det nybildade samfundet«. En 
mall för detta fanns i det förslag som redan godkänts för överlåtelsen 
till och framtida samverkan med samfundet i RCA. Men styrelsen gavs 
också fullmakt att »fastställa stadgar« för baptistunionen i Kongo, 
återigen en ur principiell synpunkt märklig formulering.�6 

Ekumeniska ställningstaganden. I juli �96� diskuterade fältkommittén 
MBS:s medlemskap i den evangeliska federationen. Denna stod givetvis 
inför förändringar, när allt fler missioner integrerades i de framväxande 
kyrkorna. Jean Keller hade aviserat sin avgång som generalsekreterare 
och skulle ersättas av den kamerunske pastorn E Mallo. Fältkommittén 
framförde argumentet att de nya politiska gränserna innebar att federa-
tionen »inte längre medför samma praktiska nytta för missionen eller 
församlingens arbete, som under tidigare år«. Av den orsaken liksom 
på grund av den förestående integrationen beslöts begära utträde ur 
federationen. Frågan om medlemskap eller ej motiverades enbart av 
praktisk nytta. Det är också anmärkningsvärt att frågan inte presen-

�� Ibid. Eriksson och Ydreborg t ÖM-styrelsen �8.�.�96�, s �8. Eriksson & Ydreborg 
�96�, s ��9, ��0.

�5 »Förslag till överenskommelse…«, bilaga nr 5 till ÖM:s årsmöte �5–�7.6.�96� § 
��. 

�6 ÖM:s årsmöte �5–�7.6.�96� § ��.
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terades för konferensen i september, så att den blivande unionen fick 
ta ställning.�7

I förslaget till samverkansavtal infördes under rubriken ekonomi 
ett annat ställningstagande av ekumenisk art. I äskanden till ÖM om 
bidrag till verksamhetsbudget kunde även utgifter ingå för samarbete 
med andra kyrkor och organisationer »med undantag av Kyrkornas 
Världsråd«. Detta speglade den samtida debatten inom ÖM. Dess 
pastorskonferens gjorde ett negativt ställningstagande efter uppmärk-
samheten kring KV:s generalförsamling i New Delhi �96�. ÖM ville i 
avtalet markera att dess ekonomiska bidrag inte fick användas för att 
betala medlemsavgift till KV, om samfunden (UEB, EBS) till äventyrs 
skulle orientera sig i en sådan riktning. Vid denna tid var rådet på 
offensiven i Afrika, bland annat genom att den regionala sammanslut-
ningen All Africa Conference of Churches förbereddes mellan �957 
och �96�.�8

Konferensen i Berbérati i september 1962. Missionärerna i RCA var 
inte helt nöjda med dokumenten, såsom de hade godkänts av ÖM:s års-
konferens. Fältkommittén beslöt i juli att meddela ÖM-styrelsen att det 
vid församlingskommitténs möte gavs klara besked från afrikanernas 
sida att inga som helst undantag skulle komma att av dem förstås och 
accepteras, förutom Svenska skolans egendom. Fältkommittén ansåg 
att det var angeläget att »undanröja så många orsaker till misstänk-
samhet som möjligt och bibehålla den goda grundval för gemensamt 
arbete som odelat förtroende för afrikanerna innebär«. Därför föreslog 
den en ändring i texten, så att Svenska skolans egendom skulle utgöra 
det enda undantaget från överlämnandet.�9

�7 FK norra �.7.�96� § �7. Federationen förändrades till att innefatta de unga kyrkorna 
och samfunden, men kom ändå senare att upphöra (�969). FECAF ��–��.�.�96�, s 7; 
��–�7.�.�969, s �.

�8 »Förslag till överenskommelse mellan Baptistunionen i Centralafrikanska republiken 
och Örebro Missionsförening«, s 5 i bilaga nr 5 till ÖMs årsmöte �5–�7.6.�96� § ��. 
FECAF �5–�0.�.�957, s �6. Idarous & Pobee �99�, s ��f. Jfr Eriksson & Ydreborg 
�96�, s ��0. För uttalandet från ÖM:s pastorskonferens, se Aldén �96�, s 80. Den 
anförda motiveringen är att KV:s enhetssträvanden är för inklusivt och inte bygger på 
»bibliska förutsättningar«, som indirekt anges som »gemenskap med alla på Kristus sant 
troende«. I Aldén �96� finns även artiklar av ÖM-profiler som pastor C G Hjelm och 
Indienmissionären Jean Malm. För Magnussons reserverade hållning till integreringen 
av IMR i KV, se kap �0.�.

�9 FK norra �.7.�96� § 7–8.
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ÖM-styrelsen pressades 
alltså in i det sista steg 
för steg från den gradvi-
sa integrationsmodellen 
till den fulla integratio-
nens modell. I augusti 
redovisade Inga Säw i 
MB att frågan hade dis-
kuterats länge och väl 
bland pastorerna vid en 
fortbildningskurs och 
att det var »fullständig 
integrering« som var 
den allmänna meningen 
bland dem. De var alltså 
denna gång väl förbered-
da inför konferensen.�0

Den gemensamma 
missionärs- och försam-
lingskonferensen hölls i 
Berbérati mellan den �� 
och den �6 september 

�96�, det vill säga under tretton dagar. I sin rapport till ÖM-styrelsen 
i mars �96� kommenterade Eriksson och Ydreborg varför konferensen 
blev så lång. Det berodde enligt dem

till stor del på att det var en så väldig anhopning av ärenden, dels 
på att så många ärenden var svåra att komma till rätta med, dels på 
att afrikanerna hade svårt att fatta ärendenas innebörd och måste få 
tid på sig att »smälta« innehållet, bl. a. genom att skaffa sig vidare 
informationer hos sina egna eller hos missionärerna. Och besluten 
bromsades ofta upp av misstänksamhet mot missionärerna och mis-
sionen. Man var rädd för att gå med på något som senare skulle visa 
sig oklokt.��

�0 Säw i MB �6.8.�96�, s 5.

�� Eriksson och Ydreborg t ÖM-styrelsen �8.�.�96�, s �. 

Jacques Mamadi, UEB:s förste president.  
Foto: ÖM:s arkiv.
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Detta avsnitt finns även med i den senare samma år i tryck utgivna 
rapportboken. Där kompletterade man bedömningen genom att skriva 
att »många av ombuden visade prov på god kännedom om de bib-
liska sanningarna, ett aktningsvärt omdöme och en skarp psykologisk 
blick«.��

�� missionärer och �6 representanter för femton församlingar deltog 
med rösträtt och dessutom utan rösträtt två nyanlända missionärer och 
eleverna vid pastorsskolan, förutom de bägge representanterna från 
ÖM, missionsledaren Linné Eriksson och missionssekreteraren Yngve 
Ydreborg. Konferensspråk blev gbaya och franska. Efter sedvanliga 
inledningstal höll Hilberth, nestorn i missionärskretsen som anlände 
till Afrika nästan �0 år tidigare, konferenspredikan utifrån Johannes-
evangeliets kapitel �7. Han anspelade på att liksom lärjungarna i texten 
stod inför en ny situation, så stod nu församlingarna i RCA inför en ny 
epok och behövde Jesu hjälp till att förbli i enhet och att förverkliga det 
som låg på hans hjärta i den översteprästerliga förbönen.�� Med Axels-
son som ordförande och Mamadi som vice ordförande tog sig konfe-
rensen an arbetet. Det handlade om verksamhetsrapporter och andra 
ärenden av den typ som förekommit vid missionärskonferenserna och 
församlingskonferenserna. Dessa ärenden skall inte behandlas här.��

Angående konferensens huvudfrågor beskrevs processen fram mot 
självständigheten, och förslagen till konstitution och överlåtelse- och 
samarbetsavtal presenterades och diskuterades punkt för punkt. Namn-
frågan blev föremål för en särskild och lång diskussion sedan konferen-
sen först enats om att bilda en union. Skulle ordet église i namnet vara 
i singularis eller pluralis? Alternativet Baptistsamfundet (Eglise bap-
tiste) förespråkades av en del ombud, men beslutet blev till slut nästan 
enhälligt (Union des églises baptistes, Baptistförsamlingarnas union). 
Ifråga om överlåtelse och framtida samverkan verkade, av inspelade 
utdrag att döma, frågorna om ekonomi, undantagen i överlåtelsen och 
frågorna kring missionärernas villkor ha föranlett mest diskussion. 

�� Eriksson & Ydreborg �96�, s 98. 

�� Missionärs- och församlingskonferens ��–�6.9.�96� närvarolistan samt § �–�.  
Eriksson & Ydreborg �96�, s 98. Missionärs- och församlingskonferensen i Berbérati 
�96�, band �: s � A-B och � A. 

�� Ett ärende som dock är värt att nämna gällde en stor satsning på en nybyggnation 
för pastorsskolan i Carnot och dessutom en ytterligare utveckling av dess innehåll. Mis-
sionärs- och församlingskonferens ��–�6.9.�96� § ��. Den projekterade nya pastors-
skolan stod färdig �965.



�76

De afrikanska ombuden ville få klarhet i vilka konsekvenser de olika 
förslagen skulle få.�5 

I sina minnen �98� karaktäriserade Ydreborg diskussionerna som 
tidvis »hetsiga och dramatiska«. Han nämner inte om vad som var 
dramatiskt. Banden från konferensen avslöjar att efter ett avskilt lunch-
möte med de afrikanska deltagarna framfördes, med läraren Hector 
Nakoué som talesperson, allvarlig kritik mot en del missionärers at-
tityder. Frågan om hur missionärer skulle arbeta inom den nya unionen 
ställdes på sin spets. ÖM-representanterna Ydreborg och Eriksson fick 
gå i svaromål och söka balansera mellan afrikaner och dessa missio-
närer. »Vi har inte sänt ut änglar utan människor«, sade Eriksson som 
hoppades att det ändå skulle gå att fortsätta samarbetet. Även om stäm-
ningen lugnade sig, så återkom attitydfrågan flera gånger i de fortsatta 
samtalen. I sin interna rapport till ÖM-styrelsen noterade emellertid 
Eriksson och Ydreborg att det under konferensen förekom en del in-
termezzon som berodde på »en viss spänning mellan å ena sidan mis-
sionärer och afrikaner och å andra sidan missionärer inbördes«. Dessa 
spänningar hade gett anledning till både extra sammanträden med 
hårda manglingar och personlig själavård. De skrev att deras intryck 
var »att inte alla missionärer var så väl förberedda på den nyordning, 
som förestod«, medan »afrikanerna var mer ’trimmade’ att tänka i nya 
kategorier«. Det sistnämnda var sannolikt förstärkt av den politiska 
självständigheten. I privata brev skrev Ydreborg att vissa missionärer 
hade svårt att samarbeta förtroendefullt med afrikanerna och hade 
en dominerande attityd. »Hur detta ska bli när det nya samfundet är 
färdigt, förstår jag inte«, var hans kommentar.�6 

Efter en veckas förhandlingar fattade konferensen de avgörande 
formella besluten i huvudfrågorna, nämligen

att de baptistförsamlingar som finns inom Svenska Baptistmissio-
nen i R.C.A. förenar sig i en Baptistunion som kommer att kallas 
»L’Union des Eglises Baptistes de l’Ouest R.C.A.«; 
att denna union övertar hela ansvaret av allt det arbete som för när-

�5 Missionärs- och församlingskonferensen i Berbérati �96�, band �: s � A-B, band � s 
� A-B. Se även Eriksson & Ydreborg �96�, s �0�.

�6 Ydreborg �98�, s �97. Missionärs- och församlingskonferensen i Berbérati �96�, 
band � s � B, band � s �A. Eriksson och Ydreborg t ÖM-styrelsen �8.�.�96�, s �f. Y 
Ydreborg t E Ydreborg �7.9.�96�, ��.9.�96�.
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varande utföres av Mission Baptiste, utom tandkliniken i Berbérati 
till dess att Unionen finner en afrikansk diplomerad tandläkare; 
att godkänna den bilagda konstitutionen, som reglerar samarbetet 
mellan församlingarna och definierar Unionens organisation; 
att med tacksamhet antaga överenskommelsen mellan Örebromis-
sionen och Baptistunionen i västra R.C.A., vilken fastställer mis-
sionärernas ställning inom Unionen samt bestämmer överlåtelsen av 
Svenska Baptistmissionens i Berbérati egendom till Baptistunionen i 
västra Centralafrikanska republiken.�7

Det enda undantaget, förutom svenska skolans tillhörigheter, som slut-
ligen kom med gällde tandkliniken. Det kan tyckas att de diskuterade 
undantagen gällde småsaker, men frågan hade en principiell och psy-
kologisk laddning. Det gällde helt enkelt om det skulle finnas fortsatt 
missionärskontroll i något avseende. Det kunde i så fall ses som ett 
bristande förtroende för afrikanerna. Undantaget avseende tandklini-
ken motiverades av ÖM-styrelsens arbetsutskott, innan ÖM-represen-
tanterna reste till RCA, med att Nämnden för internationellt Bistånd 
– SIDA:s föregångare, som tillsammans med landstinget i Örebro län 
bekostat den nya tandkliniken – gett instruktioner om att egendo-
men skulle överlämnas till den inhemska kyrkan först när kompetent 
afrikansk personal stod till förfogande. På den punkten kunde ÖM-
representanterna alltså hänvisa till att de var bundna vid nämndens 
instruktion.�8

Till det nya samfundets president valdes pastor Jacques Mamadi, 
Bouar, och till vice-president pastor Gilbert Ankouma, Nola. Dessa 
bägge var de som missionärerna hade satsat på som ledarkandidater. 
Mamadi hade också som tidigare framgått besökt Sverige under �96�. 
De representerade två olika etniska grupper, gbaya kala i norr respek-

�7 Missionärs- och församlingskonferens ��–�6.9.�96� § 5. Paragrafen citeras efter det 
svenska protokollet. Konferensprotokollet upprättades i både en fransk och en svensk 
version. Sekreterare var Ingemar Berndtson med Hector Nakoué och Jean Gonitoua som 
vice sekreterare (§ �).

�8 ÖM-styrelsens AU �.9.�96� § 5. Eriksson och Ydreborg t ÖM-styrelsen �8.�.�96�, 
s ��. Att Svenska skolans materiel var undantaget framgick inte av konferensprotokol-
let, däremot i överenskommelsens underskrivna slutversion på franska. Convention 
entre l’Union des églises baptistes de l’ouest RCA et la Mission d’Örebro, Suède, s �. 
Den svenska versionen finns i Eriksson & Ydreborg �96�, s �06ff. Förutom beträffande 
begränsningen av undantagen avviker den från ÖM-årsmötets version mest i några 
redaktionella detaljer.
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tive mpiemo i söder. Valet skedde i bägge fallen nästan enhälligt. Betale 
hävdade i en senare intervju att valet var välförberett och inte vållade 
några spänningar. Skolläraren Hector Nakoué, gbaya från Berbérati, 
valdes till sekreterare med Ingemar Berndtson som vice. Stig Axelsson 
blev kassör. Dessa utgjorde arbetsutskott och det administrativa råd 
(Conseil d’administration), som är den juridiska styrelsen. I samfunds-
styrelsen invaldes i övrigt åtta centralafrikaner, varav fem pastorer, en 
evangelist och en skollärare, samt fem missionärer.�9 

Av de olika kommittéer som valdes hade bara en enda centralafri-
kansk ordförande. Det var skolkommittén där Nakoué blev ordfö-
rande. Missionärer valdes också att även i fortsättningen leda de flesta 
institutioner. Bland dem fanns en kvinna, nämligen sjuksköterskan och 
barnmorskan Anne-Marie Lundhé. Däremot valdes ingen centralafri-
kansk kvinna till någon ledande ställning vid denna konferens. Bristen 
på emancipation bland de afrikanska kvinnorna blev för övrigt föremål 
för diskussion i konferensen. Beslut fattades att rekommendera för-
samlingarna att starta ett kvinnoarbete och att öppna en hushållsskola 
för kvinnor i Carnot, till vilken bidrag senare anslogs av Nämnden för 
internationellt bistånd. Strax efter konferensen skickades Anna (Anna-
Lisa) Betale till Sverige för utbildning inom detta område.�0

Missionärerna fick viktiga uppgifter och ett tydligt inflytande i det 
nya samfundet, vilket inte var oproblematiskt under den första tidens 
trevande bland både afrikaner och missionärer för att finna sina nya 
roller. Eriksson och Ydreborg noterade afrikanska ombuds oro för »ett 
alltför starkt inflytande från missionärernas sida, framför allt i ekono-
miska frågor«. Men de angav också två skäl till missionärernas fortsatta 
inflytande. Ett var det faktum att sjukvården, barnmorskeutbildningen, 
barnhemmet och tandkliniken inte hade kvalificerad afrikansk personal 
och de tillade självkritiskt: »Sjukvården kan inte afrikaniseras nu, efter-
som vi försummat utbildningen av kvalificerad sjukvårdspersonal.« I 
den sistnämnda frågan satte de stort hopp till det projekterade sjuk-
huset i Gamboula, som även måste bli ett undervisningssjukhus. Ett 
andra skäl enligt Eriksson och Ydreborg var att afrikanerna behövde 
en ytterligare tid som »assistenter« för att bättre än tidigare få lära 

�9 Missionärs- och församlingskonferensen i Berbérati �96�, band � s �A. Missionärs- 
och församlingskonferens ��–�6.9.�96� § 6. Intervju Betale �7.�.�00�.

�0 Missionärs- och församlingskonferens ��–�6.9.�96� § 6, �5, �6 och ��. Eriksson och 
Ydreborg t ÖM-styrelsen �8.�.�96�, s 6f, ��.
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sig hur förvaltningen av 
institutioner sköts.��

Som ett inslag i sön-
dagsgudstjänsten den �� 
september underteck-
nades samarbetsavtalet 
av Linné Eriksson och 
Jacques Mamadi. Det 
hela var sannolikt mer 
högtidligt än vad Ax-
elsson hade önskat. Vid 
konferensens avslutning 
höll Mamadi ett tal, där 
han framhöll att alla inte 
riktigt förstått den nya 
nationella friheten.

Man tror att man får 
handla som man vill, 
men i verkligheten är 
friheten ett stort an-
svar. Baptistförsam-
lingarnas självstän-
dighet har givit oss 
ansvaret för det evangeliska arbetet i vårt land. Vi fruktar ingenting, 
ty vi har vissheten om Guds hjälp, moderkyrkans löfte om stöd och 
missionärernas närvaro.��

Efter förhandlingarna avslutades konferensen den �6 september med 
bön av Hilberth, samma dag som han fyllde 67 år och gick i pension. 
Han fick därmed avsluta sin missionärsgärning genom att sätta punkt 
för den process i vilken han varit pådrivande under lång tid.��

Besluten meddelades omedelbart till inrikesministeriet med anhål-

�� Eriksson och Ydreborg t ÖM-styrelsen �8.�.�96�, s 6f, ��. Eriksson & Ydreborg 
�96�, s �0�f. Det projekterade sjukhuset invigdes först �97�.

�� Missionärs- och församlingskonferens ��–�6.9.�96� § ��.

�� Missionärs- och församlingskonferens ��–�6.9.�96� § �5. Ydreborg t ÖM-expedi-
tionen �6.9.�96�.

Anna och Valentin Betale. Foto: Biblioteket Läsaren/
Örebro Missionsskola.
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lan om erkännande av Baptistunionens juridiska styrelse (Conseil 
d’administration). Den �0 november beviljades detta i brev från in-
rikesministern, och därefter påbörjades processen om det juridiska 
överförandet av tomtmarkshandlingarna till Baptistunionen.��

�� UEB:s exekutivkommitté �7–�9.��.�96� § �.

FIG 5. Baptistförsamlingarnas union i västra RCA. Organisationen efter 1962.
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Konferensen i Ouesso. Efter att ha besökt de olika stationerna och in-
stitutionerna reste de bägge ÖM-representanterna, tillsammans med 
Axelsson, till Ouesso för motsvarande ceremoni vid den konferens som 
där hölls mellan den �0 oktober och den � november. Ett skäl till att 
den konferensen blev så kort var att mycket hade klarats av vid konfe-
rensen i april. Det var också en avsevärt mindre konferens. Förutom de 
tre nämnda personerna utgjordes deltagarna av åtta kongoleser och sju 
missionärer. De representerade de fyra församlingarna i Sanghadistriktet. 
Även i Ouesso valdes Stig Axelsson till konferensordförande med Gabriel 
Zeck från Souanké som vice. Läraren Jean Abégou var sekreterare.�5

Konferensen granskade protokollet från april, liksom konstitutio-
nen som då antagits. Man återkom till namnfrågan som hade vållat 
debatt i april. Konferensen beslöt ändra namnet från Baptistsamfundet 
i Sangha, Kongorepubliken (Eglise Baptiste de la Sangha) till Baptist-
församlingarna i Sangha, Kongorepubliken (Eglises Baptistes de la 
Sangha). Som framgår av de franska beteckningarna var det en ändring 
från singularis till pluralis i ordet Eglise. Ändringen gick alltså tydligt 
i kongregationalistisk riktning och innebar att EBS definierades mer 
som en union av lokalförsamlingar än som en kyrka eller ett samfund. 
Eriksson och Ydreborg noterade att »de afrikanska bröderna« menade 
att »församlingarna borde ha större företräde än ’kyrka’«. Det framgår 
inte av tillgängliga källor hur missionärer eller ÖM-representanterna 
ställde sig till denna ändring eller vem som aktualiserade frågan.�6

I överenskommelsen om överlåtelse av egendom och framtida sam-
arbete togs tidigare nämnda undantag om båt och bil bort, vilket ÖM-
representanterna gick med på. Förändringen gick alltså i riktning mot 
full integration. På Ydreborgs förslag beslöts att överlåtelsen skulle 
träda i kraft den � juli �96�, för att man skulle kunna hinna med alla 
formaliteter med myndigheterna. Avtalet undertecknades av Eriksson 
och Molombopela, som i april hade valts till president för EBS. Den 
sistnämnde uttalade »församlingarnas stora tacksamhet« till ÖM »för 
den gärning, som utförts i det flydda, för den gåva den nu giver för-
samlingarna samt för löftena inför framtiden.«�7

�5 Församlingarnas i Sanghaområdet konferens �0.�0–�.��.�96� närvarolistan samt 
§ �.

�6 Församlingarnas i Sanghaområdet konferens �0.�0–�.��.�96� § �. Eriksson & Ydre-
borg �96�, s ���. För det franska ordet église, se kap �, not �9. 

�7 Församlingarnas i Sanghaområdet konferens �0.�0–�.��.�96� § 5, 6 samt stycke utan 
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Enligt Eriksson och Ydreborgs bedömning innehöll inte konferensen 
i Ouesso samma spänning som den i Berbérati »även om de afrikanska 
ombuden ivrigt framförde sina synpunkter på de stora frågorna«. Ydre-
borg ansåg att Bokangue visade i förhandlingarna att han tänkte ute-
slutande »på verksamhetens bästa«. De svenska besökarna tyckte sig 
också förstå att församlingarna i Sangha stod i större beroendeställning 
till ÖM än de i RCA. Ombuden bad att om möjligt få fler missionärer 
och i Molombopelas slutanförande uttryckte han även spänningen mel-
lan de bägge arbetsfälten i följande ord: »Ni i Ö.M. skall inte förvåna er, 
om det kommer många önskemål från oss i Kongo, ty i R.C.A. har de 
fått så mycket, men vi i Kongo har blivit bortglömda.« Han och andra 
ombud menade att församlingarna i Kongo, i likhet med dem i RCA, 
borde få sin pastorsutbildning, yrkesskola, tandklinik och tryckeri.�8 

En del av Molombopelas önskan liksom andra visioner hos de nya 
ledningarna inom UEB och EBS skulle komma att förverkligas under 
de följande åren. Men nya problem skulle uppstå som behövde tack-
las. Men det ligger bortom horisonten för denna studie. I och med de 
bägge baptistunionernas självständighet hade den process som denna 
studie följt genom åren nått sin slutpunkt, åtminstone i formell mening. 
En epok avslutades och ny epok började eller med Ydreborgs ord: 
»Nu hade en nära fyrtioårig missionshistoria övergått till kyrkohisto-
ria.«�9

��.� Fragment till missionshistorisk jämförelse 

I slutet av sin stora studie från �966 över kolonialismen och kristna 
missioner summerar Stephen Neill utvecklingen under �900-talet:

All over the world there are in existence today independent and self-
governing Younger Churches. In a number of cases the independence 
is more apparent than real, since financial control from the West in-
hibits the development of genuine independence. But, here again, the 
change in the situation since the beginning of this century has been 
remarkable. In part this change is linked to the political changes […] 

paragraf om avslutningsmötet. Det juridiska överförandet klarades av alldeles strax före 
utsatt datum. EBS Comité exécutif �8–�0.9.�96� § �. 

�8 Eriksson och Ydreborg t ÖM-styrelsen �8.�.�96�, s 5. Ydreborg �970, s ��f.

�9 Ydreborg �98�, s �98.
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and to the growth of national feeling among Christians in Asia and 
Africa. But the change is also due to the vision of a certain number 
of prophets […] At the same time, the change in theological climate, 
which brought the Church back from the margin to the centre of 
the understanding of the message of the Gospel, helped forward a 
process which antedated this change by a number of years.50

Den process som jag har undersökt i denna avhandling är en del av 
denna större historiska process. Den utgör enligt Neill en väv av po-
litiska och teologiska faktorer, av vissa missionärers framsynta vision 
och av lokala kristnas vilja – bland annat i Afrika – att förankra den 
kristna tron i sin kulturella och nationella miljö.

I de specifika sammanhangen har synsätten varierat bland dem som 
har sett processens riktning som nödvändig eller möjligen bara oundvik-
lig. Valet mellan parallellmodellen och integrationsmodellen eller den 
gradvisa integrationsmodellen var inte självklart ens med den politiska 
utvecklingen mellan �960 och �96� i centrala Afrika. Det framgick av 
att andra missioner, till exempel den amerikanska brödramissionen, 
medvetet och bestämt valde parallellmodellen.5� Den missionen över-
lämnade ingen egendom till församlingarna, utom kyrkor och pastors-
bostäder och den del av tomtmarken där dessa byggnader fanns. Man 
valde också en konsekvent kongregationalism, där varje församling 
var helt självständig och där ingen överlokal struktur – såsom en sam-
fundsstyrelse – inrättades. Undantaget var den årliga missionärskon-
ferensen, som även var en församlingskonferens. Där skulle missionen 
och församlingarna komma överens om samarbetet. Brödramissionens 
representant i Bangui, pastor Kliever, berättade också för Eriksson och 
Ydreborg att en annan regel var att de lokala församlingarna fick bli 
självständiga först när de blivit ekonomiskt självfinansierande.5�

Det sistnämnda målet hade i stort uppnåtts under �950-talet i för-
samlingarna inom MBS, däremot hade det inte alls uppnåtts beträf-
fande institutioner och verksamhet på samfundsnivån. Men självstyret 
gjordes inte beroende av att detta mål först uppnåtts. Den amerikanske 

50 Neill �966, s ��8.

5� För en kortfattad diskussion om den amerikanska baptistmissionen (Mid-Mission), 
se kap �0.�.

5� Ydreborg t ÖMs expedition ��.9.�96�. Eriksson och Ydreborg t ÖM-styrelsen 
�8.�.�96�, s ��f.
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missionsprofessorn Herbert Kane har en i detta sammanhang intressant 
kommentar.

The churches identified independence with self-government, and 
they were all for that. The missions, on the other hand, equated 
independence with self-support, and they pushed for that. In the 
hassle that ensued both churches and missions lost sight of the most 
important thing of all – self-propagation. Be that as it may, the time 
has come for all mission leaders to take the initiative in arranging for 
the transfer of power from the mission to the church.5�

Detta skrevs �978, sexton år efter Erikssons och Ydreborgs möte med 
Kliever i Bangui. Men det speglar väl den attityd den amerikanska 
brödramissionen intog även senare. Detsamma gällde den likaledes 
amerikanska Mid-Mission. Kane har också en annan kommentar som 
är av intresse.

Most of the churches established by the ecumenical missions have 
long since received their independence. Those brought into existence 
by the conservative missions are still on their way.5�

Kane skrev utifrån ett amerikanskt perspektiv. Ser man tillbaka på 
utvecklingen inom AEF och Kamerun är hans kommentar fortfarande 
relevant. Det intressanta är då att ÖM/MBS ligger mitt emellan de eku-
meniska och de konservativa missionerna, med Kanes terminologi. De 
ekumeniska missionerna, som den amerikanska presbyterianska mis-
sionen, Parismissionen och den svenska SMF, gick före och det berodde 
nog inte enbart på att deras mission i området hade längre historia. 
De var också påverkade av att frågorna kring de unga kyrkorna och 
deras självständighet debatterats under en längre tid i Internationella 
missionsrådet och i den ekumeniska rörelsen. Dessa sammanhang var 
också mer öppna för att följa och söka förstå vidare samhällsperspek-
tiv än vad teologiskt konservativa kyrkor och missioner var vid den 
tiden. ÖM:s mission vid den tiden kunde utan tvekan betecknas som 
en teologiskt konservativ mission. Men ÖM fanns med i Svenska mis-

5� Kane �978, s �56.

5� Ibid.
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sionsrådet och inom MBS fanns personer, inte minst John Hilberth, 
som genom kontakter, tidskrifter och böcker tog del av den ekumeniska 
missionsdebatten. Detta bidrog till att ÖM/MBS drevs i riktning mot 
självständighet för de afrikanska församlingarna och dessutom utifrån 
integrationsmodellen. Den geografiska närheten till de ekumeniska 
missionerna och medlemskapet i den evangeliska federationen spelade 
också en roll här, även om det medlemskapet mer sågs utifrån nödvän-
dighet och praktisk nytta.55

 
I enlighet med beslut vid de avgörande konferenserna under �96� 
bildades de två självständiga baptistsamfunden i Republiken Kongo 
och i västra Centralafrikanska republiken. Dessa samfunds fortsatta 
relation med ÖM grundades på en i det närmaste fullständig integre-
ring av MBS:s egendom och verksamhet i de nybildade samfunden och 
en överenskommelse om framtida samarbete med och stöd från ÖM. 
Därefter återstod förverkligandet av alla dessa beslut, som trädde i kraft 
den � januari (för UEB i RCA) respektive den � juli �96� (för EBS i 
Kongo) och utformningen av den nya samarbetsrelationen mellan de 
nya samfunden och ÖM.

55 För Hilberths referenser till utvecklingen på andra håll och till argumenteringen i 
den ekumeniska debatten, se t ex artiklar i MB 8.6.�96�, �0.7.�96�, ��.��.�96� och 
��.6.�96�. 
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��
avslutning: resultat och diskussion

��.� Uppgift och utgångspunkter

Denna undersökning har följt en historisk process under tidsperioden 
�9��–�96�. Den kan beskrivas med orden från, via och till: från det 
första missionsinitiativet i Belgiska Kongo med utgångspunkt i Filadel-
fiaförsamlingen i Örebro, via den missionärsstyrda verksamheten från 
Örebromissionen (ÖM) i Franska Ekvatorialafrika – med en successivt 
ökad delaktighet för den afrikanska församlingen – till självständiga 
afrikanska baptistsamfund i Republiken Kongo och Centralafrikanska 
republiken. Dess syfte har varit att inom den vidare politiska och mis-
sionshistoriska kontextens ram beskriva och tolka denna förändrings-
process. Huvudfrågan har varit hur denna process skedde. Det är nu 
tid att summera undersökningen och dess resultat.

Geografiskt har undersökningen haft två poler, å ena sidan Sverige 
och å andra sidan Centralafrika – i huvudsak Mellankongo (Republi-
ken Kongo) och Oubangui-Chari (RCA) i Franska Ekvatorialafrika 
(AEF) – med Frankrike däremellan i kraft av sin roll som kolonialmakt. 
I det andra kapitlet behandlades ÖM:s bakgrund och framväxt med 
fokus på dess inriktning på internationell mission. Tidsmässigt innefat-
tade detta en något längre tidsperiod än den som anges i avhandlingens 
underrubrik, eftersom ÖM hade sina rötter längre tillbaka och tillkom 
som organisation i början av �890-talet. I de därefter följande tre delarna 
beskrevs och tolkades processen från tiden för de första Örebromis-
sionärernas ankomst till Afrika �9�� fram till tiden för de afrikanska 
samfundens självständighet i slutet av �96�. Dessa båda poler – ÖM i 
Sverige och dess missionsarbete i AEF – hör nära samman. Det relativt 
utförliga bakgrundskapitlet i avhandlingen motiverades dels med bristen 
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på forskning om ÖM och särskilt dess internationella mission, dels med 
att ÖM i Sverige – med dess speciella karaktär som missionsförening och 
med dess teologiska profil, ecklesiologi och spiritualitet – utgjorde basen 
för och präglade det missionsarbete som undersökts.

Relationen mellan dessa bägge poler fick en särskild dimension av det 
faktum att kristen missionsverksamhet – med Marc Spindlers uttryck 
– har varit en »kyrkofödande« rörelse. Genom missionsarbetet har en 
kristen församling och kyrka växt fram i ett nytt sammanhang.

Den »kyrkofödande« processen kan ses ur olika perspektiv och 
följa olika modeller. Jag har valt att ställa självstyrelsefrågan i fokus. 
Men en framväxande församlings och kyrkas inre självstyre – med 
innebörden av inhemskt eller eget utsett pastoralt och administrativt 
ledarskap och formell bestämmanderätt över de egna angelägenheterna 
– förverkligas inte i ett vakuum. Där finns en politisk, socio-ekonomisk, 
kulturell och religiös kontext som påverkar hur processen sker, men 
också i sin tur kan påverkas av den. Det har därför varit angeläget att 
inte lämna beskrivningen av dessa kontexter och detta samspel utanför 
undersökningen. Då skulle självstyrelsefrågan bli en mer teknisk och 
inte särskilt intressant fråga.

 
Utgångspunkter. Jag har beskrivit och tolkat den anförda processen 
med två utgångspunkter. Den första är en teorianknytning till ett ak-
törsperspektiv. I studiet av den förändringsskapande processen har jag 
uppmärksammat hur centrala personer kan ses som drivande aktörer, 
givetvis i interaktion med andra och med händelser och skeenden i de 
omgivande kontexterna. Inom ÖM i Sverige har jag uppmärksammat 
John Ongmans och John Magnussons betydelse som sådana centrala 
aktörer. Inom dess Afrikamission (Mission Baptiste Suédoise, MBS) 
framstår i avhandlingens material John Hilberth som en sådan central 
aktör. Han var missionär i det undersökta sammanhanget från �9�� till 
�96� och min analys visar hans stora betydelse i förändringsprocessen. 
På den afrikanska sidan är det under denna tid främst Daniel Bokangue 
som framträder som en viktig aktör.

Det är Hilberth som fått ge avhandlingen dess huvudrubrik – den 
andra omvändelsen – med en resonansbotten i väckelserörelsens ord 
för att beskriva en personlig och religiös förändring, en metanoia el-
ler sinnesändring från ett tillstånd till ett annat. Trots viktiga insatser 
för de steg som drev den undersökta förändringsprocessen framåt, var 
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han länge en aktör inom ramen för ett kolonialistiskt tänkesätt, för att 
använda hans eget uttryck. Han beskrev själv i en intervju det år som 
han och hans hustru Ellen tillbringade i den kamerunska kuststaden 
Douala �9�9–�950 som mycket omskakande. Han beskrev deras erfa-
renhet där som en andra omvändelse, från ett kolonialistiskt tänkesätt 
till en tro på möjligheten och nödvändigheten av att redan på kort sikt 
ge afrikaner förtroende, ansvar och ledning i församlingarna. De fick 
då också en vision för att satsa på utbildning som en förutsättning för 
förändring. Hilberths »andra omvändelse« kan förstås som den mentala 
förändringen från att omfatta den inhemska församlingens självstyrelse 
som ett teoretiskt och långsiktigt mål – att förverkligas i små steg – till 
att omfatta detta mål som en aktiv och stark drivkraft för det praktiska 
arbetet på kort sikt. Målet kunde förverkligas genom att pressa på för 
tydliga och avgörande beslut i denna riktning. Min undersökning har 
visat att John, med sin hustru Ellen som en viktig inspiratör, var starkt 
pådrivande i flera av de etapper som genomfördes under �950-talet.

Den andra utgångspunkten för min beskrivning och tolkning av den 
undersökta processen är den klassiska målsättningen för protestantisk 
mission, uttryckt från mitten av �800-talet i den så kallade tre-själv-for-
meln: missionsarbetet syftar till att grunda och utveckla självstyrande, 
självfinansierande och självutbredande inhemska kyrkor. Jag valde denna 
formel som en analysmodell för studiet av förändringsprocessen i riktning 
mot det mål som uppnåddes �96�. De afrikanska samfundens formella 
självstyre blev sedan en ny utgångspunkt för en fördjupad process, som 
ligger bortom min undersöknings tidsram. Valet av denna analysmodell 
skedde utifrån antagandet att formeln var teoretisk känd och möjligen 
omfattad som övergripande målsättning i det undersökta missionssam-
manhanget. Den har gett möjlighet att göra det nödvändiga urvalet i ett 
omfattande material, som inte tidigare varit föremål för forskning, och 
att strukturera beskrivningen och tolkningen av förändringsprocessen.

Ordo missionis.� Innan jag redovisar resultatet längs dessa linjer vill 
jag återknyta till de evangeliska eller protestantiska missionernas mer 
allmänna målsättning och strategi, som trots olikheterna dem emellan 

� Detta uttryck har jag skapat på mönster från det i kyrko- och teologihistorien välkända 
uttrycket ordo salutis, frälsningens ordning eller nådens ordning, som det vanligen åter-
ges på svenska. Det senare begreppet innefattar de olika stadier i en enskild människas 
frälsningstillägnelse, som särskilt utvecklats inom luthersk pietism.
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ändå i hög grad var gemensam. Den formulerades exempelvis �856 i de 
fyra punkter inom Rufus Andersons missionssällskap (American Board 
of Commissioners for Foreign Mission) som citerades i avhandlingens 
inledningskapitel: enskilda blir omvända till kristen tro, församlingar 
bildas, dugliga inhemska församlingsledare fostras fram och församling-
arna förs fram till självstyre och självutbredning. Detta utgör en slags 
ordo missionis i fyra steg, en organisk följd i missionens arbetsgång. Jag 
uppställde hypotesen att ÖM:s missionsarbete följde detta mönster.

Undersökningen har visat att arbetet utvecklades i denna mer eller 
mindre organiska ordning. Predikan och evangelisation i olika former 
var huvuduppgiften för missionärerna, när de etablerat sig på en ny 
plats och åtminstone hjälpligt lärt sig språket vid sidan av alla praktiska 
uppgifter. Vid alla så kallade missionsstationer som upprättades bilda-
des också församlingar. De omfattade de människor som kommit till 
kristen tro och döpts efter en tid av undervisning. Inom MBS bildades 
en församling på en ny plats i anslutning till den första dopförrätt-
ningen. Detta skedde vanligen inom ett par, tre år efter missionärernas 
etablering på en ny plats.

Ansträngningarna inriktade sig sedan på att starta olika former av 
undervisning av unga pojkar, för att kunna ur deras grupp få fram 
lämpliga medarbetare i församlingsarbetet. Undervisningen hade ett 
religiöst huvudsyfte, men den inkluderade grunderna i all västerländsk 
skolverksamhet, nämligen läsning, skrivning och räkning. Det gällde 
att få fram medarbetare som kunde läsa ur de bibeldelar som översattes 
eller de sånghäften som framställdes, skriva brev och utkast till predik-
ningar och även hantera de räkenskaper som blev aktuella i försam-
lingsgrupperna genom kollektsystemet. Så småningom engagerades ett 
antal evangelister eller kateketer, som även involverades i expansionen 
av arbetet genom att sändas till längre bort liggande byar, ibland med 
en befolkning tillhörande andra folkgrupper. Med fördjupad utbildning 
tillkom med tiden så kallade hjälppastorer och till sist pastorer. Proces-
sen gick fram mot att dessa fick ta över ansvaret för församlingarna.

��.� Den svenska bakgrunden

Den undersökta processen tog sin början i den missionsvision som 
blev resultatet av mötet mellan den svenska frikyrkorörelsen – särskilt 
baptismen – och John Ongman när denne återvände från USA kring 
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�890. Denna vision tog sig uttryck i flera initiativ till internationell 
mission, bland annat den Afrikamission – eller Kongomission som den 
länge kallades i Sverige – och som är föremål för denna studie. Vilken 
institutionell och missiologisk bas hade detta missionsinitiativ i ÖM i 
Sverige och vilken var, utifrån ÖM:s grundare John Ongmans särskilda 
profil, dess teologi och spiritualitet, dess teori och praxis? Ytterligare 
en delfråga om den undersökta processen kan anknytas till det svenska 
bakgrundsperspektivet: Fanns det några samband med vad som skedde 
under den aktuella tiden inom ÖM i Sverige? Den behandlas i ett föl-
jande avsnitt.

Ongmans teologiska grundsyn och spiritualitetsprofil. När John Ong-
man (�8��–�9��) emigrerade till USA �868 hade han redan en baptis-
tisk trosövertygelse. Den förstärktes genom hans utbildning och hans 
pastorala ledarskap inom den svenskamerikanska baptismen. Ongman 
kallade sig själv reguljär baptist.� Han ville tillhöra ett »regelrätt« 
baptistsamfund och omfattade den kongregationalistiska församlings-
synen i klassisk baptism. Ongman ansåg att överlokala strukturer som 
samfund och missionsföreningar var berättigade som sammanhållande 
band mellan församlingar, med syfte att erbjuda dem kanaler för inre 
och yttre mission, men de skulle inte ha någon auktoritet över för-
samlingarna. Till den reguljära eller klassiska baptismen hörde, enligt 
Ongman, även en konservativ bibelsyn och en objektiv försoningslära, 
liksom i princip alla trosövertygelser, praktiker och spiritualitetsformer 
som hade vad han uppfattade som en biblisk grund.

Detta innebar att när Ongman blev övertygad om den nytestament-
liga grunden för helgelserörelsens budskap och senare för pingstväck-
elsens budskap, kunde de i hans sätt att tänka inrymmas i baptismen. 
Jag har visat hur hans teologi och spiritualitet kom att präglas av synen 
på väckelse, helgelse och mission hos de särskilda förebilder som han 
ständigt återkom till – Finney, Moody, Gordon och Simpson. Ongman 
omfattade även den premillennialistiska eskatologin, liksom de tre sist-
nämnda personerna. Den fick mot slutet av �800-talet starkt genomslag 
i den nordamerikanska väckelserörelsen. När Ongman återvände till 
Sverige �889–�890 var han bärare av denna syntes mellan klassisk 
baptism och helgelserörelse. Den fick ytterligare en nyans genom att 

� Se kap �, not ��8.
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han från årsskiftet �906/�907 bejakade de grundläggande erfarenhe-
terna i den nya rörelse som kallades pingstväckelsen, även om han inte 
delade dess synsätt i alla frågor. Ongmankretsen i Örebro blev en viktig 
»relästation« för den tidiga pingstväckelsen i Sverige.

Mot bakgrund av tidigare kriser inom baptismen såg de nya ledarna 
inom Baptistsamfundet efter �889 – trots den respekt de hade för 
Ongmans person – med viss oro på hans förkunnelse och verksamhet. 
Ongman förblev kritiskt solidarisk med samfundsledningen, men hans 
hållning var ofta ambivalent. Från USA bar han också med sig nya 
modeller för det kristna arbetet. Några av dem var kontroversiella, 
såsom bejakandet av kvinnors engagemang i den kristna förkunnelsen. 
Den över tid mest kritiska frågan blev ändå utvecklingen av en separat 
missionsverksamhet.

Den institutionella basen för ÖM:s missionsinitiativ. Min studie har 
visat att den funktionella och institutionella basen för den framväx-
ande Örebro-baserade verksamheten hade flera organiskt sammanflä-
tade komponenter, som alla tillkom under Ongmans ledning. En del 
hade sin upprinnelse under hans tid i Örebro baptistförsamling, men 
följde honom in i Baptistförsamlingen Filadelfia, som �897 bildades av 
hundratalet personer som lämnade Örebro baptistförsamling. Ongman 
bejakade kallelsen att bli dess pastor. Den nya församlingen blev säte 
för en växande missionsverksamhet. Det skedde i en form av symbios 
med missionsföreningen. Genom den engagerades alltfler personer och 
grupper även från andra församlingar. ÖM blev en missionsrörelse 
inom samfundet, men den utvecklades vid sidan av Baptistsamfundets 
egen centralt ledda mission. Förhållandet mellan dessa bägge missions-
center, i Stockholm och i Örebro, kom att bli både komplementärt och 
konfliktfyllt.

Missionsföreningen bildades i december �89� för att kanalisera stöd 
till svenskamerikanen Leonards arbete i Paris. I april �89� fick den sitt 
namn – Örebro In- och Utländska Missionsförening, senare Örebro 
Missionsförening – och en ny uppgift. År �89� hade Ongman arran-
gerat en bibelkurs öppen för både män och kvinnor. Denna bibelskola 
blev årlig. Redan andra året anmälde tolv deltagare, både män och 
kvinnor, sin önskan att engageras i inre mission. Föreningen blev basen 
för denna så kallade evangelistmission, som snabbt växte i omfattning. 
Efter ett initiativ från en grupp ÖM-evangelister beslöts i början av 
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�908 att i ÖM:s regi starta en missionärs- och predikantutbildning, 
vid sidan av den som samfundet hade vid Betelseminariet i Stockholm. 
Bakom detta låg bland annat en växande övertygelse om värdet av en 
utbildning i egen regi för den inre och yttre mission som ÖM såg som 
sin uppgift.

Redan tidigt tog den lilla missionsföreningen flera initiativ till ut-
ländsk mission. Inget av dessa blev bestående men gav erfarenhet av 
att missionsarbete i utomeuropeiska områden är en svår uppgift och 
att det därför är viktigt att sända missionärer som är kvalificerade för 
en sådan uppgift. Vägen till återupptagen yttre mission gick genom att 
Filadelfiaförsamlingen i Örebro åtog sig att sända och stödja missio-
närer till Indien (�908), Brasilien (�9��) och Kongo (�9��). År �9�7 
beslöt ÖM att uppta egen mission i Kongo, Kina och Ryssland och 
året därpå övertog den församlingens mission i Indien och Brasilien. 
ÖM inregistrerades som juridisk person, fick en styrelse och blev basen 
för ett fortsatt växande missionsarbete. Genom Missionsbaneret, som 
startades �9��, fick ÖM ett eget organ för sin verksamhet och en direkt 
kontaktlänk med alla sympatisörer och understödjare.

Den funktionella och institutionella basen för ÖM:s mission kan 
sammanfattas i följande beskrivning av de flesta ÖM-missionärer: De 
hade formats religiöst och inspirerats till mission i baptistförsamlingar 
med relation till ÖM, de hade haft en formativ tid på bibelskolan i 
Örebro och i verksamhet som ÖM:s evangelister, de hade fått fortsatt 
utbildning vid Örebro missionsskola, de hade flera gånger besökt Fila-
delfiaförsamlingens höstkonferens i Örebro, de läste Missionsbaneret 
och de var medlemmar i missionsföreningen från sin tid som evangelis-
ter eller missionärskandidater. I dessa sammanhang fick de del av den 
teologi, den spiritualitet och den missionssyn som präglade ÖM.

ÖM:s profil med avseende på teologi och spiritualitet. John Ongmans 
teologi och spiritualitet förblev representativ för ÖM i stort ända in 
på �960-talet. Den generation som tog över efter Ongmans död �9�� 
hade studerat vid Missionsskolan och identifierat sig med fundamenten 
i Ongmans teologi. I slutet av �9�0-talet och in på �9�0-talet pågick 
en debatt om nationell och internationell ekumenik. Tillsammans med 
andra faktorer ledde den både till distansering från ekumeniska or-
gan och till att ÖM-sinnade församlingar lämnade Baptistsamfundet 
omkring �9�7. De identifierade sig som fria baptistförsamlingar som 
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samverkade med ÖM. Förutom den ekumeniska frågan och spiritua-
litetsfrågan anfördes som ytterligare ett skäl till att lämna samfundet. 
Det var en ecklesiologisk fråga kring de nya stadgar som Svenska bap-
tistsamfundet (SB) antog �9��. De ansågs nämligen innebära en för-
svagning av församlingens auktoritet i förhållande till den överlokala 
samfundsstrukturen. Den diskussionen återkom inom MBS.

ÖM:s profil fick genomslag i missionärernas egna liv och i deras 
missionsarbete. Predikan och undervisning skedde i stort sett utifrån 
den inom ÖM rådande teologin. Missionärerna rapporterade med 
glädje till ÖM-ledningen och till de stödjande församlingarna om lo-
kala manifestationer av pentekostal spiritualitet i gudstjänster och på 
bibelskolan. De våndades över att detta inte var så frekvent förekom-
mande som de skulle önska. De var uppfyllda av eskatologiska frågor, 
men i en pionjärsituation behövde de dock betona de mest elementära 
delarna av det kristna budskapet. Liksom inom ÖM i Sverige framkom 
även inom missionärsgruppen en spänning mellan polerna baptism och 
pingstväckelse. Den tog sig delvis uttryck i en spänning mellan vad som 
kallades intellektualism och den andliga linjen.

Missionens teologi och strategi hos Ongman. Ongmans missionssyn 
formades i skärningspunkterna mellan helgelserörelse och premillen-
nialistisk eskatologi samt mellan andedopet som utrustning för tjänst 
och Jesu återkomst som motiv till mission. Men han utvecklade inte 
en systematisk missionsteologi. Han var i första hand en församlings-
pastor och entreprenör som ivrade för mission. Utifrån grundpelarna 
i hans teologi och fragment i hans tal och skrifter har jag kunnat ange 
huvuddragen i hans missionssyn. Det var Ongmans övertygelse att Bi-
belns budskap om frälsning för den syndiga människan genom Kristus 
försoningsverk är universellt giltigt. Det är församlingens huvudupp-
gift att förmedla detta budskap. De troende får kraft till det genom 
helgelse och andedop. Eftersom tidens slut närmar sig med hast, måste 
evangelisation prioriteras framför insatser för att förbättra den här 
världen. Sådana kan ändå ibland motiveras, när de sker tillsammans 
med förmedlingen av det kristna budskapet. Religionerna kan möjligen 
innehålla anknytningspunkter för den kristna tron, men i frälsningsfrå-
gan var Ongman med en sentida terminologi exklusivist.

För att förverkliga det stora uppdraget på kortast möjliga tid menade 
Ongman att samfundsmissioner bör kompletteras av sällskap, där för 
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uppgiften engagerade människor frivilligt sluter sig samman för att 
satsa på mission. Tidsperspektivet var kort. Den långsiktiga uppgif-
ten att bygga upp kyrkor fick inte prioritet. I mycket delade Ongman 
teologin och strategin hos de med honom samtida så kallade trosmis-
sionerna. Klaus Fiedler menar att ÖM var en sådan trosmission, även 
om den inte var interdenominationell. Den antog från början den så 
kallade trosprincipen för sin verksamhet. Men min undersökning visar 
att alltfler avsteg gjordes från den ursprungliga trosmissionsmodellen. 
Ordet trosmission levde kvar, men det fick i den interna retoriken en 
rätt annorlunda innebörd än hos Ongman själv.

Missionens teologi och praxis inom ÖM under John Magnussons led-
ning. Magnusson var ÖM:s mest framträdande ledare under perioden 
�9��–�960. Hans missionssyn formades tidigt i ongmansk anda som 
en biblicistiskt grundad och apokalyptiskt färgad missionsteologi. Evan-
gelisation var den centrala uppgiften. Det fanns en principiell tveksam-
het hos Magnusson mot alltför omfattande socialt arbete, men han 
accepterade det när det kunde motiveras pragmatiskt. Strategin for-
mades i praktiken ofta av missionärerna i fält, i relation till deras olika 
sammanhang och bedömningar. ÖM-styrelsen gjorde prioriteringar 
mer av ekonomiska än av teologiska och missionsstrategiska skäl. Först 
efter andra världskriget väcktes på allvar frågorna kring självständighet 
för de inhemska församlingarna och därmed blev de ecklesiologiska 
frågorna mer akuta än i tidigare skeden.

��.� Afrikamissionens kontext

Min avhandling har ställt ett av ÖM:s missionsinitiativ i fokus, näm-
ligen Afrikamissionen eller den så kallade Kongomissionen. För att 
kunna beskriva och tolka processen från missionärsstyrd verksamhet 
till självständiga afrikanska samfund var det nödvändigt att ställa frå-
gan: Hur såg de befolkningsmässiga, kolonialpolitiska och missionshis-
toriska kontexter ut som gav processen dess allmänna förutsättningar? 
Jag skall här i korthet redogöra för hur dessa kontexter utgjorde givna 
förutsättningar för den undersökta processen.
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Befolkningsmässig kontext. Matélé, där de svenska missionärerna in-
stallerade sig �9��, var centrum för bungilifolket. Detta var en av de 
många små folkgrupperna i Sanghaområdet i Mellankongo. Den om-
fattade endast omkring tusen personer. Missionärerna lärde sig språket 
och arbetade med sikte på församlingsgrundande och bibelöversättning. 
Men de insåg snart att de var mycket begränsade i detta område. Trots 
flera försök skulle det dröja innan de kunde etablera ett arbete längre 
norrut i Ouesso. När så skedde kom de att arbeta bland folkgrupper 
inom den etniska gruppen makaa, bland andra kwelefolket väster om 
Ouesso. Deras språk blev dock aldrig aktuellt som arbetsspråk för 
missionärer. Eftersom Ouesso var ett centrum för administration och 
kommersiella intressen var det fördelaktigt att de där lärde sig linga-
laspråket. Det var ett lingua franca i området och därmed användbart 
bland de olika mindre folkgrupperna kring staden.

Som nästa etapp efter Matélé kom Bania, som låg vid porten till 
det stora gbayatalande området. Gbaya utgör huvudbefolkningen i 
västra delen av nuvarande RCA. Den omfattar många subgrupper och 
uppgick vid den aktuella tiden till totalt en halv miljon människor. 
Från början av �800-talet kom de i vågor på flykt norrifrån och instal-
lerade sig på savannen norr om regnskogen. Lingvister hänför språket 
till oubanguigrenen av adamawa-oubangui-familjen inom språkgrup-
pen Niger-Kongo, en av de stora huvudgrupperna i klassificeringen 
av afrikanska språk. MBS etablerade sina missionsstationer i Övre 
Sangha- och Bouar/Baboua-regionerna. De kom därför att arbeta bland 
de grupper inom gbayafolket, som bebodde dessa områden. Gbaya-
språket blev det lokalspråk, som de flesta missionärer lärde sig ända 
fram till �960-talet. Det blev också det gudstjänst- och arbetsspråk 
som användes. Så sent som vid konferensen i Berbérati �96� användes 
gbayaspråket, i någon mån uppblandat med franska. Det innebar att 
evangelister, pastorer och andra delegater, som själva kom från andra 
folkgrupper, hade lärt sig tala gbayaspråket.

I det traditionella gbayasamhället var kultur, samhällsliv och religion 
intimt sammanvävda. Missionärerna hade i allmänhet en kritisk inställ-
ning till de religiösa trosföreställningarna och praktikerna, såsom de 
uppfattades. Dessa måste, menade de, i grunden förändras genom det 
kristna budskapet. Denna inställning färgade också ofta av sig på atti-
tyden till kulturen i stort. Ivern att förstå folkets föreställningsvärld för 
att bättre nå fram med det kristna budskapet – i vissa fall förenat med 



�97

en etnografs nyfikenhet och insikter – fick några missionärer att tidvis 
eller kontinuerligt ägna sig åt studier av gbayas kultur och religion. 
Det gällde inte minst John Hilberth, vars studier ledde till en filosofie 
licentiat-examen i Uppsala. I avhandlingens fjärde kapitel redogörs 
närmare för dessa aspekter av MBS-arbetets kontext. 

Det är värt att uppmärksamma att det stora och ganska samman-
hållna gbayafolket dominerade i det område som utgjorde norra delen 
av MBS:s arbetsfält. Det utgjorde sannolikt en bidragande faktor till 
MBS:s expansion och församlingarnas tillväxt. I samband med behand-
lingen av gbayarevolten kring �9�0 framhölls också vissa forskares 
uppfattning att gbayafolket, särskilt subgrupperna i nordväst, av histo-
riska skäl hade en stark frihetstradition. Detta kan ha bidragit till den 
snabba slutfasen i processen, när väl de afrikanska församlingsledarna 
fått förutsättningarna klara för sig. 

Mellan Ouesso och Bania, i sydvästra hörnet av nuvarande RCA, 
etablerade MBS två missionsstationer, Bilolo och Nola, mitt i mpiemo-
folkets område. De talade ett bantuspråk och var besläktat med sangha-
folkens språk. Men de bodde i gränstrakterna till det stora gbayaområ-
det och de flesta behärskade även gbaya. Få missionärer lärde sig därför 
mpiemospråket och det beslöts att inte börja bibelöversättningsarbete 
på detta språk. Däremot översattes med tiden sånger för bruk i guds-
tjänster. Mpiemofolket decimerades kraftigt av långvariga epidemier 
av sömnsjukan.

Kolonialpolitisk kontext. ÖM:s arbetsfält var beläget i Franska Ek-
vatorialafrika (AEF). AEF inrättades �9�0 med fyra territorier eller 
kolonier, nämligen Mellankongo, Gabon, Oubangui-Chari och Tchad. 
Generalguvernören, som var länken mellan kolonialdepartementet i 
Paris och de fyra kolonierna, hade sitt säte i Brazzaville. MBS:s arbete 
utvecklades inom Mellankongo. Den del av norra Mellankongo som 
utgjordes av Övre Sangha och Bouar/Baboua-regionen övergick i etap-
per under �9�0-talet till Oubangui-Chari. Därmed hamnade den södra 
respektive norra delen av arbetsfältet i två olika kolonier.

I början av den franska koloniala etableringen i Afrika fanns en 
spänning mellan två visioner, nämligen koloniernas association till res-
pektive assimilering i det franska imperiet. Den senare tog snart över-
handen. Från �895 tog den sig uttryck i den officiella ideologin kring 
den franska nationens civiliseringsuppdrag (la mission civilisatrice). I 
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analysen av denna ideologi framhåller Bancel, Blanchard & Vergès att 
de republikanska upplysningsidealens förespråkare menade att repu-
blikens rättigheter inte gällde dem som av naturen inte var »civilise-
rade«. Men Frankrike skulle skapa möjlighet för de »ociviliserade« att 
uppnå civilisering och därmed rätt till de republikanska rättigheterna. 
Det skulle ske genom en ny administration, skolutbildning, tekniska 
framsteg och försörjning genom uppodling av jorden. Detta medförde 
en assimilering in i det franska samhället, först för en utvald elit och 
på lång sikt för resten av lokalbefolkningen.

Detta civiliseringsuppdrag krävde inslag av underordning, tvång 
och våld, vilket dess förespråkare insåg. Men det försvarades med 
det »goda« som därigenom skulle uppnås. I ett postkolonialt per-
spektiv skriver de citerade historikerna att denna teori helt enkelt är 
ett rättfärdigande av en kolonial erövring, som primärt hade andra 
bevekelsegrunder. Den koloniala verkligheten såg också annorlunda 
ut än teorin. Det framgår i denna avhandling av de förhållanden, som 
utgjorde grogrund för gbayarevolten mot den koloniala ordningen 
kring �9�0. Motsättningarna mellan fransmännen och den spirande 
nationalismen efter det andra världskriget visade också att verklighe-
ten inte följde teorin. Det officiella franska koloniala idealets omöjliga 
dilemma förstärktes av att många fransmän, som bodde i kolonierna, 
inte alls delade de republikanska idealen och öppet motarbetade deras 
förverkligande. Det var dock inte bara deras förhållningssätt och age-
rande som var grundat i en rasistisk människosyn. Även den officiella 
argumenteringen för civiliseringsuppdraget hade sin grund i rasistiska 
föreställningar.

Den här beskrivna franska kolonialteorin utgör en bakgrund till 
många av de förhållanden och skeenden som behandlas i denna av-
handling. De franska kolonialföreträdarna misstänkte att de protes-
tantiska missionärerna kom med en delvis annan grundsyn än de själva 
hade. Samtidigt såg myndigheterna missionens skolverksamhet som ett 
bidrag till förverkligandet av det egna uppdraget. Detta visar på den 
spänning som fanns mellan kolonialmakten och protestantisk mission. 
Den tog sig senare drastiska uttryck i de kriser mellan MBS och myn-
digheterna, som inträffade i början av �950-talet.

Frankrike hade både genom det tidiga Berlinfördraget från �885 och 
St Germain-konventionen från �9�9 förbundet sig att acceptera etable-
ringen av kristna missionsinitiativ oberoende av konfession. Inga andra 
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restriktioner skulle gälla än vad som allmänt kunde motiveras utifrån 
säkerhet och ordning. Myndigheterna inom AEF tolkade dock länge 
dessa bestämmelser så restriktivt de kunde, särskilt när det gällde icke-
fransk protestantisk mission. Det gjordes ibland av allmänt antikleri-
kala statstjänstemän, ibland av sådana som med avseende på religion 
hade sin egen referenspunkt i katolicismen. Den franska katolska mis-
sionens uttalade lojalitet och delaktighet i civiliseringsuppdraget blev 
skäl för myndigheternas stöd. Protestantisk mission behövde däremot 
noga övervakas. Den ansågs nämligen befrämja den enskilda individens 
fri- och rättigheter och misstänktes ha kopplingar till antikolonialis-
tiska eller amerikanska politiska intressen. Jag har funnit en del klara 
belägg för att den här bakgrunden påverkade myndigheterna inom AEF 
att tidvis hålla de svenska missionärerna under särskild uppsikt och 
begränsa deras möjligheter till expansion.

Den snabba förändringen i den franska kolonialpolitiken från �950-
talets mitt mot koloniernas ökade autonomi innebar dock att de ex-
terna faktorerna skyndade på den interna processen inom MBS mot 
självstyre för de afrikanska församlingarna.

Missionshistorisk kontext. Det komplexa förhållandet till den katolska 
missionen inom AEF har redan antytts. I Sangha och Övre Sangha eta-
blerades katolsk och protestantisk mission i stort sett parallellt i tiden. 
Spänningen dem emellan var ofta stark under den undersökta tidspe-
rioden. På den protestantiska sidan fanns ett gott förhållande till SMF-
missionen i södra Mellankongo. Därifrån hämtades i stor utsträckning 
modellen för den verksamhet som utvecklades inom MBS och senare 
också för arbetet mot självstyre för den afrikanska kyrkan. SMF i 
Sverige och Mellankongo utgjorde under hela perioden ett viktigt stöd 
till ÖM och MBS. Två teologiskt konservativa amerikanska missioner, 
brödramissionen och den baptistiska Mid-Mission, etablerade sig i 
Oubangui-Chari i början av �9�0-talet. Förutom personliga relationer 
utvecklades inget närmare samarbete med dem. Ett skäl var möjligen 
olika inställning till pingstväckelsen. Någon samverkan utvecklades 
inte heller med den amerikanska lutherska missionen, som utifrån 
norra Kamerun etablerade sig i nordvästra Oubangui-Chari.

Genom medlemskapet i den evangeliska federationen i Kamerun 
och Ekvatorialafrika kom MBS:s relationer – förutom med SMF-mis-
sionen – mer att inriktas på Parismissionen i Gabon och Kamerun och 
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den amerikanska presbyterianmissionen i Kamerun. Genom ÖM:s 
traditionella tveksamhet till ekumeniska relationer med sammanhang 
utanför den väckelsekristna sfären, var detta medlemskap kontrover-
siellt också bland missionärerna. Den attityden förändrades successivt 
efter �9�5 både inom ÖM i Sverige och inom MBS. Det skulle dessutom 
visa sig realpolitiskt nödvändigt för MBS att tillhöra federationen. Dess 
generalsekreterare Jean Keller fick stor betydelse som medlare mel-
lan MBS och kolonialmyndigheterna under �950-talet. De så kallade 
ekumeniska missionernas tidigare bearbetning av frågorna kring den 
afrikanska kyrkans självständighet blev också en utmaning och ett klart 
incitament för enskilda ÖM-missionärer och så småningom för MBS i 
stort att arbeta i samma riktning.

��.� Förändringsprocessens förlopp

Slutmålet. Jag började min undersökning utifrån telos,� nämligen uti-
från det faktum att baptistsamfunden i västra RCA och i Sangha (Kon-
go) bildades som självständiga församlingsunioner eller samfund under 
�96�/�96�. I stort sett all befintlig egendom överlämnades till dem och 
den verksamhet som uppkommit genom och inom MBS, initierad av ÖM 
i Sverige, integrerades i de nya samfunden. Ett nytt samarbetsavtal mel-
lan de självständiga samfunden och ÖM i Sverige antogs för att reglera 
de framtida relationerna. Jag visste att denna kyrkobildningsprocess och 
denna integration inte genomfördes i enighet om alla inslag, särskilt an-
gående integrationens omfattning och takt. Jag kände till pastorsskolans 
i Carnot historia i stora drag och visste att den var en viktig faktor i 
denna process. I övrigt var min kunskap om dess förlopp från början till 
denna slutpunkt mycket fragmentarisk. Detta motiverade mig till denna 
undersökning. Jag ville söka svar på bland annat följande frågor: I vilka 
perioder eller etapper kan förändringsprocessens successiva förlopp in-
delas? Hur kan dessa beskrivas och tolkas? Vilka betydelsefulla interna 
och externa orsaker och motiv ger skäl för den framförda tolkningen av 
processens olika etapper? Vilken roll spelade olika aktörer i denna pro-
cess under olika tider: missionärer, missionsledning i Sverige, afrikanska 
ledare i den framväxande församlingsrörelsen, de franska kolonialmyn-
digheternas företrädare? Hur såg interaktionen och maktförhållandena 
ut mellan dessa aktörer?

� Slutet, ändpunkten, målet (grek).
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Jag ställde också tidigt frågan om självstyrande afrikanska försam-
lingar och samfund var en målsättning från början eller om detta kom 
in i bilden med tiden. Den kan vidgas till att också gälla den svenska 
missionens överlämnande av verksamheter och institutioner till sådana 
församlingar och samfund. Om det var ett teoretiskt mål från början, 
uppfattades det i praktiken som en mycket långsiktig inriktning eller 
var det faktiskt styrande för beslut som togs redan från ett tidigt skede? 
Om det var något som förlades i en mycket avlägsen framtid, vad be-
rodde det i så fall på? Jag fann olika indikationer på att missionärerna 
var medvetna om denna klassiska målsättning för protestantisk mis-
sion. Det gällde även ÖM-ledningen i Sverige, åtminstone från tiden 
efter det första världskriget. Men var det ÖM:s och missionärernas egen 
målsättning? Hade den process jag undersökte detta mål från början 
och därmed en tydlig riktning? Eller var det så att missionärerna och 
MBS följde med i den organiska följd av missionsarbetet, som jag ovan 
kallat »ordo missionis«, och att självstyrelsefrågan och missionens 
formella avveckling kom upp efterhand? Var de indikationer jag såg 
uttryck för enskilda personers synsätt eller var det ett överenskommet, 
gemensamt synsätt?

I min forskning skulle det av olika skäl dröja innan jag kom att 
ta del av hela texten till de ordningsregler för ÖM:s mission i Kongo 
(AEF), som togs fram i samband med att den första egna missions-
stationen upprättats i juli �9�� i norra Mellankongo. De godkändes i 
ÖM-styrelsen �9�� och trycktes i folderform �9��. Där fanns det for-
mella svaret. Det var inte tydligt i protokollen, men i den fullständiga 
versionen fanns målet formulerat. Som jag redovisade i avhandlingens 
fjärde kapitel ingick nämligen bland missionärskonferensens uppgifter 
– som tionde punkt – att redan från början ge största möjliga ansvar 
till afrikaner i ledningen av församlingen. Skälet var att den inhemska 
församlingen i en framtid skulle bli »självstyrande, självunderhållande 
och självutbredande«.

Självstyrelsemålet fanns visserligen bara med som en underordnad 
punkt och uttrycket »i en framtid« var vagt, men det fanns där och med 
tre-själv-formelns uttryckssätt. Jag har tidigare påpekat att begreppet 
församlingen i ÖM-sammanhanget under lång tid och på kongregatio-
nalistiskt vis användes om ekklesia eller kyrka på tre olika nivåer: den 
lokala församlingen, en överlokal gemenskap av församlingar och den 
universella församlingen. Därför kan begreppet ha avsett en gemen-
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skap av församlingar, men konsekvensen drogs länge bara ut på den 
lokala nivån. Konsekvensen för den svenska missionens del var inte 
heller uttryckt, men någon form av förändring i status var sannolikt 
underförstådd.

Därmed fanns slutmålet för den undersökta processen till viss del 
formulerad från början, även om denna början i Matélé �9�� hade ett 
förstadium. Jag skall här i korthet ange de etapper i vilka jag indelat 
processens förlopp och hur jag tolkat dem. Jag noterar också några 
interna och externa orsaker och motiv som ger skäl för min tolkning 
samt vilken roll olika aktörer spelade och interaktionen mellan dem.

 
Förberedelsefas (1914–1921). Det latenta intresset för Kongo inom 
svensk baptism sedan pionjären Sjöbloms död �90� väcktes på nytt vid 
Örebro missionsskola under våren �9��. Det ledde både till en nystart 
av SB:s Kongomission och till en början för ÖM:s egna Kongomis-
sion. Jag har klarlagt bakgrunden till den centrala betydelse som Alma 
Doering från Kongo inlandmissionen hade för valet av denna samar-
betspartner och till hennes särskilda relation till Filadelfiaförsamlingen 
och ÖM. ÖM-pionjärernas erfarenheter med denna lilla mission i Bel-
giska Kongo var emellertid inte enbart goda. Däremot bar de med sig 
utmaningen från den modell de också såg på nära håll, nämligen den 
äldre och större amerikanska presbyterianmissionens arbetssätt och 
mål. Sökandet efter ett eget arbetsfält ledde efter diverse turer till Mel-
lankongo i AEF. Åren �9�9–�9�� arbetade ÖM-missionärer på SMF:s 
missionsstationer och fick där del av en etablerad missionsmodell.

Jag har tolkat denna period som en avgörande förberedelse för ÖM:s 
egen Kongomission. ÖM-missionärerna – med bakgrund i en eskatolo-
giskt bestämd missionssyn där det gällde att förmedla evangeliet till så 
många som möjligt på så kort tid som möjligt – mötte och påverkades 
av missionsmodeller som förutsatte bredare processer över längre tid. 
De lärde sig ett verksamhetssätt där olika arbetsgrenar utvecklades or-
ganiskt kring kyrkan, skolan och kliniken. Missionsstationens centrala 
roll togs för given. Självstyrelsemålet bejakades, men den dubbla struk-
turen utifrån station och församling skulle visa sig försvåra detta måls 
förverkligande. Från åren i Belgiska Kongo bar ÖM-missionärerna 
med sig frustrerande erfarenheter från den mission (CIM) vars profil 
låg närmast ÖM:s, men goda erfarenheter från den mission (APCM) 
vars profil låg längre från ÖM:s. Den nya grupp av missionärer som 
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kom �9�9 fick positiva erfarenheter från SMF-modellen. De såg också 
att den gav förhållandevis goda relationer till kolonialmyndigheterna. 
Jag hävdar att detta tillsammans innebar att ÖM-missionärerna kom 
att bygga upp sin verksamhet utifrån denna modell, snarare än utifrån 
den som representerades av trosmissionernas modell. Samtidigt hade 
en del av de framtida missionärerna en inriktning som skapade viss 
frustration över den valda missionsmetodiken.

Valet av arbetsfält i norra delen av Mellankongo snarare än i Belgiska 
Kongo påverkades också starkt från SMF-håll, inte minst genom K E 
Lamans argumentering. Långa diskussioner kring olika alternativ och 
flera undersökningsresor ledde slutligen till myndigheternas tillstånd 
att få börja ett arbete i den lilla byn Matélé i Sangharegionen, norr om 
SMF:s arbetsfält. Därmed var förberedelsefasen över.

Grundläggningsfas (1921–1929). I juli �9�� påbörjades grundlägg-
ningsarbetet på det egna arbetsfältet. Parallellt med den konkreta eta-
bleringen av stationen och inlärningen av bungilispråket utveckla-
des verksamheten enligt det skissartade arbetsprogram, som de hade 
presenterat för myndigheterna och som innefattade spridning av den 
evangeliska läran, skolverksamhet, jordbruk – vilket i praktiken var 
naturahushållning – och sjuk- och hälsovård. Detta utgjorde också hu-
vudpunkter i SMF-modellen. Denna följdes också i organisationen. En 
expansiv strategi norrut medförde att ytterligare tre missionsstationer 
grundades under �9�0-talet. Församlingsbildning följde inom kort på 
varje plats. Självstyrelsemålet skrevs in i de första ordningsreglerna som 
antogs av ÖM-styrelsen �9��. Med en helt missionärsstyrd verksamhet 
i pionjärskedet uppfattades detta mål som mycket långsiktigt. Därmed 
påbörjades dock den process som jag har undersökt.

Jag har tolkat den framväxande skolverksamheten som det första 
viktiga steget i processen mot inhemskt ledarskap. Vid sidan av den 
rent religiösa undervisningen i kyrkan påbörjades den första folkskolan 
i april �9�5 av John Hilberth bland gbayafolket i Bania. Enligt myn-
digheternas regelverk måste folkskolan bedrivas på franska. Vid sidan 
av en mer allmän motivering visar materialet att huvudsyftet var att få 
fram läs- och skrivkunniga medhjälpare i arbetet, så kallade evangelis-
ter. Därför strävade missionärerna efter att starta folkskola på varje 
station, trots bristande personella och ekonomiska resurser. Jag tolkar 
deras syfte som en religiös variant av den franska utbildningsfilosofin, 
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enligt vilken skolverksamheten styrdes av kolonialmaktens egennytta. 
I folkskolearbetet balanserade missionärerna mellan myndigheternas 
regelverk för skolan – enligt vilket dess officiella program inte fick 
innehålla religiösa inslag – och deras eget huvudsyfte. Det möjliggjordes 
genom att missionärerna kunde styra även elevernas fritid.

Den fortsatta expansionen norrut hejdades för en tid av den omfat-
tande och långvariga gbayarevolten (kongo-wara), som utbröt i mitten 
av �9�8. Jag har beskrivit händelseförloppet och diskuterat revoltens 
orsaker utifrån olika tolkningsparadigm. Tillgängligt material från 
ÖM-missionärerna visar att de fick sin information från fransmännen 
och därför i sin förståelse av revolten följde det koloniala tolknings-
mönstret. Den som kommer närmast ett mer nationalistiskt tolknings-
paradigm är Hilberth. Det är därför tänkbart att detta skeende för 
honom blev ett incitament till att gå vidare på vägen mot självstyre och 
självutbredning inom församlingarna. »Afrika måste evangeliseras av 
afrikaner« blev hans devis några år in på �9�0-talet.

Konsolideringsfas (1930–1939). I efterdyningarna till gbayarevolten 
upprättades två nya missionsstationer norrut. MBS fick i stort sett den 
omfattning av sitt arbetsområde, som sedan gällde till �96�. Därför 
blev �9�0-talet en period då MBS inom den givna ramen sökte kon-
solidera arbetet och fördjupa förutsättningarna för att Hilberths nyss 
citerade devis skulle kunna förverkligas. Under denna period lämnade 
missionärerna två av missionsstationerna. Det var dock inte i något av 
fallen ett medvetet led i processen mot självständighet. Missionärerna 
beslöt lämna Matélé �9�� för att de behövdes bättre på stationerna i 
de mer folkrika trakterna längre norrut. I det andra fallet var det en 
långvarig sömnsjukeepidemi, som tvingade fram beslutet. Däremot 
kunde en ny station etableras i centralorten Ouesso. Ett resultat av den 
nödtvungna strategin beträffande Matélé var att ansvaret överlämna-
des till evangelisten Daniel Bokangue, som snabbt växte in i ansvaret. 
Som hövdingson hade han en naturlig pondus, men missionärerna såg 
också i honom en person med integritet och andlig auktoritet.

Jag har tolkat översättningen av bibeln till befolkningens språk och 
utbildningen av så kallade evangelister, som två av de viktigaste för-
utsättningarna för processen från en missionärsstyrd verksamhet till 
självständiga församlingar. Sanneh och Bediako ger skäl för bibelö-
versättningens fundamentala betydelse för att stärka den kulturella 
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självkänslan och skapa ett inhemskt ledarskap med en kontextuell 
förståelse av den kristna tron. Även om den aspekten inte var tydlig för 
aktörerna i samtiden är den viktig för att tolka den fortsatta processen. 
I början av �9�0-talet kom den första översättningen av en bibelbok 
till bungilispråket. Hela Nya testamentet låg färdigt �9�7. I början av 
decenniet kom också översättningsarbetet till gbayaspråket igång. Hela 
Nya testamentet kom från trycket �95�. Genom bibeln på modersmå-
len fick evangelisterna ett viktigt redskap i sitt arbete. Men de behövde 
också fördjupad utbildning. En evangelist- och bibelskola öppnades i 
Gamboula �9�6 och en skollärarutbildning �9�7. Därmed var en viktig 
institutionell förutsättning för inhemskt ledarskap etablerad.

�9�0-talet kom att avslutas med en inre kris inom MBS. Trots den 
maktrelation som rådde med de afrikanska evangelisternas underord-
ning hade flera av dem vågat stå upp mot en missionärs dubbelliv. 
Konsolideringsperioden avslutades genom denna kris med att missio-
närerna inom MBS fick ödmjuka sig inför sina afrikanska medarbetare. 
Jag menar att detta gav en förändrad psykologisk utgångspunkt för den 
fortsatta processen mot den afrikanska församlingens självstyre.

Krigsperioden – en tid av isolering och nya förutsättningar (1940–
1945). Nya föreskrifter antogs �9�0 för ÖM:s missionsarbete i AEF, 
men det var mer ordningsregler än strategiska riktlinjer. Den dubbla 
strukturen (missionsstation – församling) fanns kvar och organisatio-
nen byggde på stationen som bas. Tre-själv-formeln bekräftades som 
mål och ansvaret för den inriktningen lades på församlingsföreståndar-
na. Det faktum att det var omöjligt att få ut nya missionärer på grund 
av krigstidens isolering påskyndade, enligt min tolkning av materialet 
från denna tid, en afrikanisering av ledningen i församlingarna väl så 
mycket som det teoretiska missionsmålet. Församlingarna fick frihet att 
utse afrikanska medäldste och diakoner, vilket de flesta gjorde. Mis-
sionärerna måste också ge större ansvar till evangelisterna. Detta kan 
vara en av orsakerna till att en stark församlingsväxt kunde noteras 
under krigstiden. Ur missionärernas synpunkt blev krigsåren annars 
mer en kamp för att uppehålla verksamheten än en tid för expansion. 
Berbérati blev �9�� MBS:s nya administrativa centrum.

Under det andra världskriget tog de faktorer som verkade upplö-
sande på det franska kolonialväldet successivt överhanden. Brazzaville-
konferensen �9�� tog steg som förebådade förändringar i relationerna 
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mellan Frankrike och AEF, även om den inte förespråkade politisk auto-
nomi för kolonierna. De hemvändande krigsveteranerna påverkade det 
mentala och psykologiska klimatet, vilket gjorde att nationalismen sköt 
fart. De svenska ÖM-missionärerna uppfattade en del av förändring-
arna, men var mer osäkra på hur de skulle tyda dessa tidens tecken.

Vågdal och expansionsfas (1945–1949). Missionärerna inom MBS 
upplevde under den första tiden efter kriget – i den framväxande na-
tionalismens skugga – att arbetet befann sig i en vågdal. Så småningom 
gick missionen in i en mer expansiv fas. Det skedde när det blev möjligt 
att ersätta de missionärer som tillbringat krigstiden på fältet med nya 
och dessutom öka det totala antalet. Tre nya missionsstationer till-
kom. Detta innebar å ena sidan att missionärerna återtog initiativet, 
samtidigt som expansionen å andra sidan föranledde en satsning på att 
få fram dugliga medarbetare. En av huvudpunkterna under perioden 
var missionssekreterare John Magnussons inspektionsresa �9�7. Hu-
vudfrågan var vad som ytterligare kunde göras för att den inhemska 
församlingen skall kunna »lösgöras från missionen och framträda mer 
självständigt«. Samtalen handlade mest om närliggande konkreta pro-
blem, men jag noterar vikten av att ett gemensamt samtal mellan mis-
sionärer och afrikanska ledare kom igång om församlingarnas ansvar 
och självstyre.

Genom erfarenheter som makarna Hilberth gjorde under ett år i 
Kamerun – då de var utlånade till presbyterianmissionens servicetjänst 
i hamnstaden Douala – fördjupades deras övertygelse att det var möjligt 
och nödvändigt att inom en inte alltför avlägsen framtid förverkliga 
målet: självstyrande, självfinansierande och självutbredande försam-
lingar. John Hilberth kallade detta sin »andra omvändelse«, det vill 
säga en omvändelse från en kolonialistisk mentalitet och tankeram till 
ett aktivt arbete för självständighet åt den afrikanska kyrkan. I min 
tolkning av processen lägger jag stor vikt vid makarna Hilberths erfa-
renhet. När de återkom till MBS:s arbetsfält blev de starkt drivande i 
förändringsprocessen.

Krisfas och steg mot afrikanisering (1950–1955). Frågan om självstyre 
för de inhemska församlingarna väcktes på flera av ÖM:s arbetsfält ef-
ter världskriget. Därmed blev de ecklesiologiska frågorna mer aktuella 
än i tidigare skeden. Även inom ÖM i Sverige aktualiserades ecklesio-
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logiska frågor, vilket diskuteras längre fram. I Oubangui-Chari bildade 
Barthelémy Boganda MESAN år �950, en rörelse som senare blev ett 
politiskt parti. På grund av Bogandas popularitet ökade nervositeten 
bland fransmännen inför valet till den franska nationalförsamlingen 
�95� och territorialförsamlingen �95�. En strategi från deras sida blev 
att utmåla Boganda och hans rörelse som kommunistisk.

Detta visade sig få svåra följder även för MBS. Det var visserligen 
en fortsatt expansiv tid för församlingarna. Antalet medlemmar för-
dubblades under perioden och två nya missionsstationer tillkom. Men 
samtidigt drogs MBS in i svåra förvecklingar med myndigheterna, där 
relationen till federationen visade sig avgörande. Först efter medling av 
Jean Keller kunde grundorsaken till problemet med avslag på nya vi-
sumansökningar uppdagas. Myndigheterna hävdade att missionärerna 
uppmuntrat anställda inom MBS att engagera sig aktivt för MESAN 
i valet �95�. De hade därmed bidragit till vad fransmännen kallade 
»kommunistpartiets seger« i Övre Sangha. Guvernören i Oubangui-
Chari framförde också direkta anklagelser mot MBS:s tidigare fältre-
presentant. Kellers intensiva medlingsarbete kom även att gälla denna 
»affär«, där personliga och politiska dimensioner sammanvävdes. 
Fastän den akuta krisen kunde lösas, fick den enligt min mening två 
betydelsefulla följder. Den ökade den psykologiska beredskapen för att 
missionärseran snart kunde ta slut och den accentuerade behovet av 
fler och bättre utbildade medarbetare.

Till missionärskonferensen �95� lämnade John Hilberth in tre frå-
gor, som skulle komma att bli styrande för den följande utvecklingen 
under �950-talet: Är tiden inne att församlingarna övertar ansvaret för 
evangelisterna/kateketerna? Är tiden inne att påbörja utbildningen av 
pastorer? Är tiden inne att församlingarna bereds möjlighet till någon 
form av samarbete med varandra och med missionen? Den första frågan 
ledde till ett viktigt steg mot självfinansiering. Den andra frågan, som 
speglade Hilberths övertygelse att vägen till självstyre går via ledarut-
bildning, ledde till att pastosskolan grundades i Carnot �95�. Den tredje 
frågan, som tog fasta på en förutsättning för ett självstyrande samfund, 
ledde till tillkomsten av församlingskonferensen i augusti �95�. Den blev 
en länk mellan församlingarna och missionens beslutsstruktur. I min 
tolkning var detta tre mycket viktiga steg i den undersökta processen. 
Församlingskonferensen innebar att afrikanska företrädare för försam-
lingarna fick ett forum för sin delaktighet, som de inte tidigare haft.
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Under �95� inträffade ett par incidenter, som ytterligare förstärkte 
känslan att återstående tid för missionärerna i ledande ställning skulle 
kunna bli kortare än de tänkt. År �955 var MBS värd för federatio-
nens konferens. Dess diskussioner och beslut kom närmare de svenska 
missionärerna än när bara en eller ett par av dem deltog i dess möten 
i något grannland. Den beslöt utreda vilka juridiska förändringar som 
behövde komma till stånd inom AEF, för att lagstiftningen skulle bli 
relevant för självständiga afrikanska kyrkor och samfund. Det scena-
riot trädde fram som alltmer troligt inom kortare tid än vad de flesta 
dittills hade trott. Jag har visat hur de två grundfrågorna identifierades 
allt tydligare inom MBS under denna period, nämligen relationen mel-
lan församlingarna (samfundsbildningen) och mellan församlingarna 
och den svenska missionen (MBS respektive ÖM i Sverige).

Diskussionsfas med självstyre i sikte (1956–1959). Några externa fak-
torer påskyndade utvecklingen inom flera missioner. Det var främst en 
ny lagstiftning i Frankrike �956 med syfte att förbereda en inre autono-
mi i kolonierna, de Gaulles maktövertagande �958 och genomförandet 
av den politiska autonomin samt Bogandas död i en flygolycka i mars 
�959. Den följdes av en turbulent tid i Oubangui-Chari.

Inom MBS avslutades ett längre arbete med en handbok för dess 
olika verksamhetsområden. Ett extra så kallat koncilium i januari �956 
blev ett tillfälle att summera det arv av teologi och särskilt ecklesiologi, 
som skulle bli MBS:s bidrag in i den fortsatta självständighetsprocessen. 
Bland de många frågor som handboken tog upp fanns även tre-själv-
målsättningen, där tonvikten lades på självfinansieringen. Självstyret 
skulle inte »hastas fram«, men några tydliga etapper i den riktningen 
angavs. Även om det fortfarande sågs i en obestämd framtid, är det min 
bedömning att det kom alltmer »i sikte«. Ett viktigt steg var den första 
kull från pastorsskolan i Carnot, som �956 blev så kallade hjälppasto-
rer i församlingarna. Två år senare beslöt missionärskonferensen att ge 
församlingarna frihet att välja en afrikansk pastor som föreståndare. 
ÖM-ledningen i Sverige och missionärerna i Afrika informerades om 
processen mot självständighet inom missioner i Kamerun och inom 
SMF:s Kongomission, som låg steget före MBS. Vid församlings- och 
missionärskonferenserna �958 togs beslut att utarbeta förslag till reg-
lering av samarbetet mellan missionen och församlingarna.

Under det utgående �950-talet utkristalliserades tydligare än tidigare 
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de två skilda problemkomplexen, dels konstitutionen för de framtida 
självständiga församlingarna och deras gemensamma organ, dels för-
hållandet mellan denna nya församlingsgemenskap och ÖM i Sverige. 
Den förra frågan innefattade den principiella ecklesiologiska frågan om 
församlingarnas förening i ett trossamfund och dess status och mandat. 
Den senare innefattade den missiologisk-ecklesiologiska frågan, som 
egentligen bestod av tre underfrågor, nämligen valet av relationsmodell, 
takten i överlämnandet av egendom och verksamhet och missionärer-
nas ställning och roll i framtiden. Åsikterna i dessa frågor gick isär 
bland missionärerna. Min tolkning av materialet är att ÖM-styrelsen i 
detta skede inte avgjorde inriktningen. Den registrerade vad som hände, 
men var försiktig i sina kommentarer och var inte pådrivande.

Slutfasen i självständighetsprocessen (1960–1962). Den politiska själv-
ständigheten för Republiken Kongo och Centralafrikanska republiken 
år �960 följdes av en turbulent situation. Det fick en viss betydelse för 
slutfasen av den undersökta processen inom MBS. Inom ett MBS med 
stark tillväxt avknoppades nya församlingar från de tidigare. Afrikans-
ka hjälppastorer ordinerades till pastorer och blev församlingsförestån-
dare. Utifrån en kongregationalistisk och baptistisk grundsyn – men 
med en del reformerta influenser från kyrkor i grannländer – formades 
främst av Hilberth förslag till konstitution för den självständiga för-
samlingen och församlingarnas gemensamma organ. Trots avvikelser 
mot ÖM-traditionen i Sverige genom att baptistunionen i hans för-
slag fick en starkare ställning gentemot lokalförsamlingarna, blev den 
grundläggande ecklesiologiska frågan om församlingarnas förening i 
en överlokal struktur, en församlingsunion, inte särskilt kontroversiell. 
Teologiska invändningar utifrån »den fria församlingstanken« möttes 
av pragmatiska och kulturella skäl för en stark gemensam struktur.

Den missiologisk-ecklesiologiska frågan – om typen av relationsmo-
dell mellan de framväxande nya samfunden eller församlingsunionerna 
och missionen i form av MBS på plats och ÖM i Sverige – blev däremot 
oerhört brännande. Diskussionen gällde särskilt om missionärskonfe-
rensen skulle finnas kvar och om missionärernas ställning och roll i 
framtiden. Bland de olika tänkbara modellerna var övergivandemodel-
len aldrig aktuell. Mot Hilberths integrationsmodell reagerade däremot 
till en början en majoritet av missionärsgruppen med Lennart Huss som 
talesman. De förespråkade först vad jag kallar en parallellmodell och 
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senare en gradvis integrationsmodell. Den innebar att en självständig 
församlingsunion skulle få ansvaret för församlingarna och den rent 
evangeliska verksamheten, medan MBS skulle finnas kvar, åtminstone 
för en tid, och behålla ansvaret för mycket av stationernas verksamhet. 
I etapper skulle sedan återstående egendom och verksamhet inom MBS 
överlämnas till unionen. Frågan diskuterades i olika kommittéer och 
konferenser inom MBS och i ÖM-styrelsen under lång tid, innan inte 
minst de yttre omständigheterna alltmer ledde till att integrationsmo-
dellen blev den enda tänkbara.

Jag uppmärksammar att församlingskommitté och församlingskon-
ferens med de afrikanska församlingsrepresentanterna inte involvera-
des mer än marginellt i detta skede. Hilberth ville göra det, men majo-
riteten inom missionärsgruppen ville komma fram till ett gemensamt 
förslag innan det presenterades för afrikanerna. 

Samfundsbildning och självstyre (1962). Arbetsfältets uppdelning på två 
republiker blev alltmer ohållbart. Efter en diskussion om ett eventuellt 
uppgående i den nya Evangeliska kyrkan i Kongo, SMF:s systerkyrka 
som bildats �96�, överraskade församlingarna i norra Kongo ÖM med 
att redan i april �96� ta beslut om att bilda en egen baptistunion av de 
fyra församlingarna (EBS). Ledare för det nya samfundet blev pastor 
David Molombopela.

De slutliga och fullständiga förslagen i de olika grundfrågorna – sam-
fundskonstitutionen, överlåtelsen och samarbetsavtalet – arbetades 
fram under stark tidspress mellan olika organ i Sverige och RCA från 
oktober �96� till juni �96�, då ÖM:s årskonferens godkände de fö-
religgande förslagen. Jag har uppmärksammat hur missionärsgruppen 
inom MBS och ÖM-styrelsen under denna korta tid och in i det sista 
pressades steg för steg från den gradvisa integrationsmodellen till den 
fulla integrationens modell. Både interna och externa faktorer bidrog 
till detta.

Vid en gemensam missionärs- och församlingskonferens i Berbé-
rati i september �96� bildades Baptistförsamlingarnas union i västra 
RCA (UEB). Diskussionen stod mellan detta namn med förankring 
i kongregationalistisk ecklesiologi och namn som Baptistsamfundet 
och Baptistunionen. Beslutet blev till slut nästan enhälligt. Efter långa 
diskussioner godkändes konstitutionen för unionen, överlåtelseakten 
av missionens egendom och ett samarbetsavtal som innebar att MBS:s 



5��

hela verksamhet integrerades i UEB. Linné Eriksson och Yngve Ydre-
borg var närvarande som officiella ÖM-representanter. Dokumenten 
undertecknades vid en högtidlig ceremoni. Ny samfundsledare i UEB 
blev pastor Jacques Mamadi. Strax därefter hölls en kort konferens 
i Ouesso, där ett samarbetsavtal undertecknades och några föränd-
ringar i den tidigare antagna konstitutionen gjordes. Det gällde främst 
namnfrågan. Genom att lägga till ett pluralis-s på det franska ordet 
Eglise ändrades namnets innebörd från Baptistsamfundet i Sangha 
till Baptistförsamlingarna i Sangha (Eglise = kyrka/samfund; Eglises 
= församlingar). Besluten i huvudfrågorna trädde sedan i kraft den � 
januari �96� i RCA och den � juli �96� i Kongo.

Ecklesiologiskt resulterade processen i två unioner av baptistförsam-
lingar på basis av en modifierad kongregationalism, men med tendenser 
till en mer synodal ordning genom distriktens ställning och samfunds-
organens starka ställning gentemot de lokala församlingarna. I det av-
seendet fanns en spänning mellan de valda samfundsnamnen – möjligen 
med påverkan från svenska missionärer – och samfundens ställning i 
de nya konstitutionerna. Dessa samfunds relation med ÖM grundades 
på en i det närmaste fullständig integrering av missionens egendom 
och verksamhet i de nybildade samfunden och en överenskommelse 
om framtida samarbete och stöd från ÖM.

��.5 Förändringsprocessen analyserad  
i ljuset av tre-själv-formeln

Redovisningen av svaret på några av mina forskningsfrågor eller delar 
av dem ger anledning till en mer övergripande analys. Det gäller i sin 
helhet följande frågor: Hur förhöll sig de tre missionsmålen till varandra 
i teori och praxis i den undersökta processen? Vilka ecklesiologiska 
och missiologiska frågor aktualiserades under processen och hur löstes 
de? Fanns det några samband med vad som skedde under den aktuella 
tiden inom ÖM i Sverige? 

Jag skall redovisa resultatet med avseende på den sistnämnda frågan 
först och för sig och sedan väva samman de övriga utifrån den modell, 
som jag presenterade i ett rutmönster i inledningskapitlet. Där lägger 
jag dock tyngdpunkten på de frågeställningar, som är av störst relevans 
för min mina forskningsfrågor.
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Samband med vad som skedde inom ÖM i Sverige. Jag har visat att 
det i källmaterialet finns grund för att hävda flera samband mellan 
händelseutvecklingen i ÖM:s Afrikamission och i Sverige. Det gällde 
till exempel ÖM:s val att i väntan på ett eget arbetsfält samverka inom 
SMF:s Kongomission och SMF:s villighet att ta emot ÖM-missionä-
rerna. Relationerna i Afrika var närmare än i Sverige. Det berodde 
både på ÖM:s komplicerade förhållande till en involvering i SB:s 
Kongomission och på SMF:s intresse av att i en tid av missionärsbrist 
upprätta en samverkan med Ongman och ÖM. Spänningen inom SMF 
– förorsakad av det stora antalet pingstsympatisörer inom samfundet 
– gjorde det också angeläget för SMF-ledningen att få en god relation 
till ÖM, särskilt efter Ongmans ställningstagande mot tendensen att 
lämna de etablerade samfunden. Ett annat tidigt samband gällde paret 
Blomkvists tid på Matéléstationen och bakgrunden i spänningen efter 
�9�9 mellan Pingströrelsen och SB/ÖM.

Ytterligare ett exempel utgjordes av impulser från ÖM:s tidiga in-
volvering i SMR/IMR för den redan diskuterade målformuleringen i de 
tidiga ordningsreglerna. När ÖM sedan lämnade SMR/IMR i början 
av �9�0-talet och den ekumeniska frågan blev ett av skälen för flera 
församlingar att lämna SB, fanns inget stöd från ÖM i Sverige för 
MBS att gå med i den i början av �9�0-talet bildade protestantiska 
missionsfederationen inom Kamerun och Ekvatorialafrika. I slutet av 
�9�0- och i början av �950-talet kom denna fråga att omvärderas. En 
förändring med avseende på ÖM:s ekumeniska relationer ledde bland 
annat till att ÖM återinträdde som medlem i SMR �9�6. Jag har visat 
att John Magnussons delvis pragmatiska grund för denna nya inrikt-
ning i Sverige blev avgörande, också för den debatt som relationen till 
den evangeliska missionsfederationen föranledde inom MBS i början 
av �950-talet. ÖM liksom MBS hade helt enkelt praktisk nytta av att 
tillhöra de missionsekumeniska organen. Eventuella teologiska tvek-
samheter fick vika för dessa jordnära överväganden.

Vid samma tid, i början av �950-talet, aktualiserades en annan 
fråga där sambandet mellan utvecklingen i Sverige och i MBS var 
påtagligt. Det gällde frågan om församlingarnas förhållande inbördes 
och en överlokal struktur för trosgemenskapen. Jag har i anslutning 
till Sune Fahlgrens avhandling noterat den ecklesiologiska betydelsen 
av denna fråga för ÖM. Efter brytningen med Baptistsamfundet och 
på grund av den nya religionsfrihetslagen �95�/�95� ställdes frågan 
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om församlingarnas roll i relation till ÖM som organisation. Dittills 
utgjordes missionsföreningen formellt bara av personliga medlemmar. 
Skulle ÖM i den nya situationen följa Pingströrelsens linje att var och 
en av församlingarna blev ett trossamfund i lagens mening eller skulle 
församlingarna tillsammans utgöra ett trossamfund inom ÖM?

Diskussionen ledde till att nya stadgar antogs vid årsmötet �95�. 
Genom dem öppnades möjligheten, vid sidan av det personliga med-
lemskapet, för församlingar »av troende och döpta« vilka samarbetade 
med ÖM att genom ombud delta i dess »överläggningar och beslut«. 
Årsmötet beslöt genom stadgarnas första paragraf, att ÖM skulle vara 
ett trossamfund i »lagens mening«. Det var ännu inte fråga om att 
klart definiera missionsföreningen som ett trossamfund också i teo-
logisk mening, men en förskjutning i den teologiska självförståelsen 
uttrycktes ändå genom det nya begreppet församlingsrörelse. ÖM:s 
ecklesiologi kunde därefter beskrivas som en modifierad kongregatio-
nalism. Självständiga församlingar valde att samverka i en gemensam 
församlingsrörelse kring serviceorganet ÖM. Det blev – med ett ut-
tryck som allt oftare användes – en missions- och församlingsrörelse. 
Därmed hade ett viktigt steg tagits mot en tydligare samfundsordning. 
Tio år senare skulle föreningskaraktären ytterligare tonas ned genom 
att namnet Örebromissionen överordnades det gamla namnet Örebro 
missionsförening, vilket successivt fasades ut.

Samtidigt som ÖM diskuterade och beslöt ta dessa ecklesiologiskt 
signifikanta steg i Sverige, initierade John Hilberth vid missionärskon-
ferensen i januari �95� en liknande diskussion inom MBS. Den gällde 
om tiden var inne för att »församlingarna bereds möjlighet till någon 
form av samarbete med varandra och med missionen«. I den första 
delen av frågan gick diskussionen vidare kring samma grundfrågor 
som i Sverige. Frågan om hur den baptistiska övertygelsen om försam-
lingarnas självständighet och nära relation till varandra skall utformas 
i en samfundsstruktur hade diskuterats inom svensk baptism både i 
distriktsföreningarna och på nationell nivå till exempel �889, �9�� 
och �9��. Vad innebär en modifierad kongregationalism? Vilken eck-
lesiologisk identitet skall en så kallad missions- och församlingsrörelse 
ha? Dessa frågor återkom alltså inom ÖM under �950-talet och även 
inom MBS under samma tid.

Uttrycket missions- och församlingsrörelse skulle möjligen i en något 
annorlunda mening kunna tillämpas även på MBS, som uttryck för det 
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jag påvisat som den dubbla strukturen av missionsstationer och för-
samlingar. Det är ett helt annat förhållande, men komplexiteten i och 
spänningen kring en dubbel identitet utgör ändå en likhet.

Tre-själv-formelns ecclesiologiska och missiologiska komponenter i 
den undersökta processen. Många av de komponenter som listades i 
inledningskapitlet utifrån tre-själv-formeln har belysts och diskuterats 
i tidigare avsnitt i detta avslutningskapitel. Här skall dessa och några 
andra sammanfattas för att mer systematiskt tydliggöra den historiska 
processens ecklesiologiska och missiologiska inslag. 

I förhållande till tre-själv-formeln, som jag valt som analysmodell, 
är det första ledet det mest centrala för min undersökning. Det tar sikte 
på processen från missionärsstyre till självstyre. De övriga underordnas 
och relateras till detta huvudled. Det har framgått att kristen mission 
både historiskt och teologiskt kan ses som »kyrko-födande«. En kyrka 
förmedlar det kristna budskapet genom gränsöverskridande mission till 
människor i andra miljöer. De som tar emot detta och blir kristna sluts 
samman i församlingar med ett gemensamt gudstjänstliv. Därigenom 
föds kyrkan på en ny plats. I ett inledande skede utförs det pionjära 
och församlingsuppbyggande arbetet av missionärer. Syftet är emel-
lertid att församlingen ska få en alltmer lokal förankring och ett eget 
pastoralt ledarskap. Flera församlingar inom ett bestämt område sam-
manförs sedan i en överlokal gemenskap till någon form av samfund 
eller kyrka. Den förutsätts bli självstyrande och ha rätt att forma sin 
egen ecklesiologi och sin egen verksamhet. Därmed inleds en ny form 
av relation med den kyrka i mission, som var upphovet till den nya 
kyrkogemenskapen. 

Min undersökning visar att det beskrivna motivet och målet – med 
den angivna innebörden – har funnits med från början i den konkreta 
process, som stått i fokus för denna avhandling. Den visar också att de 
i analysmodellen angivna metoderna har tillämpats. Jag har för olika 
skeden noterat de olika steg som tagits med avseende på bibelöversätt-
ning och ledarutbildning liksom på den successiva involveringen av 
lokala kristna i verksamheten och dess ledning. Bibelöversättningen 
har gällt enskilda böcker i Gamla testamentet och hela Nya testamentet 
på två språk, nämligen bungili och gbaya. Dessa skrifter tillsammans 
med katekeser, sångböcker och annat undervisningsmaterial har varit 
avgörande för möjligheten att uppnå afrikansk delaktighet i försam-
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lingslivet och självstyre. Religiös undervisning (katekes och så kallad 
kultskola) och folkskola fick från början huvudsyftet att bidra till att 
få fram dugliga medarbetare till missionärerna och därmed framtida 
ledare. Detta syfte ledde också till inrättandet av bibelskolor – den 
första �9�6 – för utbildning av de så kallade evangelisterna och en 
teologisk skola �95� för utbildning av pastorer. Kring �9�0 infördes 
också en bredare afrikansk delaktighet i församlingsledningen genom 
så kallade äldste och diakoner. 

Efter en tillfällig konferens med afrikanska representanter för de 
olika lokala församlingarna i samband med missionssekreterare Mag-
nussons besök �9�7 infördes en permanent sådan �95�. Den inne-
bar början av en process, som länkade samman församlingarna i 
en kongregationalistisk mission till en vidare gemenskap. Även om 
missionärskonferensen behöll den formella beslutsrätten i alla frå-
gor, var den nya församlingskonferensen ändå en förutsättning för de 
samfundsbildningar som kom till stånd tio år senare. I slutskedet av 
�950-talet utarbetades konstitutioner för dessa samfund. De byggde 
på en modifierad kongregationalism. Men de fick tydliga inslag av en 
synodal ordning genom att distrikt och samfund fick större auktoritet 
i relation till församlingarna. I detta kan spåras inflytande från kyrko-
bildningsprocesser i grannlandet Kamerun och inom SMF:s mission i 
Mellankongo. Men den mer reformerta ordningen motiverades inte i 
första hand teologiskt utan med hänvisning till särskilda behov av en 
starkare central struktur för att befrämja sammanhållningen över bland 
annat etniska gränser. Därigenom undveks ett av de vanliga fenomenen 
i motsvarande processer på annat håll, nämligen att den unga kyrkan 
genom missionärernas förmedling fick en organisation som var en 
»blåkopia« av moderkyrkans. 

Vilka var då problemen i den här konkreta processen från mis-
sionärsstyre till självstyre? Ett av dem har ofta framskymtat i min 
undersökning, nämligen att förverkligandet av det teoretiska målet 
länge förlades till en avlägsen framtid. Därmed blev processen sannolikt 
långsammare än den annars kunde ha blivit. Enligt vad som kommer 
fram i min tolkning av processen beror detta på flera faktorer. Trots 
det specifikt religiösa syftet påverkades den svenska missionen av det 
rådande kolonialparadigmet. Den – åtminstone fram till det andra 
världskriget – rådande kulturevolutionistiska synen på så kallade pri-
mitiva folks långa väg mot så kallad civilisation präglade till viss grad 
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de flesta europeiska missionärer. Denna tidsanda innebar också att de 
svenska missionärerna, trots kritiken mot olika inslag, ändå i stort 
delade den franska officiella synen på civiliseringsuppdraget. Detta 
förstärktes av den dubbla strukturen för missionens verksamhet: sta-
tionen och församlingen. Missionsstationen blev ett centrum för olika 
institutioner och verksamheter, som var uttryck inte bara för en kristen 
identitet och ett evangeliskt missionsmål utan även för modernisering 
och allmän utvecklingsideologi. Det innebar bland annat att stationsar-
betet tekniskt och ekonomiskt i högre grad blev beroende av utländska 
missionärer än vad församlingsarbetet blev.

 Till detta kan föras det problem som jag i inledningskapitlet citerade 
från historikern P W Harris: »Den verkliga frågan är huruvida missio-
närerna kunde släppa kontrollen.« Många inslag i min undersökning 
visar att Harris fråga var giltig också för de svenska missionärerna i 
MBS inom AEF. Det visade sig inte minst i den intensiva och spän-
ningsfyllda diskussionen mot slutet av den undersökta tidsperioden 
om modellerna för hur relationen mellan MBS och de nya samfunden 
skulle lösas. Parallellmodellen och den gradvisa integrationsmodellen 
var uttryck för att missionärer menade att det, såsom de uppfattade 
situationen, på vissa områden var nödvändigt att MBS och missionä-
rerna fanns kvar och kunde ha fortsatt kontroll över åtminstone viss 
egendom och verksamhet. Detta är sannolikt huvudförklaringen till 
varför integrationsmodellen först under påverkan från externa faktorer 
och från de afrikanska aktörerna blev den som till slut ändå valdes. 

Frågan om självstyre förutsätter så kallad självfinansiering har dis-
kuterats i missionskretsar ända sedan �800-talet, så även inom MBS. 
Utvecklingen från svensk finansiering till självfinansiering var i sig 
ett mål, men det lyftes fram relativt sent och först sedan den svenska 
missionen etablerat praxis att stå även för den lokala församlingens 
kostnader. Diskussionen gällde särskilt evangelisternas löner. Självfi-
nansiering i relation till institutioner och andra verksamheter var inte 
med på dagordningen. Medlemmarnas bidrag inskränkte sig oftast 
till kollekten som ett inslag i gudstjänsten, utan att dessa bidrag var 
avgörande för ekonomin. Under �9�0-talet började argument för för-
samlingarnas egna ekonomiska ansvar framföras. Resultatet blev att de 
nyare församlingarna – först den i Bouar – snabbare nådde detta mål 
än de äldre, där en annan praxis var etablerad. 

Undersökningens material visar att den här utvecklingen inte bara mo-
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tiverades av vikten av en ökad självtillit, så att församlingarna kunde bli 
självbärande. Det var delvis fråga om att göra en dygd av en nödvändig-
het. MBS:s ekonomi var pressad. När evangelistlönerna började skjuta i 
höjden efter världskriget blev det en nödvändighet att antingen begränsa 
antalet evangelister eller att få församlingarna att ta det ekonomiska 
ansvaret. Istället för att begränsa anställningar i takt med lokala ekono-
miska möjligheter valde MBS att utmana församlingarna till att ta detta 
ansvar. Vid sitt besök �9�7 framhöll John Magnusson vikten av detta. 
�95� beslöts att församlingarnas ansvar för evangelisternas löner skulle 
genomföras successivt. Från �955 fick de överta det fulla ansvaret.

Det var dock inte fråga om självfinansiering av andra verksamheter. 
Kyrkbyggen på de nya stationerna bekostades till stor del av MBS 
och följde europeisk arkitektonisk stil. Däremot fick kapellbyggen 
på andra orter utformas efter lokal stil utifrån egna insatser av medel 
och arbetskraft. Institutionerna och sociala projekt stod missionen för 
ekonomiskt. Detta var ändå en faktor i diskussionen om samfundsbild-
ningen. Afrikanska ledare såg med oro på risken att allt ekonomiskt 
ansvar skulle falla på de inhemska församlingarna och ett nytt samfund. 
Det var först sedan ÖM och MBS försäkrat dem att missionen skulle 
fortsätta att bidra till institutioner och överlokala verksamheter, som 
de fullt ut bejakade planerna på ett självstyrande samfund. Den här 
frågan blev het också i diskussionen missionärerna emellan om de olika 
modellerna för relationen mellan ÖM/MBS och de nya samfunden. Det 
var därför argumentet om den svårhanterade »saulsrustningen« kom 
in i diskussionen.

Problemen kring självfinansieringen har redan antytts. Undervis-
ning om de kristna församlingarnas eget ekonomiska ansvar kom in 
förhållandevis sent i processen. Eftersom en praxis av finansiering 
genom MBS-medel etablerades, blev det sedan inte lätt att förändra de 
konkreta eller mentala strukturer som detta skapat. Den verksamhet 
som byggdes upp vid stationerna utgick inte från att den inom en över-
skådlig framtid skulle kunna övertas och ekonomiskt bäras av försam-
lingarna. Ett sådant självfinansieringsmål var sannolikt helt orealistiskt 
under rådande omständigheter. Frågan var även om detta ens var ett 
principiellt välgrundat mål. MBS blev i alla fall tvunget att begränsa 
målet till den lokala församlingsnivån. Det ekonomiska beroendet av 
den utländska missionen skulle på den överlokala nivån fortsätta också 
för det självstyrande samfundet.
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ÖM upptog sin missionsverksamhet i Centralafrika utifrån överty-
gelsen att missionsuppdraget var giltigt för den kristna församlingen i 
alla tider. Det kristna budskapet skulle föras till alla folk och folkgrup-
per. Det borde därför vara en självklar följd av detta, att uppdraget 
också gällde för de nya församlingar som grundades inom AEF. De 
skulle i sin tur föra budskapet vidare till nya folkgrupper och miljöer. 
Utvecklingen från pionjärarbete av svenskar till de inhemska försam-
lingarnas självutbredning kom dock under den första tiden att främst 
gälla behoven i församlingens närmiljö. De svenska missionärerna 
tänkte möjligen längre. Bland afrikaner i de unga församlingarna var 
dock länge uppfattningen utbredd att gränsöverskridande arbete var 
de europeiska missionärernas uppgift. Deras eget ansvar gällde den 
egna byn eller det egna folket. Den praxis som innebar att missionärer 
tog med sig några medarbetare från en tidigare plats, när de började 
verksamhet på en ny plats, tolkades inte i termer av självutbredning. 

I Sangharegionen med många små, mer eller mindre besläktade, 
folkgrupper sändes emellertid evangelister tidigt av de svenska missio-
närerna också till andra sådana grupper än den egna. Detsamma kom 
att gälla för en del mindre folkgrupper i gbayafolkets gränstrakter. Ofta 
blev då gbayaspråket det som användes i kommunikationen. I slutet 
av �9�0-talet skedde ett första mer radikalt gränsöverskridande. Två 
evangelister från församlingen i Nola inom mpiemofolkets område flyt-
tade till Sembe i Sangharegionen och engagerades i arbetet i närliggande 
byar. En av dem, Marcel Menkeng, återvände efter sin pastorsutbild-
ning till Sembe och uppfattades bland både svenskar och afrikaner som 
en afrikansk missionär.

Ett av problemen angående detta delmål var att inom de inhemska 
församlingarna kunde evangelisation uppfattas som evangelisternas 
uppgift. De var betalda för det. De gjorde det som missionärerna upp-
drog åt dem. Alla kristnas roll som förmedlare av det kristna budskapet 
även utanför den egna familjen och närmiljön betonades sannolikt 
inte tilltäckligt av de svenska missionärerna för att få genomslag. För 
en evangeliserande mission som överskred tydliga etniska gränser be-
hövdes ytterligare en förstärkt motivation. Det skulle dröja till efter 
den tidsperiod min undersökning gäller innan nya samverkansformer 
initierade tvärkulturell mission till radikalt annorlunda folkgrupper.
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��.6 Avslutande kommentar

Genom den undersökning vars resultat jag sammanfattat och diskuterat 
i detta kapitel har jag besvarat min huvudfråga: Hur skedde processen 
från missionärsstyrd verksamhet till de inhemska baptistsamfundens 
självstyre i Örebromissionens arbete i Centralafrika? Utifrån tillgäng-
ligt källmaterial och med hänsyn till material om de kontexter i vilka 
denna process skedde har den beskrivits och tolkats. Rekonstruktionen 
av det historiska förloppet ger en konsistent bild av skeendet och de 
faktorer som påverkade det. Det undersökta materialet har väckt en 
del frågor, som inte undersökts eller diskuteras närmare på grund av 
den begränsade frågeställningen. Några har nämnts i inledningskapitlet 
eller i den fortsatta framställningen. Det är min förhoppning att denna 
forskningsredovisning på ett tidigare nästan helt outforskat fält kan 
följas upp av andra forskare med mer preciserade studier. Det gäller 
inte minst frågan om den tidiga receptionen av det kristna budskapet 
i den afrikanska miljön och vad det innebar för den inhemska kristen-
domstolkning som kom att prägla det samfund i RCA, som idag heter 
Det evangeliska baptistsamfundet (Eglise Evangélique Baptiste) och 
omfattar omkring 70 000 medlemmar.

Min undersökning har gett en del av svaret på den fråga jag ställdes 
inför redan på �970-talet i mötet med pastorskandidater och pastorer i 
Centralafrikanska republiken: Hur kom det sig att vi blev det vi är som 
församlingar och samfund ur organisatorisk, teologisk och spirituali-
tetssynpunkt? Om René Zarnde hade rätt i sin kommentar att man inte 
fullt ut kan förstå en kyrkas grunddrag eller karaktär utan att känna 
den mission som lagt dess grund, bör denna avhandling kunna bidra 
med ett nödvändigt historiskt perspektiv. Men för ett mer fullständigt 
svar på frågan är det viktigt att inte minst centralafrikanska forskare tar 
upp utmaningen att analysera den här studerade historiska processen 
ur andra perspektiv och med delvis annat material. 
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summary

»The Second Conversion«:
From Swedish Mission to African Denominations

on Örebro Mission’s Field of Operation in Central Africa 
�9��–�96�

�. Introduction

In December of �89�, the organization that was later called Örebro mis-
sionsförening (Örebro Mission, ÖM) came into being. This organization 
is central to this dissertation.  It had its moorings within the Swedish 
Baptist movement and therewith connections back to the religious trans-
formation within Swedish society during the �800’s. It became one of the 
revival movement’s many new associations. Its founder, John Ongman, 
was a Swedish American who had returned from the USA clearly influ-
enced by the revival and holiness movements there. ÖM had, from the 
very beginning, a twofold purpose, both home and foreign mission. Step 
by step, different elements of the functional and organizational base for 
this mission organization came into being. These elements will be studied. 
Until now, these have not been an object for any extensive research.

The first sustainable foreign mission initiatives had their origins in 
Ongman’s church. Yet, they were later transferred over to ÖM. One of 
these initiatives focused on Central Africa. From a small beginning in 
�9��, serving together with other mission societies, ÖM’s own work 
was started in French Equatorial Africa in �9��. This work developed 
to the point that independent Baptist denominations were established 
in �96� in the Republic of Congo (Brazzaville) and the Central African 
Republic. This dissertation aims to reconstruct this historic process of 
transformation from a Swedish mission to independent African Baptist 
denominations on ÖM’s field of operation in Central Africa during the 
years �9��–�96�.

The purpose is to describe and interpret this process within the wider 
framework of the political environment and the context of mission his-
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tory. The study has a mission history emphasis with a touch of missio-
graphy. This means that a chosen mission initiative’s environment and 
development is analyzed within a historical process with delimitation 
to space and time. The examination follows a classic model, namely, 
»from mission to church«. This expression can be questionable from 
a purely theological perspective as a church exists as soon as there is a 
gathering of baptized Christians in one location. However, this is often 
used to describe in brief the historical process that results from Chris-
tian mission being a »church-birthing« movement (Marc Spindler). It is 
used to boil down the process of transformation from foreign missions’ 
pioneer work with a church planting purpose (through primarily mis-
sionary-controlled organizations and successively increasing participa-
tion from the local Christians) to independent local denominations. A 
process like this always takes place in interaction with local dynamics 
and is affected by an even wider context.

The »church-birthing« process can be seen from various perspectives. 
I am choosing to focus on the issue of self-governance. The formulation 
of the problem in this dissertation can therefore be summarized by the 
following research question: How did the process from being a mission-
ary-run organization to becoming self-governing local Baptist denomina-
tions occur on Örebro Mission’s field of operation in Central Africa? In 
my research, I assume a principal-agent perspective regarding historical 
change. The analysis is done against the background of the classic goal 
of Protestant mission. This is expressed in the so-called three-self formula 
used from the middle of the �800’s: the mission work aims at founding 
and developing self-governed, self-supported, and self-propagating local 
churches. I believe this creates the possibility to expose important ele-
ments within the examined process of transformation.

The research question can furthur be specified through several sub-
questions. Which institutional and missiological bases did this mis-
sion initiative have within ÖM in Sweden?  What was its theology 
and spirituality, its theory and practice, given ÖM’s founder John 
Ongman’s specific profile? What context, as regards the demography, 
colonial politics and mission history existed that gave the process 
its general prerequisites? In what periods or stages can the sucessive 
process of transformation be seperated? How can these be described 
and interpreted?  What significant internal and external causes and 
motives give support for the proposed interpretation of the process’ 
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different stages? What role did the different actors play in this pro-
cess during various times: the missionaries, the mission’s leadership 
in Sweden, African leaders in the growing church movement, and 
the representatives for the French colonial authority?  What did the 
interaction and power relationships look like between these actors? 
How did the three goals of mission within the three-self formula relate 
to each other, both in theory and in practice during this researched 
process? What missiological and ecclessiogical issues arose during 
the process and how were they resolved? Was there any connection 
between what happened during the corresponding time period within 
ÖM in Sweden?

With the help of these questions posed to the examined material, I 
can give a response to the problem and both describe and interpret the 
studied process’ course of events. Other interesting questions could be 
asked based on a different perspective than the one chosen, but that 
will have to be done in a separate research project. 

�. John Ongman, Örebro Mission and the  
Beginnings of Its International Mission

By way of international stimulus, the Swedish Baptist movement 
emerged in �8�8 and spread quickly throughout the country. Several 
denomination-creating factors consolidated the movement. In �889, a 
common body for the work in Sweden (home missions) and in other 
countries (foreign missions) came into being. In the year �89�, the 
movement’s own missionary ventures outside of Europe began. These 
were first in China and Congo. One of the leading missionary statesmen 
was John Ongman (�8��-�9��), who pastored in Örebro beginning in 
�890. In �86�, he was believer-baptized in his hometown in Jämtland, 
and then emigrated to the USA in �868. He became active as a pastor 
in the Swedish American Baptist churches of St. Paul and Chicago. 
Strongly affected by North American revivalism and the holiness move-
ment, Ongman took a series of initiatives in Örebro. Tensions existed 
both with the church and denominational leadership. Among these 
initiatives was Örebro Mission (�89�), an annual month-long Bible 
school (�89�) that became the recruiting base for a growing evangelistic 
mission (�89�) and later Örebro Missionsskola (Örebro Theological 
Seminary, �908). Taken together, these became an important »relay 
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station« for the early Pentecostal revival in Sweden and later a func-
tional and organizational base for foreign mission work.

Several initiatives in foreign mission were taken early on from ÖM 
to, among other places, North Africa. They were short-lived. It was 
out of the new Baptist church Filadelfia (�897) that sustainable foreign 
mission endeavors could be started in India (�908), Brazil (�9��) and 
Congo (�9��). ÖM took over responsibility for these and forthcoming 
mission work for the first time in �9�8. ÖM’s mission developed sup-
ported by Baptist churches. However it had a spirituality marked by 
the Pentecostal revival, yet »sung to a different tune«.  

ÖM’s view of mission was strongly affected by Ongman's own con-
victions. He saw the Bible’s message of salvation for sinful man as uni-
versally applicable. The basis for salvation was God’s act of reconcili-
ation in Jesus’ substitutionary death. The Christian Church’s primary 
task is to communicate this message to all people throughout the world. 
Personal faith in Jesus is a condition for the appropriation of salvation. 
Other religions can possibly contain connecting points to the Christian 
faith, but they are not paths to salvation. This makes worldwide evan-
gelization necessary and urgent. According to Ongman, this must have 
priority over all efforts to reform society. Through holiness and the 
baptism of the Spirit, the believer receives motivation, zeal and power 
to bring the message to all people. This thereby quickens the return of 
Christ. His view of mission was formed where the holiness movement 
and pre-millennial eschatology meet.   

In order to realize this great mission in the shortest amount of time, 
Ongman believed that denominational missions should be complement-
ed by voluntary mission societies. Their perspective was short-term. 
The long-term task of building up churches did not receive priority. 
Ongman shared his strategy for the most part with other contempo-
rary faith-missions, whose origins or foundational principles can be 
traced back to Hudson Taylor’s China Inland Mission. Among these 
principles, mission as being interdenominational and the so-called faith 
principle for the missionaries’ support stand out. ÖM was a Baptist 
mission, but assumed from the beginning the principle of faith for its 
activities. Despite Ongman’s conscience-based stance, and with time, 
progressive steps were taken away from the original faith model. The 
concept of faith-mission continued to remain within ÖM, but received 
a different connotation than Ongman’s understanding.
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Ongman’s theology, spirituality and view of mission came to char-
acterize ÖM’s missionaries. This included even the ones that were sent 
to Central Africa.

�. ÖM’s Congo Mission’s Phase of Preparation �9��–�9��

The Swedish missionary E. V. Sjöblom, who worked for an American 
Baptist mission, died in the Congo in �90�. In the year �9��, there was 
a new start for mission to Congo by Swedish Baptists. With the help of 
the American Alma Doering, cooperation with the Congo Inland Mis-
sion and the American Presbyterian Mission was initiated. Both were 
active in the Belgian Congo. Five Swedish missionaries received their 
first learning experiences there. One of them was sent out by the Swed-
ish Baptist Union (SB), three from Filadelfia church in Örebro and the 
other from a separate church. The pioneers Elsa and Henning Karlsson 
and the others received a taste of the toils of pioneer work as they met 
the African environment. Yet, they also saw a well-functioning mission 
model in the Presbyterian mission. Its leader, Morrison, had a clear vi-
sion for the African churches to take over more and more responsibility 
and participate in the Christian commission.      

The Swedish missionaries were focused on finding their own place 
to work. The Baptist union decided on a region for this work, the land 
of Basakata located further northwest and closer to Leopoldville. The 
ÖM missionaries’ search, in cooperation with the ÖM leadership in 
Sweden, led to the cancellation of the cooperation with SB in this area. 
Instead, cooperation developed with the Swedish Mission Covenant 
Church (Svenska missionsförbundet, SMF) at its mission stations in 
lower Congo. This occurred with the goal of creating ÖM’s own field 
of operation in Middle Congo, north of SMF’s field. SMF was quite 
keen on this reinforcement due to the lack of missionaries after the 
First World War. Their well-known missionary, K. E. Laman, supported 
an expansion to the north with the purpose of hindering Islam from 
spreading to the south. SMF’s Congo mission adhered to a Baptist 
praxis of baptism which made cooperation with the ÖM missionaries 
easier. The ÖM missionaries counted on receiving solid support from 
the more experienced SMF missionaries.    

This help concerned, not in the least, contact with the authorities 
in French Equatorial Africa (AEF). AEF was organized in �9�0 and 
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consisted of Gabon, Middle Congo, Oubangui-Chari and Chad. The 
general-governor was based in Brazzaville. The French representatives 
were set on realizing the French »civilization mission«. As regards the 
politics of religion, the time after the war was characterized by colonial 
authorities being pressed between openness to missions from all con-
fessions as the St. Germain Convention directed and restrictions they 
wanted to maintain for religious and political reasons. For example, the 
authorities were suspicious of what was thought to be Protestantism’s 
connection to American interests. Moreover, they were suspicious of 
its encouragement of the individual’s unique freedom and rights that 
were not only limited to the religious sphere.

A Catholic mission was active in Middle Congo beginning in the 
end of the �800’s. During the following decades, it expanded to the 
north. SMF became the first non-French Protestant mission within AEF 
when it crossed over the border from the Belgian Congo to the French-
controlled Middle Congo in �909. The Paris Mission already existed 
in Gabon. After the war and after years of difficulties with the French 
authorities, two American missions came into AEF in addition to ÖM. 
These were the Baptist Mid Mission and the Foreign Mission Society of 
the Brethren Church. Both began their work in Oubangui-Chari. 

 ÖM missionaries received several formative years by working at 
SMF stations. SMF had forty years of mission experience in lower 
Congo. The ÖM missionaries had a background in an eschatalogi-
cally-set view of mission that implied communicating the gospel to as 
many as possible, in as short of a time as possible. There, they met a 
model of mission that presupposed broader processes over a longer 
period of time, as with the Presbyterians in Belgian Congo. The differ-
ent branches of activity held together and naturally developed around 
the mission station’s three main buildings: the church, the school and 
the clinic. The goal of self-governance was encouraged in theory, but 
was seen from a long-term future perspective. The practical realization 
of this was made more difficult by the dual structure of the station and 
church. This was taken for granted during this period.

�. The Foundation-Laying Phase �9��–�9�9

This phase began as ÖM missionaries left the SMF stations.  In July of 
�9��, they began work on their own station in the village of Matélé, 
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located in the Sangha region in northern Middle Congo. A strategy of 
expansion brought the missionaries even further north and another three 
mission stations were established during the �9�0’s: Bania (�9��), Bilolo 
(�9�7) and Gamboula (�9�9). The work was done primarily among 
three people groups: the Bungili (around Matélé), the Mpiemo (around 
Bilolo) and the Gbaya (around Bania and Gamboula). It was chiefly 
among these people groups that the Swedish Baptist Mission (Mission 
des Baptistes Suédois, MBS) worked during the following decades. 

In Matélé, the simple program of work was followed that the mis-
sionaries had established in Brazzaville. Spreading evangelical doctrine 
was complemented by teaching in school, basic health care and necessary 
sustenance farming. The organization developed based on the model 
used in SMF’s field of operation. It included setting long-term goals in line 
with the three-self formula. However, the toils of pioneer work limited 
their horizons. The missionaries worked hard to learn the language to 
be able to preach. A congregation was established in October of �9��. 
The next goal was the region’s central city of Ouesso, but the way there 
was closed. Instead, a possibility opened up further to the north. In No-
vember of �9��, a work began in the village of Bania. Bania was located 
along the Mambéré, a tributary to the Sangha. MBS had thereby gained a 
bridgehead to what was then called, »the northern field«. The population 
there belonged to the Gbaya people group and included several different 
sub-groups. The traditional culture was patrilinear. Researchers consider 
that the local religion focused on attributing daily problems to spiritual 
powers. After the meaningful entrance of Christianity among the Gbaya 
people, the phenomenon of a double religious identity also transpired.  

The mission’s school system could only be developed within the frame-
work of French educational politics. These built upon the principle of 
assimilation and were elitist. This meant that all of the schools’ instruc-
tion would be in the French language and that the school system would 
only be developed based on their own needs for educated workers on 
various levels. In April �9�5, under the leadership of John Hilberth, the 
first MBS-directed primary school was started in Bania. Others were 
successively started. The primary purpose was to gather children under 
the influence of the mission and to raise up educated associates. It was a 
religious variant of the French policy of education. The schools became 
one of the first steps in the progression towards churches’ independence 
under local leadership. 
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This process even took place amidst the tension between French 
colonial politics and the African reaction. In the middle of �9�8, a 
revolt broke out among the Gbaya. It became the largest uprising 
within the French colonies of Black Africa during the inter-war period. 
The seedbed for the revolt was not just the abuse of the population by 
individual Frenchmen. Above all, elements in the colonial system such 
as forced conscription to hard labor, insufferable conditions in building 
roads and railroads, and the large private trade companies exploit-
ing natural resources caused the revolt. All this was placed on top of 
the historically-conditioned aspiration for freedom among the Gbaya 
people. The revolt lasted several years and led to, among other things, 
a large part of the area where MBS was active being transferred from 
Middle Congo to Oubangui-Chari. 

In the missionaries’ diaries and letters, in spite of the censor, glimpses 
of the revolt came through every now and then. The revolt limited their 
possibilities of movement and kept them for a time from establishing a 
new station in the Bouar region. Most often, they received their infor-
mation from Frenchmen. Consequently, they adhered to the colonial 
interpretive paradigm in many regards. In the middle of �9�9, John 
Hillberth gave a more comprehensive interpretation of the events with 
clear elements of the nationalistic interpretive paradigm. The question 
is asked as to whether the missionaries’ interpretation of the revolt 
became a stimulus to the process leading to self-governance.    

The three-self formula was expressed as a long-term goal in �9��, but 
in practice the missionaries were the primary actors during this phase.

5. The Consolidation Phase �9�0–�9�9

During the �9�0’s, several dramatic changes took place within ÖM 
in Sweden. Its director, John Ongman, and even ÖM’s mission sec-
retary, Einar Karlsson, died in �9��. John Magnusson was chosen 
to be the mission secretary and in practice became ÖM’s director. 
Magnusson’s view of mission was along the same lines as Ongman’s 
view. The strategy became more pragmatically than theologically 
motivated. This was the case as it came to be formed primarily by 
the missionaries on the field. In the middle of this decade, hundreds 
of churches left the Baptist union and cooperated thereafter only with 
ÖM. Criticism of the International Mission Council’s direction led to 
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ÖM’s decision to leave the Swedish Mission Council in �9��. With 
that, ÖM missed out on influences from the ecumenical debate about 
the »younger« churches.    

Geographical expansion of ÖM’s Congo mission was made easier 
by a bolstered road system and increased transportation in the areas 
where MBS was active. Two mission stations were added north of the 
earlier stations, namely in Doaka/Bouar (�9��) and in Carnot (�9�5). 
Moreover, an additional station could be opened in Ouesso in the south 
(�9�8). After this, MBS had for the most part reached the full extent of 
the mission’s area of operation. This held true until �96�. The work on 
and around the various stations could now be consolidated.

John Hilberth presented the idea that »Africa must be evangelized by 
Africans« in �9��.  One condition for this taking place was translating 
the Bible into the people’s mother tongues. In the early �9�0’s, the first 
book of the Bible in Bungili came off the press. It was translated by 
Elsa Karlsson and Daniel Bokangue. The work continued in stages and 
the whole New Testament was published in �9�7. In the early �9�0’s, 
translation also began into the Gbaya language. Hilberth and Yngve 
Johansson (later Ydreborg) were the primary contributors with the 
help of, among others, Kagama and Pichot. The whole New Testament 
was published in �95�. These translation processes were preceded and 
accompanied by intensive linguistic work that resulted in grammars, 
dictionaries, material for teaching, catechisms and song books. Bible 
translation into the mother tongue of these people groups had a large 
impact on strengthening their cultural identities. All of these constitute 
necessary prerequisites for local leadership in the churches.  

For several years it was debated whether the missionaries should 
leave Matélé. The primary grounds for the decision made on the issue 
were that in �9�� the area of Matélé was sparsely populated and the 
missionaries were needed more in the higher populated areas in the 
north. Moreover, the work in Matélé could be supervised from Bilolo. 
The decision was a compulsory strategy rather than a conscious step in 
the process towards independence. Responsibility for the ongoing work 
was left to the evangelist and chief’s son Bokangue, who quickly grew 
into this responsibility of being the pastoring missionary’s assistant. 
He had no extensive training, but had a natural respect, integrity and 
spiritual authority. This confidence in him led to his becoming the first 
African in the ÖM context to have the opportunity to travel to Sweden 
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in �9�9. A long lasting sleeping sickness epidemic forced the missionar-
ies to leave even the Bilolo station in �9�7.  

The missionaries saw a large need for educating evangelists for the 
churches and local teachers for the primary schools. At the same time, 
this was a step in the effort to raise up co-workers. It was, according to 
Hilberth, »what the times and progress require«. After discussions about 
the various alternatives, an evangelist/Bible school was opened in Gam-
boula in �9�6. Education of school teachers began in �9�7. With that, an 
important condition for local leadership was institutionally established. 
It was motivated primarily by pragmatism. Objectively seen, however, 
this was an important step on the path to the goal of self-governance.  

A crisis occurred during the end of this period when a missionary’s 
double life in Ouesso was revealed by local co-workers. Bokangue’s 
testimony at the Missionary Conference in �9�9 brought the issue to 
a head. After an investigation, this missionary was asked to step down 
a month later. Despite the prevailing power relationship that entailed 
the Africans’ submission, several evangelists had dared to stand up for 
the truth against a missionary and received justice.

6. Isolation and New Conditions �9�0–�9�5

The war meant that some missionaries remained in Sweden. The Con-
golese, Bokangue was also forced by the circumstances to stay in Swe-
den during this entire time. He was an appreciated representative for his 
people and for mission work. New regulations were adopted in �9�0 
for ÖM’s mission work in AEF. These were, however, more conventions 
to create order rather than strategic guidelines. The dual structure of 
mission station and church remained. The organization built upon the 
station as a foundation. The three-self formula was affirmed as the goal. 
The church leaders, all Swedish missionaries, received responsibility 
for taking steps towards its realization. And this is what happened. 
However, the impossibility of getting new missionaries due to the war-
caused isolation sped up africanization of the leadership within the 
churches just as much as the theoretical missiological goal did.   

The Missionary Conference gave churches the freedom to appoint 
African co-elders and deacons, which most of them did. For the most 
part, those chosen were already active as evangelists. Some of them 
were even able to come into the role of performing baptisms. One 
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that the missionaries placed their hopes in, Raymond Pichot, made 
significant efforts for four years in the church, elementary school and 
Bible school. He then left his service in �9�� to be employed by a 
company in Ouesso. After training at SMF’s teacher’s seminary in 
Ngouedi, some African teachers came into the primary schools. This 
released missionaries to do other work. On the other hand, one setback 
was that the evangelist training in Gamboula had to be laid down for 
several years due to the lack of missionaries. During the war period, 
strong church growth was noted. One of the reasons for this could be 
that the missionaries had to give greater responsibility to their African 
co-workers. From the missionaries’ point of view, the war years were 
more of a struggle to maintain the work rather than a time of expansion. 
In spite of this, a new station was able to be taken into use in �9�� in 
Berbérati. It became the new administrative center for MBS. 

In the year �9�9, the French Empire was at its climax. With the 
outbreak of world war, the factors that worked to dissolve the French 
colonial power successively took effect. AEF quickly placed itself on 
the free France’s and General de Gaulle’s side in the war. The colonies 
became, in many ways, the motherland’s salvation. They constituted a 
reservoir of soldiers, workers, raw materials and produce. New policies 
towards the local population were introduced by the AEF’s General 
Governor Félix Eboué. The Brazzaville Conference in �9�� took steps 
that heralded change to the relationship between France and AEF. Even 
so, the conference did not advocate political autonomy for the colo-
nies. Returning war veterans influenced the mental and psychological 
climate, causing nationalism to gain momentum.

As regards the Swedish ÖM missionaries, the outcome of the events 
in Brazzaville was more indirect. Yet, the influence of the war veterans 
was more tangible in the areas where the missionaries were. They un-
derstood that a spirit of revolution and spiritual apathy was progres-
sively spreading among the people. Yet, they were uncertain of how to 
interpret these signs of the times.

7. Phase of Expansion in the Shadow of Nationalism �9�5–�9�9

The time after the war’s end was marked by major changes on all fronts. 
Issues regarding unity came up again within ÖM in Sweden. ÖM re-
turned to be a member of the Swedish Mission Council and took the 
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step into free-church ecumenism. This even impacted MBS in AEF.  AEF 
became a part of the newly organized French Union. Meanwhile, the 
nationalistic current grew stronger in Oubangui-Chari and Boganda was 
elected to the French National Assembly in �9�6. In Middle Congo, a 
tension existed between the nationalist leaders Tchicaya and Opangault. 
In the growing shadow of nationalism, MBS missionaries experienced 
for the first time since the war that the work found itself in a valley. 
Gradually, the mission went into a more expansive phase. This occurred 
as it became possible to replace the missionaries that had spent the war 
period on the field with new missionaries.  They could even increase the 
total number of missionaries. Among other things, three new mission 
stations were added in �9�8, in Souanké, Nola and Bouar. The churches 
continued to grow in membership. The expansion resulted in an effort 
to raise up capable co-workers. Daniel Bokangue, who unwillingly spent 
the years of the war in Sweden, came back to Ouesso. There, he met the 
missionaries’ expectations for an African church leader. The Bible school 
in Gamboula was reopened and became a two-year program.

One of the main events during the second half of the �9�0’s was 
Mission Secretary John Magnusson’s inspection trip in �9�7. The trip 
was carefully prepared. Various missionaries analyzed the situation of 
the various activities and noted what should be discussed during the 
trip. The primary issue was what could further be done to get the local 
church to »be set free from the mission and act more independently«. The 
discussions, for the most part, involved existing problems that needed 
attention. However, a joint discussion began between the missionaries 
and the African leaders regarding the churches’ responsibility and self-
governance. Magnusson clearly supported such a development.

Because of the Hilberths’ experiences during a year spent in Camer-
oon (where they were seconded to the American Presbyterian Mission’s 
service department in the port city of Douala), their conviction that it is 
both possible and necessary for the churches, within a not too distant 
future, to be self-governing, self-supporting, and self-propagating, grew 
stronger. John Hilberth called this his »second conversion«, from a 
colonialist mentality and frame of reference to actively working for 
the independence of the African Church. Out of the ecclesiastical self-
governance perspective, new conditions came into being. These would 
lead to the process gaining momentum within MBS in AEF during the 
�950’s.
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8. Crises and Steps toward Africanization �950–�955

After the Second World War, the issue of local churches’ self-governance 
arose on several of ÖM’s fields of operation. Because of this, ecclesiologi-
cal issues became more pressing than had been in earlier phases. Even 
within ÖM in Sweden, ecclesiological issues were brought to the fore. 
After separating from the Baptist union and due to a new law of religious 
freedom in �95�, the churches role in relationship to ÖM was brought 
into question. This led to a new constitution being adopted during the 
annual meeting in �95�. In it, churches received the possibility to send 
representatives to the annual conference. ÖM became a denomination 
in the »legal sense«, but defined itself more as a church movement. Its 
ecclesiology can be described as a modified congregationalism.   

In Oubangui-Chari, Barthelémy Boganda founded MESAN in �950. 
It was a movement with political, economical and social goals. In the 
year �95�, he was reelected to the French National Assembly and the 
year after, MESAN received a majority in the Territorial Assembly. This 
created uneasiness among the Frenchmen.  Their strategy was to depict 
Boganda and his movement as communistic.

For MBS, the entrance into the �950’s was characterized by contin-
ued expansion. Church membership doubled during the first half of 
the decade. Two new mission stations were added, in Sembe (�95�) 
and in Baoro (�955). The relationship to the Protestant Missions Fed-
eration in Cameroon and Equatorial Africa that MBS had joined in 
�9�9 was ambivalent. But this relationship was of crucial importance 
during the following years’ developments with the French authorities. 
First, it related to problems with visa application denials. Only after 
negotiations by the Federation’s General Secretary Jean Keller could the 
problem’s primary cause be uncovered. The authorities maintained that 
the missionaries had encouraged MBS employees to actively participate 
in the election of �95�. They had thereby contributed to what the 
Frenchmen called the »communist party’s victory« in Upper Sangha. 
This is to say Boganda’s MESAN. Governor Grimald also presented an 
accusation to Yngve Johansson aimed at MBS’s earlier field representa-
tive Aron Svensson. Keller’s intensive negotiations even came to include 
this »affair«, where personal and political elements were intertwined. 
The critical crisis could be resolved, but a restrictive attitude regarding 
visas remained among the authorities for a time. 
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All this emphasized the need for more and better trained co-workers. 
At the Missionary Conference in �95�, John Hilberth submitted three 
questions. These would come to be decisive for the following develop-
ments of the �950’s: Is it time for the churches to take over responsibility 
for the evangelists/catechists? Is it time to begin training pastors? Is it 
time for the churches to be given the opportunity to create some form 
of cooperation with each other and with the mission? The first ques-
tion led to an important step in becoming self-supporting. The second 
question, that mirrored Hilberth’s conviction that the road to self-gov-
ernance goes by way of leadership training, led to the establishment of 
a pastor’s school in �95� in Carnot. The third question, which grasped 
at a condition for a self-governing denomination, led to the addition of 
the Church Conference in August of �95�.  This became a link between 
the churches and the mission’s executive structure.

During �95�, a couple of events took place that strengthened the 
sense that the remaining time for missionaries holding leadership posi-
tions could be shorter than they thought. Primarily, it was the riot in 
Berbérati in May. The relationship with the authorities and the unstable 
situation constituted an even stronger stimulus for MBS to participate 
in the Protestant Federation. In �955, MBS was host for its conference. 
It discussed among other things the church and politics. They decided to 
investigate what legal changes needed to be brought about within AEF 
so that legislation would be relevant for independent African churches 
and denominations.

The first half of the �950’s was characterized by both crises and af-
ricanization. Hilberth appeared all the more as the central agent within 
MBS. The two foundational issues during the following period were 
identified. Namely, these were the relationship between the churches 
(establishing a denomination) and between the churches and the Swed-
ish mission (MBS in relation to ÖM in Sweden).

9. Self-Governance in Sight �956–�959

In �956, the new »framework legislation« in France had the expressed 
purpose of expanding autonomy in the colonies and accelerated the 
progress towards political independence. After de Gaulle’s assumption 
of power in �958, political autonomy was implemented. This meant 
that MBS’s work ended up in two separate autonomous political re-
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publics, the Republic of Congo and the Central African Republic. 
Boganda’s death in a plane crash in March of �959 was followed by a 
turbulent time in Oubangui-Chari.

Many questions regarding the evangelists and several ecclesiological 
issues came up on the agenda during the first half of the �950’s. This led 
to the intensification of work on a handbook for MBS’s various areas 
of activity. The proposal that was primarily worked out by Hilberth 
was an object to be dealt with at an extra »concilium« in January of 
�956. This was an opportunity to summarize the legacy of theology and 
particularly ecclesiology that would become MBS’s contribution to the 
continued process of independence. Among the many questions that the 
handbook took up, the three-self goal existed. Here the emphasis was 
placed on being self-supporting. Self-governance would not be rushed, 
but some clear stages moving in that direction were laid out. 

In the year �956, the first class graduated from the pastor’s school in 
Carnot. They were placed as assistant pastors in the churches according 
to the proposal from the Church Conference. The local church leader-
ships successively received greater responsibility.  The ÖM leadership in 
Sweden with Joel Boström as the new Mission Secretary and the mis-
sionaries in Africa were informed of the process of independence within 
SMF’s mission in Congo. It was one step ahead of MBS. At the Church 
Conference and Missionary Conference within MBS in �958, a historical 
step was taken in deciding to give the churches the freedom to choose 
an African senior pastor and to work out a proposal for regulating the 
cooperation between the mission and the churches. In �959, a further 
step was taken by deciding to reschedule the Church Conference to an 
earlier date in �960.  This would allow discussion regarding the new 
proposal in good time before the Missionary Conference. At the former, 
the consecration of assistant pastors to be senior pastors would occur.

 During the late �950’s, issues regarding the process toward the 
African churches’ self-governance were emphasized. The issues were 
addressed time and again by Hilberth in the affected bodies and in his 
correspondence. They were motivated both by external political events 
and by the internal developments of MBS. This was crystallized in two 
separate complex issues. On one hand, this concerned the constitution 
for the future independent churches and their joint body and on the 
other hand the relationship between this new church union and ÖM in 
Sweden. The former issue included the principal ecclesiological issue of 
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churches uniting in a denomination and what its status and mandate 
would then be. The latter issue involved the missiological-ecclesiologi-
cal issues of what the relationship model would look like, at what pace 
would handing over responsibility take place and what the missionaries 
standing and role in the future would be. Opinions were divided among 
the missionaries. The ÖM board registered what was happening, but 
was careful in its responses and was not interfering. In the early �960’s 
and within three years, all these issues were forced to resolution.

�0. The Final Phase in the Process of Independence �960–�96�

Political independence for the Republic of Congo and the Central 
African Republic was a process characterized by power struggles as 
well as administrative and political chaos. Under the respective presi-
dents Fulbert Youlou and David Dacko, the new states provided the 
wider context for the final phase in the MBS discussions regarding 
the churches’ independence, the establishment of a denomination and 
the future cooperation with the Swedish mission. In the early �960’s, 
a change of leadership within ÖM occurred resulting in new people 
taking over responsibility for this process. In a quickly-growing MBS, 
new churches budded off from the older ones and africanization came 
to pass as African pastors became the church leaders. 

A proposal for the independent churches’ and the denomination’s 
constitution was crafted primarily by Hilberth. They were based on a 
Congregationalist and Baptist perspective yet contained some reformed 
influences from churches in neighboring countries. The Baptist union in his 
proposal received a stronger authority in relationship to the local churches. 
Despite this departure from the ÖM tradition in Sweden, the foundational 
ecclesiological question of the churches’ organization into a central struc-
ture, a church union, did not become especially controversial. Theological 
objections based on the concept of »free churches« were countered by 
practical and cultural justification for a strong central structure.

On the other hand, the missiological-ecclesiological issue of what the 
relationship model would be between the growing church movement/
church union and the mission in the form of MBS locally and ÖM in 
Sweden was extremely heated. The discussion specifically involved the 
issue of the Missionary Conference’s existence and the missionaries’ 
standing and role in the future. Among the various conceivable models, 
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the abandonment model was never applicable. At least in the beginning, a 
majority of the missionary staff, having Lennart Huss as a spokesperson, 
reacted against Hilberth’s integration model. They first proposed what I 
call a parallel model. Later, they proposed a gradual integration model 
where an independent union of churches would take over responsibil-
ity for the churches and the purely evangelical part of the organization. 
Meanwhile, MBS would still exist, at least for a period of time, and retain 
responsibility for much of the stations’ activities. In stages, the remaining 
MBS property and activity would be transferred to the union. The issue 
was discussed in various MBS committees and conferences and amongst 
the ÖM board for a long period of time. This was before, not in the least, 
the external circumstances progressively made the integration model the 
only one conceivable.

��. The Decisive Conferences during �96�:  
Two African Denominations Attain Self-Governance 

The field of operation’s division into two republics became all the more 
unsustainable. After a discussion about a possible merger with SMF’s 
sister church, the new Evangelical Church in Congo that was estab-
lished in �96�, ÖM surprised the churches in northern Congo with a 
decision to already in �96� establish their own Baptist union out of 
the four churches (EBS). The pastor David Molombopela became the 
leader for the new denomination.   

The final and complete proposals for both foundational issues, the 
denomination’s constitution and a cooperative agreement, were worked 
on amidst heavy time pressure. This was carried out between the differ-
ent bodies in Sweden and RCA from October of �96� until June of �96�. 
ÖM’s annual conference then approved the proposals in question. During 
this period, the ÖM board was increasingly pressured from the gradual 
integration model to the full integration model until the very end.  

At a joint missionary-church conference in Berbérati in September of 
�96�, a new denomination with the name Union of Baptist Churches 
in Western RCA (UEB) was established. The discussion centered around 
this name, which had an anchoring in Congregationalist ecclesiology and 
names such as Baptist Denomination and Baptist Union. In the end, the de-
cision was almost unanimous. After minor adjustments and a long debate, 
the constitution for the union was then approved. The act of transferring 
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the mission’s property and a cooperative agreement was also approved. 
This meant that all of MBS’s activities would be integrated into the UEB. 
Linné Eriksson and Yngve Ydreborg were present as official ÖM represen-
tatives. The documents were then signed at a pompous ceremony. Jacques 
Mamadi became the new denominational leader for the UEB. 

Shortly thereafter, a short conference was held in Ouesso where a 
cooperative agreement was signed and minor adjustments to the pre-
viously accepted constitution were made.  The issue of the name did 
however arouse debate. By adding a plural »s« to the French word 
Eglise, the name had changed meaning from the Baptist Denomina-
tion in Sangha to the Baptist Churches in Sangha (Eglise = Church 
or denomination; Eglises = churches). It was a step towards a clearer 
congregationalism. The resolutions to the primary issues took effect 
January �, �96� in RCA and July �, �96� in Congo.

Ecclesiologically, the process resulted in two unions of Baptist 
churches on the basis of a modified congregationalism. Yet, it had 
tendencies to a more synodal structure through the district’s status 
and the denominational body’s strong standing in regards to the local 
churches. In this regard, a tension existed between the chosen names of 
the denominations and the denominations’ status in the new constitu-
tions. This was possibly due to the influence of Swedish missionaries. 
These denominations’ relationship with ÖM was based on an almost 
complete integration of the mission’s property and activities into the 
newly established denominations and an agreement about future co-
operation and support from ÖM.

��. Results and Analysis

This study has followed an historical process during the time period 
�9��-�96�.  It can be described in the following way: from the first 
mission initiative in Belgian Congo with the starting point in Filadelfia 
church in Örebro, by way of the missionary-controlled work of ÖM in 
French Equatorial Africa, with successively increasing participation by 
the African church, to independent African Baptist denominations in the 
Republic of Congo and the Central African Republic. The dissertation’s 
purpose was to describe and interpret this process of change within the 
wider framework of the political environment and context of mission 
history. The research question was how this process took place. 
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The study shows that the dissertation’s both poles, ÖM in Sweden 
and its mission in AEF, stood in relationship to one another. This didn’t 
simply involve organization and decision-making processes but can 
even be seen in the basic Congregationalist view of eccesiology and in 
the hesitant and pragmatic attitude towards ecumenical involvment. 
A Christian church emerged within a new context in Central Africa 
through the mission’s work and a union/denomination was established. 
This »church-birthing« process has been examined with a focus on the 
emerging churches’ and denominations’ inner self-governance. This im-
plies local or locally-appointed pastoral and administrative leadership 
and formal authority to make decisions about their own affairs. This 
was done using a principal-agent perspective. 

I originally assumed that ÖM’s mission work in Central Africa fol-
lowed the more or less natural progression for such a process. I cited 
four points from an American document penned in �856: individuals 
convert to the Christian faith, congregations are established, compe-
tent local church leaders are trained and the churches are moved for-
ward towards self-governance and self-propagation (American Board 
of Commissioners for Foreign Mission). The study has confirmed this 
progression and I call this a sort of »ordo missionis«, an organic process 
in the work of mission.

The examination shows that this classic goal was involved from the 
very beginning, but that its realization for a long time was placed in the 
distant future. For that reason, external factors came to spur on the pro-
cess. It required a breaking away from the colonial-colored way of think-
ing, something that John Hilberth called his »second conversion«. After 
intensive work, not in the least during the final stages of this process, the 
new Baptist denominations were established in Congo and RCA during 
�96�-�96�. ÖM’s mission’s work was integrated into these denomina-
tions and a cooperative agreement was established with them.   

Based on using the three-self formula as a model of analysis, the pro-
cess can be seen as tripartite. The first change, from missionary control 
to self-government, was accomplished formally in �96�. It was delayed 
by the effects of the prevailing colonial paradigm and by the missionaries’ 
difficulties to give up control. An earlier mentioned parallel model and 
gradual integration model were expressions pointing to the missionaries’ 
belief that it was, as they understood the situation and in certain areas, 
necessary for MBS and the missionaries to remain. They then could 
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maintain control of certain property and activities. This is likely the 
primary explanation as to why the integration model was finally chosen 
under the influence of external factors and African individuals.

The second change, from Swedish funding to self-support, was ex-
ecuted only on a local level. The issue involved first of all the evangelists’ 
and later the pastors’ salaries.  The goal was reached earliest in the 
newer churches. There was not, as in the older churches, an established 
praxis from the beginning that the mission was responsible for all ex-
penses, except for a symbolic donation from the members through the 
offerings. After �955, all churches were given the responsibility to pay 
salaries and could not count on financial support for their work. On 
the other hand, any self-financing in relationship to institutions and 
other central activities could not be achieved.

The third change, from Swedish pioneer work to the local churches 
self-propagation, was during the first period concerned only with the 
churches’ local environment. Little by little the missionaries also sent 
evangelists to work among other, often related, people groups in close-
lying regions. At the end of the �9�0’s, the first more radical crossing 
of borders occurred.  Two evangelists from the Mpiemo people group 
moved to Sembe in the Sangha region.  One of them returned there 
after his pastoral training and was understood, both by Swedes and 
Africans, to be an African missionary. It would take until after the time 
period covered in my study before new collaborative efforts initiated 
cross-cultural mission to a radically different people group.

My reconstruction of the historical process – from a missionary-run 
organization to becoming self-governing African Baptist denomina-
tions on Örebro Mission’s field of operation in Central Africa – gives a 
consistent account of the course of events and the various factors that 
influenced it. The research question has thus been answered. Through 
this research, I have also contributed to answering a question that was 
asked of me many years ago by pastoral students in the Baptist Union 
of the Central African Republic. Their question was, »How did our 
churches and our denomination become what they are today from the 
perspective of organization, theology and spirituality?« However, the 
researched material has also brought up other questions. I hope that, 
in particular, Central African researchers will take up the challenge to 
analyze this historical process from different and new perspectives, 
possibly using additional material. 
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