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INLEDNING 
Mitt under brinnande krig nåddes Svenska kyrkans missionsstyrelse 1941 av en förfrågan 

om att ställa personella resurser till förfogade för arbete i Tanzania.1 Ett par hundra tyska 

missionärer, utsända från olika missionssällskap i Tyskland, tvingades på kort tid att 

lämna landet. Med tanke på den uppkomna situationen och omfattningen av deras 

verksamhet betecknades läget som akut. Den insats Svenska kyrkans Missionsstyrelse 

hade att ta ställning till avsåg den tyska Bethelmissionens arbete i norra delen av 

Tanzania. I syfte att värna den lutherska missionens fortsatta närvaro i regionen fattades 

beslut om en temporär insats. Men uppdraget kom för Svenska kyrkans del att leda till ett 

långtgående åtagande som sträcker sig ända in i vår egen tid. 

Svenska kyrkans insatser i Tanzania beskrevs initialt som ett angeläget hjälparbete i en 

akut situation. Man menade sig vara kallad att ta hand om ett övergivet och föräldralöst 

tyskt missionsfält. De medarbetare - företrädesvis präster, lärare och sjukvårdspersonal - 

som under denna tidsperiod sändes ut av Svenska kyrkan var välutbildade och 

akademiskt skolade. Tillsammans med andra lutherska kyrkor och missionssällskap 

bidrog man till uppbyggnad och utveckling av bl.a. olika utbildningsinstitutioner. 

Missionären skulle inom ramen för sitt uppdrag, med hjälp av sina specifika kunskaper 

och sina erfarenheter, ge ett kvalitativt bidrag till det lokala sammanhanget. 

Utbildningsinsatserna var en del av ett omfattande civilisationsprojekt vars strukturer, 

kursinnehåll och vetenskapsparadigm ännu präglar den pastorala och teologiska 

utbildningen.2 

Lutherskt kyrkoliv i Tanzania förändrades avsevärt under 1900-talet. Pendeln svängde 

från de icke-afrikanska kyrkornas och missionssällskapens dominans till framväxten av ett 

antal självständiga kyrkor och därefter till bildandet av en enad luthersk kyrka. Att utbilda 

                                                

1 Tanganjika var under perioden 1886-1919 en tysk koloni och en del av Tyska Östafrika. 
Därefter stod landet under brittiskt styre fram till dess självständighet 1961. Efter 
samgåendet med ön Zanzibar antogs namnet Tanzania 1964. För enkelhetens skull 
använder jag konsekvent namnet Tanzania i min uppsats oavsett tidsperiod i landets 
historia. 
2 Kalu, O. U., ”Multicultural Theological Education in a Non-Western Context: Africa, 
1975-2000” i Shaping Beloved Community. Multicultural Theological Education. (Red.) David V. 
Esterline & Ogbu U. Kalu. Louisville 2006. ss. 225-242; Read, M. H., ”Education in Africa: 
Its Pattern and Role in Social Change” i Annals of the American Academy of Political and Social 
Science, vol. 298 (March 1955), ss. 170-179. 
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lutherska präster som var sprungna ur den tanzaniska myllan ansågs av de svenska 

missionärerna vara en nödvändighet i det efterkoloniala Tanzania. Därför var satsningar 

på utbildning i allmänhet och teologisk utbildning i synnerhet redan från början av central 

betydelse för arbetet.3 De svenska missionärerna kunde t.ex. ha funktionen som lärare i 

både skola och församling medan de församlingsvårdande uppgifterna i regel utfördes av 

prästen på den lokala orten. I takt med att kyrkans medlemmar ökade blev behoven av 

utbildade präster allt större. De initiala satsningar som gjordes lokalt eller regionalt fann 

senare mer permanenta former i framväxten av en strukturerad prästutbildning. Men 

vägen kantades av flera utmaningar. För att få meriterade studenter till prästutbildningen 

krävdes ett omfattande reformarbete inom landets skolväsende. Landets nationalisering 

av skolan förändrade kyrkornas roll från att i egen regi driva skolor till att förse landets 

skolor med lärarkompetens inom religionskunskap. När konturerna till en gemensam 

luthersk prästutbildning började ta form under 1950-talet ställdes de olika lutherska 

kyrkorna inför nya krav på samordning och solidarisk finansiering. Under 1960-talets 

senare del och framåt fick Lutheran Theological College Makumira en allt tydligare roll 

att spela för den lutherska kyrkan i sin helhet.4 Formerna för en kontextuellt anpassad 

prästutbildning, institutionens relation till andra teologiska utbildningar i östra Afrika 

respektive Europa samt frågan om en större ekonomisk självförsörjning var särskilt 

angelägna att arbeta vidare med. 

De medarbetare som för Svenska kyrkans räkning tjänstgjorde i eller på annat sätt 

relaterade till den lutherska kyrkan i Tanzania mellan 1942-1982 var verksamma under 

hela denna omvälvande tidsperiod. Deras mångbottnade beskrivningar och analyser av 

arbetet med teologisk utbildning blir särskilt viktiga att bearbeta i denna studie.  

                                                

3 Att arbeta med utbildning som ett prioriterat område föll tillbaka på en lång tradition 
inom Svenska kyrkans mission. Se t.ex. Sundkler, B., Svenska Missionssällskapet 1835-1876. 
Missionstankens genombrott och tidigare historia i Sverige. Uppsala 1937. Den utbildningsrelaterade 
verksamheten kom att utgöra ett av huvudspåren i Svenska kyrkans missions arbete under 
1900-talet något som blir mycket tydligt i Tanzania. 
4 Institutionens formella namn var vid dess bildande Lutheran Theological College 
Makumira. I stora delar av mitt källmaterial har dock ofta institutionen benämnts med 
enbart namnet Makumira vilket jag för enkelhetens skull valt att även använda i min 
uppsats. 
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Syfte och avgränsningar 
Det övergripande syftet med uppsatsen består i att diskutera och kritiskt analysera 

Svenska kyrkans stöd till arbetet med teologisk utbildning i luthersk kyrkotradition i 

Tanzania. Ett viktigt delsyfte blir därför att undersöka bakomliggande motiv, visioner och 

mål med en luthersk prästutbildning. På vilka sätt bidrog Svenska kyrkan i arbetet och 

hur förändrades det över tid? Vilka andra aktörer deltog i detta utvecklingsarbete? Ett 

annat centralt delsyfte består i att mer specifikt analysera framväxten av en strukturerad 

prästutbildning vid Makumira. Vad kännetecknade den utbildning som växte fram? Hur 

förändrades verksamheten under seminariets första tid fram till uppsatsperiodens slut 

1982? Och vilka frågor var särskilt framträdande i den debatt som fördes om 

utbildningens form och innehåll? 

För att kunna besvara mina forskningsfrågor har jag gjort följande avgränsningar. För 

det första tar studien sin utgångspunkt i Svenska kyrkans arbete med teologisk utbildning 

i Tanzania. Eftersom Svenska kyrkan enbart var en av flera aktörer kommer deras arbete i 

viss mån även att relateras till andra samtida aktörers bidrag och initiativ i processen. På 

det sättet väver jag samman olika lokala, nationella och transnationella perspektiv. 

Svenska kyrkans missionärer verkade under de första decennierna främst i landets norra 

delar. Deras skildringar av arbetet i en specifik region blir exempel på några av de 

utmaningar och perspektiv som senare kom att aktualiseras i arbetet med en nationell 

teologisk utbildning. Dessa missionärer var dessutom, på grund av sin geografiska 

placering i landet, indragna i en ekumenisk samverkan i Östafrika som också kom att 

påverka formerna för den teologiska utbildningen. 

För det andra avgränsas studien rent tidsmässigt till perioden 1942-1982. Med tanke på 

mina forskningsfrågor är det naturligt att låta studien ta sin början från det att Svenska 

kyrkan startade sitt arbete i Tanzania. I syfte att identifiera och analysera förändringar 

över tid har jag valt att låta undersökningen omfatta fyra decennier. Under denna 

tidsperiod äger flera viktiga paradigmskiften rum med tydliga implikationer för 

samhällsbygge, kyrka och internationella relationer. Diskussionerna på den 

samhällspolitiska, lutherska respektive den ekumeniska arenan fick konsekvenser för 

arbetet med teologisk utbildning. Studiens avgränsning ger mig på detta sätt möjlighet att 

diskutera centrala problemkomplex före, under och efter landets självständighet 1961. 

Under perioden 1976-1982 deltog årligen lärarkompetens från teologiska fakulteten vid 
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Uppsala Universitet vid examinationsarbetet på Makumira. Från 1983 och framåt 

övergick denna ansvarsuppgift till andra lärosäten. Därför blir det naturligt att tidsmässigt 

avgränsa studien till 1982. 

Min tredje och sista avgränsning handlar om Makumira som studieobjekt. Det material 

jag analyserar behandlar bredden och mångfalden av ambitioner, motiv och insatser i 

arbetet med en etablerad prästutbildning. Att etablera en teologisk utbildning reser frågor 

om både struktur och innehåll. Processen kantades av såväl teologiska, ekonomiska som 

ekumeniska överväganden. Utbildningsinsatserna, som initialt bedrevs lokalt under 

provisoriska former, kom med tiden att få allt fastare strukturer i och med bildandet av 

Makumira. Det var knappast tal om någon entydig rörelse från divergerande lokala 

utbildningar till en enda homogen nationell utbildning. Snarare handlade det om ett antal 

parallella processer som ledde fram till olika utbildningsformer som på olika sätt skulle 

svara an mot de behov som fanns runt om i landet. Makumira fick snabbt en samlande 

effekt och band på ett effektivt sätt samman landets olika lutherska traditioner till en 

helhet. Makumiras dominerande ställning i relation till mer regionala utbildningsalternativ 

motiverar, menar jag, en sådan innehållslig avgränsning. 

Material och metodologiska överväganden 
Det material jag primärt kommer att använda mig av i uppsatsen är texter skrivna av 

personer som var relaterade till Svenska kyrkans arbete i Tanzania under perioden 1942-

1982. De som skrev var missionärer från Svenska kyrkan, medarbetare från den lutherska 

kyrkan i Tanzania, företrädare från Svenska kyrkans nationella nivå eller teologiska 

fakulteten vid Uppsala Universitet. Denna del av materialet kan delas in i följande 

kategorier. 

Årsböcker och samtida texter. I syfte att få en översiktlig och kronologisk översikt av 

Svenska kyrkans arbete med teologisk utbildning i landet kommer jag främst att använda 

mig av årsböckerna från Svenska kyrkans mission under den aktuella tidsperioden. I 

grova drag kan man dela in årsböckerna under den aktuella tidsperioden i två delar. I den 

första delen, 1942-1967, är texterna uteslutande skrivna av de svenska missionärerna eller 

någon företrädare för Missionsstyrelsen i Sverige. De olika rapporterna ger sammantaget 

en god inblick i hur svenska missionärer och deras huvudman i Sverige såg på sitt 

uppdrag i landet. Texterna är ofta tematiskt indelade. Konkreta vardagsskildringar ramas 



8 
 

in eller skildras mot bakgrund av ett eller flera bibelord/-berättelser. Därefter kan t.ex. 

frågor om missionsarbetarnas situation, kyrkans evangelisationsansvar, gudstjänstlivet, 

skol-verksamheten respektive sjukvården behandlas. I den andra delen, 1968-1982, 

markerar årsböckerna början på en ny tidsepok. Nationens självständighet gick hand i 

hand med bildandet av en enad självständig luthersk kyrka. Det fick också konkreta 

konsekvenser för hur årsberättelserna skulle gestaltas. Istället för att enbart låta 

missionärerna från Sverige bidra med textmaterial blev det allt vanligare att även den 

lokala kyrkans företrädare bidrog med texter. Den part man tidigare talat om blir den 

som plötsligt själv talar med en egen röst och som ges möjlighet att måla och uttrycka 

sina egna bilder, perspektiv och utgångspunkter. En annan förändring jämfört med 

tidigare årgångar var att man publicerade en rad foton från olika platser i världen vilket 

tillför ytterligare en dimension av Svenska kyrkans missionsarbete.  

Med sin årligen återkommande utgivning och sitt begränsade textomfång bidrar 

årsböckerna till både överblick och fördjupning. Utifrån uppsatsens syfte kommer jag att 

göra ett mindre antal fördjupande nedslag i årsboksmaterialet längs den tänkta tidslinjen. 

Därför blir min redogörelse inte heltäckande för Svenska kyrkans samtliga insatser i 

landet. Motiven till de olika insatserna liksom sätten att angripa aktuella frågeställningar 

förändrades över tid. Vissa (mot)-bilder förstärks medan andra försvinner eller tonas ned. 

I årsböckerna görs ibland hänvisningar till andra publicerade artiklar, fattade beslut eller 

politiska händelser utan att ämnet i fråga vidareutvecklas. I de fall det varit relevant för 

min undersökning har jag valt att lyfta in andra samtida texter i form av ett antal 

hänvisningar till Svenska kyrkans Missionstidning från 1942 och Bengt Sundklers bok Ung 

kyrka i Tanganjika från 1948. Därtill har jag använt mig av opublicerat material i form av 

en fältstudierapport från 1944 av missionären Harald von Sicard till Svenska kyrkans 

Missionsstyrelse samt av viss brevkorrespondens mellan Svenska kyrkan och den 

lutherska kyrkan i Tanzania under 1960-talet. Detta sistnämnda material återfinns i 

Svenska kyrkans arkiv i Uppsala.  

Opublicerade brev och rapporter. Svenska kyrkans stöd till teologisk utbildning har framför 

allt varit kanaliserat via verksamheten vid Makumira. I uppsatsen analyserar jag både dess 

förhistoria, etableringsfas och mer expansiva period under 1970-talet. Avsaknaden av en 

samlad redogörelse för verksamheten under den aktuella tidsperioden har under 
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uppsatsarbetets gång blivit alltmer uppenbar. Förutom ett par artiklar i institutionens 

egen tidskrift Africa Theological Journal har jag också använt mig av opublicerade källor i 

form av årsrapporter och kursplaner från Makumira samt tagit del av viss 

brevkorrespondens mellan företrädare för Makumira och Svenska kyrkan. Under den 

tidsperiod som avhandlas i min uppsats tjänstgjorde följande personer vid Makumira: 

bibliotekarien Ingela Dahl, lärarna Lars och Birgitta Johansson, Per och Birgitta Frostin 

samt Bengt och Solweig Holmberg. Noggranna efterforskningar i arkiven visar att antalet 

rapporter och brev från dessa medarbetare som ger uttryck för reflektion och analys av 

konkreta arbetsuppgifter eller av Makumira som institution är ytterst få till antalet. I min 

studie har framför allt ett par längre brev från Per Frostin och Bengt Holmberg varit 

föremål för analys. Det gör att min studie varken gör anspråk på att analysera samtliga 

medarbetares insatser eller att de röster som de facto kommer till tals i varje enskilt fall är 

representativa för Svenska kyrkans samlade stöd till Makumira. Materialet som rör dessa 

medarbetare avgränsas därmed till att primärt omfatta två av de svenska missionärernas 

tankar om uppgift och sammanhang. Den enda kvinnan som i materialet träder fram och 

yttrar sig, och då mycket mer fåordigt än de båda männen, är Birgitta Frostin. Trots att 

samtliga sex ovan nämnda lärare haft ansvar för undervisning vid Makumira finns det 

alltså enbart bevarat material från hälften av personerna. Det förklarar delvis varför jag 

inte kunnat ge en fulltäckande redogörelse för samtliga svenska medarbetare vid 

Makumira.  

För att komma åt de mer interna diskussionerna gällande institutionens överväganden 

och ställningstaganden, undervisningens kvalitetssäkring respektive brister har förutom 

ovan nämnda brev av Frostin och Holmberg även rapporter från de externa 

examinatorerna från Uppsala Universitet utgjort en viktig del av uppsatsens 

undersökningsmaterial. Likaså har motsvarande arbetsprocesser inom den internationella 

och ekumeniska rörelsen gällande praktiskt och ekonomiskt stöd till Makumira belysts 

med hjälp av opublicerat arkivmaterial. 

Det opublicerade material jag i uppsatsen hänvisar till återfinns på Svenska kyrkans 

arkiv i Uppsala, Kyrkornas världsråds arkiv i Genève och Lutherska världsförbundets 

arkiv i Genève. Samtliga arkiv, som i uppsatsarbetet varit en viktig källa till kunskap, 

rymmer ett omfattande källmaterial om Svenska kyrkans missions arbete i Tanzania. 
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Handlingarna är kategoriserade i kronologisk ordning efter verksamhetens olika delar. 

Trots detta har de handlingar som avser teologisk utbildning i Tanzania återfunnits på en 

mängd skilda platser i arkivet något som gjort arbetet tidskrävande och periodvis svårt att 

överblicka.  

Tidigare forskning 
Trots att arbetet med teologisk utbildning varit centralt för samtliga lutherska kyrkor och 

missionssällskap som varit verksamma i Tanzania under 1900-talet har det inte bedrivits 

särskilt mycket forskning inom detta område. Teologisk utbildning diskuteras enbart 

antydningsvis i några av de historiska studier som gjorts men då ofta med helt andra 

huvudfrågor i fokus. Flera av dessa studier fokuserar på utvecklingen mot större 

självständighet före, under eller efter den enade lutherska kyrkans bildande 1963. Likaså 

har Svenska kyrkans missions arbete, i relation till uppsatsens forskningsfrågor, enbart 

fragmentariskt behandlats inom tidigare forskning. Någon sammanhållen redogörelse för 

Makumiras framväxt och arbetets olika utvecklingsfaser har aldrig tidigare gjorts. Min 

undersökning avser att behandla delar av denna omfattande teologiska och institutionella 

resa. Uppsatsen gör inte anspråk på att skildra samtliga aspekter av arbetet utan har sitt 

särskilda fokus på Svenska kyrkans bidrag i processen. Studien är därmed både 

tidsmässigt och aktörsmässigt tydligt avgränsad. Ur detta perspektiv fungerar uppsatsen 

som en slags delstudie i en mer omfattande eventuell framtida biografisk undersökning av 

Makumiras teologiska, vetenskapliga och intellektuella historia. 

Även om påfallande få sammanhållande studier har gjorts inom ovanstående fält är 

följande forskning relevant att lyfta fram i relation till uppsatsens fokus. Henrik 

Smedjebacka, tidigare finsk missionär i Tanzania, försvarade 1973 sin doktorsavhandling 

Lutheran Church Autonomy in Northern Tanzania 1940-1963. I sin forskning diskuterar 

Smedjebacka framväxten av den självständiga lutherska kyrkan i landets norra delar. 

Frågor om kyrkans identitet, struktur och ekonomi är särskilt föremål för granskning. 

Däremot behandlas frågor om prästutbildning och uppbyggnaden av en hållbar struktur 

för detta ändamål enbart antydningsvis. Bland de svenska missionärerna som efter 

avslutat uppdrag i Tanzania publicerat böcker och artiklar är särskilt några personer 

adekvata att lyfta fram. Gustav Bernanders doktorsavhandling, Lutheran Wartime Assistance to 

Tanzanian Churches 1940-1945 från 1968 ger god inblick i den mer initiala fasen av Svenska 

kyrkans arbete i landet. Likaså är Bengt Sundklers populärvetenskapliga framställning 
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Bara Bukoba. Kyrka och miljö i Tanzania från 1974 värd att nämna. Boken, som publicerades 

i samband med Svenska kyrkans missions 100-års jubileum, skildrar utvecklingen i den 

lutherska kyrkan i det nordvästra stiftet i Tanzania under tydliga brytningstider. 

Ett annat exempel på en doktorsavhandling som behandlar utvecklingen i den 

lutherska kyrkan i Tanzania publicerades 1982. Den tidigare biskopen i södra Tanzania 

Hance Mwakabana diskuterar i The life and work of the Lutheran Church in urban Tanzania with 

special reference to Iringa, kyrkans förändrade roll i ett urbaniserat samhälle. På basis av ett 

rikt empiriskt material diskuterar Mwakabana synen på religion, kyrklig förankring och 

familjen bland kyrkans medlemmar. Ett mindre avsnitt ägnas åt en förändrad prästroll i 

relation till medlemmarnas förväntningar på församlingsprästen. 

Vidare diskuterar Ingmar Lindqvist i avhandlingen Partners in Mission från 1982 på vilka 

sätt relationerna förändrats mellan kyrkor och missionssällskap i väst å ena sidan och en 

självständig luthersk kyrka i Tanzania å den andra. Även Wilson B Niwagila tar i sin 

doktorsavhandling sin utgångspunkt i en konkret regional kontext, det nordvästra stiftet i 

den lutherska kyrkan i Tanzania. I sin studie, From the Catacomb to a Self-governing Church, 

från 1991 diskuterar han bl.a. den förändrade relationen mellan »missionären« och 

»afrikanen« i många av de bilaterala kyrkorelationerna i stiftets historia. 

Inom ramen för den ekumeniska rörelsen har frågorna om teologisk utbildning i bred 

mening varit föremål för omfattande studieprojekt, undersökningar och granskningar. 

Övergripande resonemang har kompletterats med specifika fallstudier från olika delar av 

världen. En historisk översikt av utvecklingen ges t.ex. i temanumren Theological Education 

in Mission i tidskriften International Review of Mission från 2009 samt i Jubilee Issue of Ministerial 

Formation on 50 years of work of PTE/ETE in WCC i tidskriften Ministerial Formation från 

2008. Även här saknas dock fördjupande och problematiserande studier utifrån en 

specifik utbildningsmiljö i Tanzania trots att situationen i just Afrika behandlats under 

flera decennier i dessa sammanhang. Ett av standardverken inom den ekumeniska 

rörelsens insatser är The Christian Ministry in Africa av Bengt Sundkler från 1960.  Boken, 

en av de viktigaste källorna till information och analys från de olika kyrkliga kontexterna 

under mitten av 1900-talet, har flitigt citerats och används i syfte att förstå utvecklingen i 

ett efterkolonialt Afrika. Med tanke på Sundklers insatser som missionär i Tanzania är 

boken rik på konkreta exempel som också får viss bäring på denna uppsats. Likaså ger 
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Equipping for Ministry in East Africa av Paul M. Miller från 1969 tillsammans med Training 

for the Ministry in East Africa av F. G Welch från 1963 exempel på den omfattande process 

kyrkorna i Östafrika var indragna i under 1960-talet med avseende på teologisk 

utbildning. I dessa volymer inventeras regionens behov av teologiska studiemiljöer, 

välutbildade präster samt ekonomiska och kvalitetsmässiga samordningsvinster. 

Dessutom skildrar författarna hur olika kyrkor söker vägar till ekumenisk samverkan i 

arbetet med den teologiska utbildningen. I liknande anda, men med tydligare globala 

förtecken, reflekterar Training for a Relevant Ministry. A Study of the Work of the Theological 

Education Fund av Christine Lienemann-Perrin från 1981 den ekumeniska rörelsens 

omfattande satsningar över hela världen inom samma fält. Teologisk utbildning i Afrika, 

dess förutsättningar och utgångspunkter, diskuteras utifrån olika perspektiv i Theological 

Education in Africa: Quo Vadimus? från 1990. Liknande frågor, med ett bibevarat fokus på 

situationen i Afrika, diskuteras i Theological Education in Today´s Africa från 1969. Boken, 

som är en dokumentation av en konferens på Makumira samma år, ger en god överblick 

av aktuella frågeställningar, samarbetspartners och rekommendationer för framtiden. 

Under senare tid har ett par studier gjorts av studenter i Sverige. Vid institutionen 

bibliotekshögskolan vid Högskolan i Borås publicerade Ingela Dahl 1983 specialarbetet 

Makumira Library. Ett teologiskt bibliotek i Tanzania. I uppsatsen behandlar Dahl, som under 

tre år tjänstgjorde som bibliotekarie vid Makumira, främst det teologiska bibliotekets 

framväxt och utveckling fram till 1982. I ämnet Missionsvetenskap vid Uppsala 

Universitet publicerades 2001 ett antal fältstudierapporter av studenter på C- och D-nivå 

som samlats i boken Church life and Christian initiatives in Tanzania. Artikelförfattarna 

diskuterar bl.a. kyrkans aktörskap i och för olika typer av teologisk utbildning i landet. 

Uppsatsens terminologi och disposition 
Termen »teologisk utbildning« har många bottnar och syftar i detta sammanhang på en 

rad olika utbildningsformer som riktar sig till en vidare krets än enbart till de blivande 

prästerna.5 När jag i denna uppsats talar om »teologisk utbildning« avses primärt den 

fleråriga prästutbildning som erbjöds vid Makumira. Flera olika aktörer var involverade i 

arbetet med denna utbildningsinstitution som var för sig bar med sig sin specifika 
                                                

5 I församlingen kan det förutom prästen även finnas lärare, evangelister och en äldstekår 
som genomgått någon form av utbildning antingen på bibelskolor eller på olika teologiska 
och pastorala distansutbildningar.  
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förhistoria in i arbetet med en gemensam teologisk utbildning. Men, som jag redan 

poängterat inledningsvis, i denna uppsats står Svenska kyrkans insatser särskilt i fokus i 

relation till den teologiska utbildningen vid Makumira.  

Eftersom källmaterialet spänner över flera decennier har vissa begrepp, ord och 

uttryck förändrats över tid. För enkelhetens skull har jag därför valt att tala om 

»afrikaniseringen«, »muslimen«, »katoliken« »den unga kyrkan« eller »prästen« trots att 

olika benämningar och termer förekommer i källmaterialet. 

När jag i uppsatsen uppehåller mig vid situationen i den nordvästra delen av Tanzania 

använder jag namn som »Bukoba«, »Hayakyrkan« och »Ekvatorstiftet« som i olika 

tidsperioder varit uttryck för olika former av den lutherska kyrkobildningen i den delen 

av landet.  

Jag har valt att löpande diskutera och besvara mina forskningsfrågor med hjälp av 

följande disposition: 

I uppsatsens första del står det regionala perspektivet i fokus. Det var i det lokala 

sammanhanget, mot bakgrund av konkreta behov och utifrån specifika förutsättningar, 

som den teologiska utbildningen växte fram. Arbetet i de nordvästra delarna av Tanzania, 

till vilket Svenska kyrkan var relaterat, var ur detta perspektiv inget undantag. I syfte att 

bättre förstå den vidareutveckling som följde gör jag i denna inledande del av uppsatsen 

en bakgrundsteckning av Svenska kyrkans arbete med teologisk utbildning.  

De frågor som blev föremål för diskussion regionalt aktualiserades också i någon 

mening i samband med att en nationell prästutbildning etablerades. I uppsatsens andra 

del står därför nationella, ekumeniska och internationella perspektiv i centrum. Den 

regionala utvecklingen ledde fram till tydliga strukturer för en samlad och nationellt 

samordnad institution för teologisk utbildning. Svenska kyrkan var en av flera kyrkor 

som, parallellt med ett fortsatt regionalt stöd, bidrog till den verksamhet som etablerades 

vid Makumira. Arbetet förändrades över tid och tog intryck av de samarbeten som 

etablerades inom och utom landets gränser. 

Som ett stöd för läsningen har jag inledningsvis upprättat en lista med förkortningar på 

de kyrkor och institutioner som nämns i uppsatsen. I slutet av uppsatsen återfinns i vanlig 

ordning en käll- och litteraturförteckning.  



ETT TREDJE AFRIKAFÄLT 
Svenska kyrkans mission (SKM) hade 1874 bildats som en utpräglad kyrkomission. 

Diskussionerna om förhållandet mellan kyrka och mission eller mellan kyrkomission och 

sällskapsmission lämnade ingen oberörd.6 Till skillnad från de fristående 

missionssällskapen i grannländerna Tyskland, England, Norge och Danmark, 

organiserades och styrdes verksamheten via kyrkans officiella organ. Detta markerade 

missionens självklara plats och funktion för Svenska kyrkans samlade uppdrag. Trots 

dessa grundläggande skillnader fanns det flera likheter mellan Svenska kyrkans sätt att 

arbete i Tanzania och kyrkorna i Norden, Tyskland och USA. Under större delen av 

1900-talet var »missionären« i detta specifika sammanhang en person som arbetade på 

uppdrag av en kyrka eller missionsorganisation på norra halvklotet och som sändes till 

Tanzania på ett särskilt uppdrag. Kopplingen mellan det organ som sände och den 

person som sändes kunde gestaltas på olika sätt men kännetecknades av ett definierat 

mandat som legitimerade och motiverade insatsen i sin helhet. Utifrån ett historiskt 

perspektiv har detta sändande av missionärer handlat om en enkelriktad rörelse från norr 

till söder. Varje sändande organ talade om sina egna »missioner«, sina egna »missionsfält« 

och sina egna »missionärer«. Det var först under seklets senare del som det blev relevant 

att tala om en mer dubbelriktad rörelse och att det fanns ett värde i att betona att alla 

inblandande parter hade något att ge och ta i arbetet. Under 1970-talet, då formerna för 

självständighet och medbestämmande från de unga kyrkornas sida fick allt fastare former, 

blev »missionären« tydligare underställd den lokala kyrkan. Kyrkorna i norr fick via 

nationella nätverk och samarbetsorgan lyssna av den lutherska kyrkans behov och 

önskemål för att om möjligt bidra med ändamålsenliga resurser. Denna nyorientering var 

inte okontroversiell och dess arbetsformer långt ifrån statiska. Parterna började stava på 

orden ömsesidighet, partnerskap och mission i retur. Det mödosamma arbetet att 

omsätta vackra ord i praktiken hade bara börjat.7 

                                                

6  Furberg, T., Kyrka och mission i Sverige 1868-1901, Uppsala 1962; Sundkler, B., Ung kyrka i 
Tanganjika, Stockholm 1948. 
7 Ngeiyamu, J., ”Den evangelisk-lutherska kyrkan i Tanzania under 1970-talet” i Utblick. 
vol. 2 (1971), ss. 28-42; Lindqvist, I., Partners in mission, Åbo 1982. ss. 20-40.  
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Den initiala insatsen 
Vid andra världskrigets utbrott uppgick antalet tyska lutherska missionärer i Tanzania till 

drygt två hundra personer. Den överväldigande majoriteten av dessa var på ett par år 

tvungna att lämna landet vilket ledde till att det år 1943 enbart fanns ett tjugotal tyska 

missionärer kvar i tjänst inom den lutherska missionen. Under denna tid fick 

protestantiska kyrkor och missionssällskap i USA och norra Europa ta emot ett ökat antal 

förfrågningar om hjälp och stöd. På svensk mark mottog både Svenska kyrkans mission 

och Evangeliska Fosterlands Stiftelsen (EFS) denna form av vädjanden.8 

I årsboken från 1943 redogör missionssekreterare Gunnar Dahlquist för den initiala 

fasen av Svenska kyrkans missions insatser i Tanzania.9 Under hösten 1940 hade 

amerikanska Augustanasynoden via svenska missionärer i Sydafrika kommit med en 

förfrågan om hjälp på det tysk-lutherska missionsfältet i Tanzania. Under det påföljande 

året diskuterade Svenska kyrkans Missionsstyrelse ingående formerna för en sådan insats. 

Det var svårt att värdera både omfattning och inriktning av ett eventuellt svenskt 

åtagande. Vid denna tidpunkt kunde ingen överblicka andra världskrigets konsekvenser 

vare sig för Tanzania som land, regionen i stort eller för tyskarnas eventuella återkomst 

efter kriget. 

Ett stort antal kyrkor och missionssällskap hade ett omfattande arbete i landet. Av 

dessa berördes samtliga i någon mån av krigets yttringar även om den tyska missionen 

drabbades värst. Den i särklass största missionsinsatsen bedrevs av katolska kyrkan. Från 

protestantiskt håll var en rad olika missionssällskap verksamma. Enbart från Tyskland 

arbetade lutherska missionssällskap som Berlinmissionen, Bethelmissionen, Leipzig-

missionen samt Brödraförsamlingen på sina respektive missionsfält. Från USA kom 

Augustanamissionen samt adventister. Anglikansk mission kom till uttryck genom 

Universitetsmissionen och Kyrkomissionssällskapet. Svenska EFS bedrev sedan 1938 ett 

missionsarbete i landets södra delar. Likaså hade svensk pingstmission redan 1933 

grundat sin första missionsstation i Tanzania. 

                                                

8 Bernander, G., Lutheran Wartime Assistance to Tanzanian Churches 1940-1945, Uppsala 1968, 
ss. 31-32. 
9 Svenska kyrkans Missionsstyrelses årsbok 1943, ss. 130-136. 
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De missionärer från Svenska kyrkan som anlände till Tanzania kom från två redan 

etablerade missionsfält i södra Afrika. Gunnar och Elisabeth Bernander, verksamma i 

Rhodesia, kom 1941 för att primärt verka i landets nordöstra delar. Bengt och Ingeborg 

Sundkler, verksamma i Sydafrika, kom 1942 för tjänst i området kring Bukoba i 

Tanzanias nordvästra del. Verksamheten finansierades till en början av 

Augustanasynoden och uppdraget betraktades från svensk sida som ytterst temporärt. 

Trots det dröjde det inte särskilt länge förrän Tanzania benämndes som Svenska kyrkans 

tredje Afrikafält.10 I årsböckerna återfinns redogörelser för den rent organisatoriska 

utvecklingen med ett för Svenska kyrkan utökat geografiskt ansvar och en omfördelning 

av befintliga personella resurser. Insatserna i Tanzania innebar för Svenska kyrkans del att 

närma sig en hittills ganska okänd religiös och kulturell terräng. Landets befolkning, dess 

tro och sedvänjor beskrevs på följande sätt:  

Befolkningen är uppdelad på en massa olika stammar, som i regel befinna sig på en 

ganska låg kulturell och moralisk ståndpunkt och äro fetischdyrkare. Ungefär hälften 

av landets invånare betraktas visserligen som mohammedaner, men deras kunskap 

om islam är mycket ytlig. Att åtminstone en del av befolkningen erbjuder ett gott 

material att arbeta ibland, visar den lutherska missionens framgångar, särskilt i 

trakten av Kilimanjaro.11 

Svenska kyrkans uppgift var att under en begränsad tid ta vid där de tyska missionärerna 

lämnat. De människor man mötte beskrevs som ”ett gott material” att arbeta med även 

om utmaningarna från flera kulturella och religiösa bruk var många och svåra. Att arbeta 

på det tredje Afrikafältet innebar att vara medveten om att:  

… hedendomens makt över sinnena är stor: förfäderskult, vidskepelse, dryckenskap 

och månggifte utgöra för de flesta hindren att tro evangelium.12  

Utbildning i vid mening blev det redskap som de lutherska missionärerna 

vidareutvecklade i syfte att bidra till utveckling och förändring.  

                                                

10 Svenska kyrkans Missionstidning, nr. 22 (1942). Svenska kyrkan hade vid denna tid ett 
långtgående engagemang i såväl Sydafrika som Rhodesia (nuvarande Zimbabwe) och 
utgjorde Svenska kyrkans två etablerade missionsfält i Afrika. 
11 Svenska kyrkans Missionsstyrelses årsbok 1943, s.132. 
12 Svenska kyrkans Missionstidning, nr. 23 (1942). 
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Utbildningen av infödda medarbetare befinner sig i sin början. Pastorerna eller 

»herdarna« ha dock visat sig vara i besittning av fast karaktär, ansvarskänsla och 

organisationsförmåga, så att de kunnat hålla samman församlingarna i överraskande 

stor utsträckning.13 

I årsboken från 1945 hänvisas helt kort till en omfattande fältstudierapport författad av 

den svenske Rhodesiamissionären Harald von Sicard.14 Av Missionsstyrelsen hade von 

Sicard fått ett tvådelat uppdrag som innebar att han skickats till USA i syfte att bl.a. 

överlägga med Augustanamissionens företrädare om den svenska insatsen i Tanzania. 

Dessutom ombads han att på plats i Tanzania genomföra en initial bedömning av den 

lutherska missionens nuvarande och framtida inriktning och omfattning. Rapporten var 

mycket innehållsrik och behandlade både landets religiösa, geografiska, sociala och 

politiska kartbild. Dokumentet spelade en viktig roll inför och under de insatser som 

planerades av Svenska kyrkan under dess första tid i landet. 

Tanzania var vid tiden för andra världskriget inte längre en tysk koloni. Sedan 1922 

stod istället landet under brittiskt mandat. Trots detta beskrev von Sicard de tyska 

missionärernas reträtt som ett uttryck för den koloniala maktens svek mot den 

koloniserade.15 Redan under första världskriget hade en liknande förändring ägt rum. Nu, 

när andra världskriget var ett faktum, upprepades ett liknande mönster vilket fick 

konsekvenser för den lutherska kyrkan på den lokala orten. Missionsfälten tömdes i detta 

läge på missionärer och beskrevs som föräldralösa missioner. Nu var en ny utomstående 

aktör tvungen att ta vid i syfte att hjälpa till i en utsatt situation. De lokala lutherska 

församlingarnas medlemmar, dess präster och lärare liknades vid övergivna barn i total 

avsaknad av vuxen närvaro. Det saknades ledare som kunde organisera och utbilda dessa 

svikna och behövande människor. 

Von Sicards utförliga rapport är intressant ur flera aspekter. Den var en av de mest 

omfattande fältrapporterna som nådde Missionsstyrelsen under denna initiala period och 
                                                

13 Svenska kyrkans Missionsstyrelses årsbok 1943, s.133. 
14 Svenska kyrkans Missionsstyrelses årsbok 1945, ss. 171-172. 
15 Även Gustav Bernander kommenterar den uppkomna situationen ingående i Lutheran 
Wartime Assistance to Tanzanian Churches 1940-1945, Uppsala 1968, ss. 22-44. Arbetet inom 
t.ex. hälsovård och skola stod plötsligt inför stora ekonomiska och personella problem 
eftersom verksamheten leddes och finansierades av resurser som nu inte längre fanns att 
tillgå.  
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bidrog till både översikt och analys. Att rapporten dessutom var skriven av en erkänt 

skicklig missionär ur de egna leden borgade för god kvalitet. Rapportens innehåll vittnar 

om att von Sicard genom sina många resor i landet besökt, intervjuat och lärt känna ett 

stort antal företrädare för både kyrka och samhälle i olika delar av Tanzania. Dessutom 

för textförfattaren ett fördjupande resonemang kring olika företeelsers bakgrund, 

framväxt och geografiska variation på ett förhållandevis nyanserat sätt. Det faktum att det 

föreligger en skillnad i beskrivningar och nyanser mellan von Sicards rapport å ena sidan 

och årsrapporterna å den andra kan delvis ha med textens tänkta mottagare att göra. Von 

Sicard skrev sin rapport som ett beslutsunderlag med tydlig adress till Missionsstyrelsen 

och hans rapport var därför att betrakta som ett omfattande internt arbetsdokument. 

Årsböckerna publicerades för en bredare läsekrets för vilka missionens arbete både skulle 

motiveras, konkretiseras och ge utlopp för engagemang. Årsberättelsernas begränsade 

textutrymme i kombination med de tilltänkta läsarna bidrog säkert till en viss förenkling 

och schablonisering. Allt på nyansens och komplexitetens bekostnad. 

Missionens motståndare 
Missionsdirektor Arvid Bäfverfeldt påtalar att Tanzania ur missionsstrategisk synvinkel 

utgjorde ett av de allra viktigaste områdena på den afrikanska kontinenten.16 Det var ännu 

oklart huruvida de tyska missionssällskapen och deras missionärer skulle få tillåtelse att 

återvända. Såväl SKM som EFS var noga med att påpeka att deras närvaro, insatser och 

ansvar enbart varade så länge som tyskarna ännu inte hade återvänt. Samtidigt hade 

tanken på Tanzania som Svenska kyrkans tredje Afrikafält fått allt större fäste. Antalet 

missionärer från SKM hade fördubblats på enbart ett par år och uppgick till 13 personer 

vilka främst var sysselsatta inom olika utbildnings- och vårdinsatser. 

Bäfverfeldt anger i huvudsak två motståndare till den lutherska kyrkans verksamhet: 

islam och katolicism. I Usambara, regionen i landets nordöstra del, och längs 

kustpartierna ner till Dar Es Salaam hade islam en självklar ställning. Usambara var en del 

av SKM:s ansvarsområden och man får anta att Bäfverfeldt hämtat sin information 

antingen via egna iakttagelser i landet eller via missionärernas olika rapporter. Bäfverfeldt 

utmålade islam som en aggressiv och missionerande religion och varnade för dess 

konsekvenser:  

                                                

16 Svenska kyrkans Missionsstyrelses årsbok 1947, s. 32. 
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Där de svarta komma i kontakt med civilisationen bli de ett lätt byte för Islams 

propaganda, som ej ställer några större krav på religiös eller moralisk sinnesändring.17  

Även katolikerna beskrevs som den lutherska kyrkans motståndare. Eftersom både 

lutheraner och katoliker drev egna skolor i samma områden uppstod konkurrens och 

dispyt om elever, lokaler och undervisningens profil. Från lutherskt håll framhöll man att 

den evangeliska missionens skolor spelade en kvalitativt viktig roll trots den romerska 

missionens kvantitativa övertag. Men också den lutherska kyrkans dopundervisning och 

doppraxis präglades av dessa spänningar. För att markera det monogama äktenskapets 

särställning hade det inom luthersk tradition utvecklats en praxis som innebar att enbart 

den första hustruns barn i det polygama äktenskapet tilläts att döpas. I katolsk tradition 

var dopet öppet för alla barn till samtliga hustrur i äktenskapet vilket ytterligare förstärkte 

spänningen kyrkorna emellan.18 Det blev en kamp om själarna och katolikerna fick av 

lutheranerna skulden för den kraftiga nedgången av antalet barn till skolorna som drevs 

av Hayakyrkan:  

Den katolska missionen använder sådana metoder som massdop av barn i bygd, 

förbehåller sig rätten till ännu inte födda barn och begär skriftliga förbindelser från 

föräldrar att sända sina barn till katolsk skola.19 

Islams närvaro i samhällsbilden och den katolska missionens progressiva arbete utgjorde 

var för sig två fronter för den lutherska missionens arbete. Till detta kan ytterligare en 

företeelse läggas som kommenteras i flera årgångar av årsböckerna. Det stora flertalet, 

både bland missionärer och bland afrikanska medarbetare i kyrkan, tycks vara positivt 

inställda till den pågående väckelse- och förnyelserörelsen inom Hayakyrkan. Däremot 

reagerar man kraftfullt mot den del av väckelsen som tenderar att bli sekteristisk. I 

årsboken 1956 beskrivs exempelvis hur en grupp bland väckelsefolket som kallar sig för 

”Hjärtats kyrka i Hayaland” gjort tydliga uppdelningar mellan frälsta respektive ofrälsta 

vilket lett till splittring och konflikt.20 Gruppen beskrivs som ett exempel på en 

utbrytning med tydliga exklusivitetsanspråk som nyligen också utsett ledare genom 

prästvigning. 
                                                

17 Svenska kyrkans Missionsstyrelses årsbok 1947, ss. 32-35. 
18 Svenska kyrkans Missionsstyrelses årsbok 1950, s. 141. 
19 Svenska kyrkans Missionsstyrelses årsbok 1956, s. 76. 
20 Svenska kyrkans Missionsstyrelses årsbok 1956, ss. 82-83. 
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Katoliken och muslimen beskrivs alltså i flera årsberättelser som den lutherska kyrkans 

motståndare. Även von Sicard kommenterar i sin rapport relationen till dessa två grupper 

och bidrar med delvis andra bilder. De spänningar som förelåg mellan katoliker och 

lutheraner var, enligt honom, att betrakta som regionala och inte något som generellt 

utmärkte relationen dem emellan. Problematiken var mer komplex än att enbart handla 

om ett konkurrensförhållande mellan lutheraner och katoliker. De kyrkor som också drev 

skolor hade inte bara till uppgift att försvara sin konfessionella tillhörighet i förhållande 

till andra kyrkotraditioner.  Det handlade också om att ta hänsyn till den politiska 

utvecklingen i landet vars företrädare betonade vikten av att etablera ett skolsystem för 

alla invånare oavsett tro, tradition eller geografisk hemvist. Utifrån ett sådant perspektiv 

blir det viktigt för kyrkorna, inom och mellan de olika kyrkorna, att söka vägar till 

samförstånd istället för konkurrens och konflikter. För von Sicard blir därför frågor om 

enhet och samverkan mellan olika lutherska kyrkor och missioner en huvudfråga för 

framtiden. En förändring i en sådan riktning skulle stärka både den lutherska identiteten 

och effektivisera dess praktiska och ekonomiska insatser runt om i landet. Medan katolsk 

tradition, trots uppenbara skillnader i tro och liv, beskrivs som en del av Kristi universella 

kyrka är det helt annorlunda med muslimen. Von Sicard är förvisso noga med att påpeka 

att skillnader föreligger mellan officiella företrädare – som ofta är polemiska till kyrka 

eller samhälle – och de många praktiserande muslimer – som underförstått lever i 

harmonisk samexistens med sina grannar runt om i landet. I relation till det kristna 

majoritetssamhället tillhörde muslimen, i likhet med den indiska delen av befolkningen, 

en ”annorlunda” minoritetskultur. 

Muslimen och hedningen blir därmed tydliga föremål för kristen mission. I rapporten 

argumenterar von Sicard för tydliga satsningar på teologisk utbildning. Ska 

missionsprojektet kunna realiseras och verkligen fungera i praktiken krävs det utbildning 

och prästvigning. Men den utbildning som existerade var att betrakta som bristfällig. 

Utan att kommentera processen i sin helhet antyder författaren att det i församlingen – 

jämte prästens ansvar för förkunnelse och sakramentsförvaltning – även fanns 

evangelister och lärare med särskilt undervisningsansvar. Avsaknaden av en strukturerad 

teologisk utbildning borde vara ett viktigt incitament för de kyrkor på norra halvklotet 

som står i begrepp att stödja den lutherska kyrkan i Tanzania. Av analysen att döma 

framträder bilden av en kyrka med bristande utbildning, bristande luthersk kyrkostruktur 
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samt en låg grad av självfinansiering. Samtidigt tillskrivs kyrkans lokala ledarskap stort 

förtroende för deras kapacitet på flera områden: 

… one cannot but admire the work done by the African pastors and the 

responsibility they take upon themselves. It is mainly thanks to their achievements 

that the Lutheran churches in Tanganyika have not only survived, but have taken the 

lead among the indigenous African churches.21 

En annan text som fick betydligt större spridning än von Sicards rapport var Bengt 

Sundklers bok Ung kyrka i Tanganjika från 1948. I viss mån är boken ett uttryck för en 

kompletterande och problematiserande diskurs i jämförelse med samtida 

missionslitteratur från Svenska kyrkan. Det är alltför vanligt, hävdade Sundkler i bokens 

inledningstext, att tidigare utgiven missionslitteraturen skrivits på temat – Berättelsen om 

den stygge kannibalen som blev helgon på en dag!22 Han ifrågasätter de förenklade 

bilderna av den faktiska förändringen i och med »missionärens« ankomst och skriver:  

Jag måste tillstå att jag känner det som en brist i vissa missionsskildringar, där man 

undanskuffar heden tro och sed till ett inledningskapitel, och därmed förmedlar det 

visserligen lugnande men felaktiga intrycket att i och med den förste missionärens 

ankomst hedendom i samhälle och hjärtan en gång för alla blivit avskaffad och sedan 

endast har ett visst antikvariskt intresse.23  

Sundkler ämnar således bidra med andra perspektiv än samtidens berättelser. Såväl 

bokens titel som framsidesillustration indikerar hans ambition att skildra den unga kyrkan 

som ett eget subjekt. Den tecknade bilden på bokens framsida föreställer en svart man i 

vit skrud med en bibel i handen. I bakgrunden skymtar en kyrka. Sundkler poängterar att 

redogörelsen avser utvecklingen i en kyrka i vardande som vuxit fram ur den lokala 

myllan och som präglas av traditioner som burits av regionens invånare i generationer. 

Han gör en slags omvärldsanalys i syfte att klargöra huvuddragen av den religiösa 

föreställningsvärld han benämner ”Hayahedendom”.24 På detta sätt tydliggör han språk, 

                                                

21 Report on the Rev. Harald v. Sicard’s visit to Tanganyika 1944, s. 22. Svenska kyrkans 
arkiv i Uppsala: ASTA. Tanganyika 1944-1960. B:3. 
22 Sundkler, B., Ung kyrka i Tanganjika, Stockholm 1948, s. 7. 
23 Sundkler, B., Ung kyrka i Tanganjika, Stockholm 1948, ss. 6-7. 
24 Sundkler, B., Ung kyrka i Tanganjika, Stockholm 1948, ss. 18-30. Jag utvecklar inte 
Sundklers analys av ”Hayahedendomens tre religionsskikt” - tron på 
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bilder och förklaringsmodeller för religiös tro och tradition i vars sammanhang kristen tro 

vuxit fram. Dessutom visar han att parallella trossystem, oftast med inslag av lokala 

variationer, lever sida vid sida under en längre tidsperiod. Ur detta perspektiv blir hans 

bidrag ett slags korrektiv till de stereotypa skildringar av ”hedendom” som kommer till 

uttryck i årsböckerna under samma period. Vidare bidrar hans metodologiska grepp till 

att synliggöra ”den andres” egna berättelser. I boken återger han delar av det 

självbiografiska material som författats av präster, äldste och lärare och som han samlat in 

under sina många församlingsbesök åren 1942-1945. 

Paradigmskiften 
Som antytts inledningsvis blev Tanganyika självständigt 1961 men bytte namn till 

Tanzania först 1964 efter att ha ingått union med Zanzibar. År 1963 bildades den 

evangelisk-lutherska kyrkan i Tanzania (ELCT) som ett resultat av ett samgående mellan 

de 7 mer eller mindre självständiga lutherska kyrkor i landet som tillsammans utgjort en 

luthersk federation.25 ELCT bildades således i en politisk och social brytningstid som för 

kyrkans del bl.a. innebar nya villkor för en samordnad uppbyggnad och satsning inom 

fältet utbildning och lärande. De lutherska missionerna – nordiska, tyska och amerikanska 

– hade långt före landets självständighet bidragit till att stödja och utveckla kyrkans 

teologiska utbildningsinstitutioner vilket också fortsatte efter 1961. Svenska kyrkan var en 

av flera aktörer i detta arbete.26 

Bengt Sundkler, som återvänt för tjänst i nordvästra Tanzania, redogjorde i årsbokens 

form för arbetet i Hayakyrkan under perioden 1961-1964.27 De arbets- och 

förändringsprocesser han beskrev var inte alltid stiftsunika utan illustrerade ett pågående 

reformarbete inom den lutherska kyrkofamiljen i hela landet. I juli 1961 vigdes Sundkler 

till biskop och blev därmed den förste biskopen i den lutherska kyrkan i nordvästra 

Tanzania. Vigningen hade föregåtts av flera års intensivt arbete som i juni samma år 

resulterade i bildandet av en självständig luthersk kyrka i denna del av landet. I min 

                                                                                                                                                  

högguden/skaparguden, vördnaden för de avlidnas andar samt dyrkan av deifierade kunga-
andar – utan konstaterar enbart att han finner denna typ av beskrivningar angelägna att 
belysa.  
25 Mahali, F., “Becoming the Church in Tanzania” i Lutheran Forum, (Spring 2009), ss. 47-
53. 
26 Tecken i tiden – om Svenska kyrkans mission 1974-2004, Uppsala 2004. 
27 Svenska kyrkans Missionsstyrelses årsbok 1962-1965. 
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läsning av årsberättelserna under denna tid blir följande aspekter särskilt intressanta att 

belysa. 

För det första konstaterade Sundkler att arbetet för ökad självständighet, i såväl kyrklig 

som statlig administration, handlade om ett antal parallella förändringsprocesser som alla 

kulminerade under första hälften av 1960-talet. Den politiska utvecklingen under Julius 

Nyereres ledning innebar en förnyad diskussion om vad som skulle krävas för att ena och 

förena olika stammar, språk och traditioner till en sammanhållen nation. Införandet av 

swahili som gemensamt språk över hela landet blev ett viktigt instrument för »görandet« 

av en nation. Likaså utgjorde en ökad »afrikanisering« inom både statlig och kyrklig 

förvaltning en viktig markör för frihet och självbestämmande. Sundkler argumenterade i 

sina texter för kyrkans holistiska missionssyn och menade att kyrkan, på basis av denna 

teologisk utgångspunkt, skulle vara en central medspelare i samhället på bred front. 

För det andra tydliggjorde Sundkler hur den lutherska kyrkan i nordvästra Tanzania, 

via Lutherska världsförbundet (LVF) och Kyrkornas världsråd (KV), var sammanlänkad 

med den världsvida kristenheten. Hans visioner om en östafrikansk kyrkounion med bl.a. 

lutheraner, metodister, presbyterianer och anglikaner vittnar om att han strävade betydligt 

längre än till att enbart verka för en sammanhållen luthersk kyrka i Tanzania.28 En sådan 

kyrkounion kom förvisso aldrig till stånd men visar hur viktig den ekumeniska ansatsen 

var för Sundklers kyrkosyn. Kontakterna med LVF spelade en viktig roll i förarbetet till 

den konstitution som 1963 låg till grund för bildandet av ELCT. Dessutom valdes 

Sundkler in i KV:s Centralkommitté. Josiah Kibira, som senare skulle efterträda Sundkler 

som stiftsbiskop, valdes till ledamot i KV:s Faith and Order kommission. 

Mot bakgrund av de två ovanstående punkterna blir, för det tredje, kyrkans behov av 

välutbildade präster och lärare mycket central. I Sundklers årsberättelser namnges flera 

personer som antingen prästvigts till centrala tjänster i stiftet eller som på andra sätt 

markerat »afrikaniseringen«. Han betonade konsekvent nödvändigheten av att bygdens, 

regionens eller landets befolkning blev tagna i anspråk för kyrklig tjänst. Det handlade i 

detta sammanhang inte enbart om prästtjänsten utan om en lång rad olika funktioner 

                                                

28 Smedjebacka, H., The Search for Church Union in East Africa, Åbo 2002; Amanze, J. N., A History 
of the Ecumenical Movement in Africa, Gaborone 1999, ss. 236-237. 
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inom kyrka och samhälle. Han påtalade behovet av att viga fler präster till 

församlingstjänst. Majoriteten av de som prästvigdes under hans tid som biskop tycks ha 

studerat på Makumira. Det var också viktigt, menade han, att delar av lärarkåren på 

Makumira tjänstgjort i de lokala stiften då det i sig borgade för en bättre kontakt mellan 

studenter och lärare samt bidrog till en större förståelse för de olika sammanhang varifrån 

studenterna kom.  

För det fjärde kommenterade han väckelsens betydelse för kyrkans vitalitet. Den 

splittring och sekterism som kännetecknade utvecklingen under mitten av 1950-talet 

verkar nu vara i det närmaste borta. Den heliga Andes kyrka som med sina 4000 

medlemmar brutit sig ur den lutherska gemenskapen och låtit viga egna kyrkoledare 

återförenades med den lutherska kyrkan i Tanzania 1962. Det är dock intressant att 

notera att Sundkler ställer sig frågan om inte kyrkan och väckelsen smälts samman alltför 

väl och avslutar avsnitten om väckelsen med att säga:  

En viss spänning mellan kyrka och väckelse är ett hälsotecken och nyttig för båda, 

om den uppehålles av en gemensam vilja att tjäna samma syfte.29 

Josiah Kibiras biskopsvigning 1964 blev en viktig identitetsmarkör för den pågående 

»afrikaniseringen«.30 Dessutom blev själva vigningen i sin liturgiska utformning en 

bekräftelse på välfungerande ekumeniska relationer som länkade den lokala kyrkan till en 

världsvid kristenhet. Kibira var bördig från stiftet och väl förtrogen med stiftets historia 

och traditioner. Han var akademiskt välmeriterad med studier i både Tyskland och USA. 

Därtill anfördes hans tunga förtroendeuppdrag i Kyrkornas världsråd och Lutherska 

världsförbundet som starka argument i valet av ny biskop. Kibiras biskopsvigning 

aktualiserade också tidpunkten för Sundklers definitiva reträtt. I ett brev till ärkebiskop 

Gunnar Hultgren meddelade Sundkler att han diskuterat frågan om sin avgång på flera 

håll i stiftet. Som ett av de tyngsta skälen att definitivt lämna över till Kibira nämner han: 

”the need for this Diocese to have now an African leader”.31 Vidare var den pågående 

utvecklingen i den anglikanska kyrkan i Uganda samma år, med sina återkommande krav 
                                                

29 Svenska kyrkans Missionsstyrelses årsbok 1962. s. 67. 
30 Larsson, P., Bishop Josiah Kibira of Bukoba. An international perspective. Nairobi 1989. 
31 Brev från Bengt Sundkler till Gunnar Hultgren den 30 oktober 1964. Svenska kyrkans 
arkiv i Uppsala: Ärkebiskop Gunnar Hultgren. Handlingar rörande Missionsstyrelsen, 
Tanzania/Tanganyika 1957-1967. A3d:1. 
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på den sittande biskopens avgång, en indikator på att tiden var mogen för att Sundkler 

skulle lämna över till Kibira. 

Från år 1968 och framåt strukturerades innehållet i årsböckerna efter olika teman som 

var för sig uttrycker eller sammanfattar några av samtidens centrala frågor. Dessa olika 

temanummer hade titlar som »Unga kyrkor«, »Mission och förändring«, »Tro möter tro« 

och »Guds mission«. Traditionen att skriva och publicera längre artiklar som fördjupade 

och exemplifierade Svenska kyrkans missionsarbete var obruten. Däremot utökades 

kretsen av skribenter till att också omfatta medarbetare i de kyrkor man samverkade med 

utomlands. För Tanzanias vidkommande fick exempelvis personer som Kibira eller 

ELCT:s nyvalda generalsekreterare Joel Ngeiyamu, som i tidigare årsberättelser enbart 

nämnts vid namn, en mer framträdande och aktiv roll. I Svenska kyrkan togs både Kibira 

och Ngeiyamu emot med öppna armar.32 Från det att Sundkler lämnat Tanzania och 

Kibira tagits emot som ordinarie biskop i Ekvatorstiftet publicerades Kibiras och/eller 

Ngeiyamus texter i stort sett årligen i årsböckerna. Det faktum att låta lokala företrädare 

från kyrkor i syd komma till tals på detta sätt gällde inte enbart Tanzania utan samtliga 

samarbetspartnerns till Svenska kyrkans mission. Ekvatorstiftet hade med sin långa 

relation till Svenska kyrkan en fortsatt oförändrad särställning i årsböckerna men 

kompletterades nu med artiklar som belyste den samlade utvecklingen i den lutherska 

kyrkan i hela landet. Det återspeglar i sig en viktig utveckling från Svenska kyrkans sida 

nämligen att stödet till den lutherska kyrkan i Tanzania breddades till att omfatta fler 

verksamheter än de som ägde rum i det nordvästra stiftet. 

I årsboken från 1971 hälsade Ngeiyamo den nya tiden med glädje och förväntan.33 

Han beskrev utvecklingen i den unga kyrkan i termer av att man rört sig från ett fält till 

en plantering. Kyrkan, menade han, är inne i en expansiv fas där satsningar inom bl.a. 

                                                

32 Både Kibira och Ngeiyamu gästade Sverige och Svenska kyrkan vid ett flertal tillfällen. 
De kommunicerade brevledes mycket flitigt med olika företrädare för Svenska kyrkan inte 
minst med ansvariga Östafrikasekreterare. Även Kibiras korrespondens med 
ärkebiskoparna Gunnar Hultgren och Olof Sundby präglades av en hjärtlig och uppriktig 
ton. Under en period arbetade Ngeiyamu på Svenska kyrkans sekretariat i Uppsala för att 
sedan återvända för tjänst i ELCT. Förutom artiklarna i Svenska kyrkans Missionsstyrelses 
årsböcker publicerades artiklar av Kibira och Ngeiyamu även inom ramen för Svensk 
missionstidskrift och andra av Svenska kyrkan utgivna publikationer. 
33 Ngeiyamo, J., ”Tanzaniakyrkans mission” i Svenska kyrkans Missionsstyrelses årsbok 1971, ss. 
43-53. 
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utbildning, sjukvård och jordbruk utgör viktiga prioriteringsområden. Men 

pendelrörelsen från missionsfält till självständig kyrka var inte entydigt positiv. I 

kölvattnet av ELCT:s bildande 1963 följde flera interna spänningar där det snabbt 

uppstod en dragkamp mellan det som ansågs som stiftsangelägna särintressen och de 

många gemensamma åtaganden som skulle gagna hela kyrkans utveckling. Ngeiyamo gav 

uttryck för den tacksamhet ELCT kände gentemot de kyrkor och missionssällskap på 

norra halvklotet som bidragit till arbetet. Han konstaterade att den frukt som hittills 

skördats hade ett direkt samband med dessa tidigare insatser något som också förpliktigar 

inför framtiden. Han sammanfattar det fortsatta stödet i fyra punkter: medkänsla, bön, 

personal och pengar. Det arbete som de olika missionerna i norr startade är ännu 

oavslutade projekt. Den unga kyrkan var tvungen, menade Ngeiyamo, att överta detta 

arbete till vilket det både krävdes personella och ekonomiska resurser något som många 

gånger fattades i tillräckligt stor utsträckning. Därför var ett fortsatt stöd nödvändigt. 

Men Ngeiyamo stod inte oemotsagd. 

Frågan om hur relationerna skulle gestaltas mellan de afrikanska kyrkorna å ena sidan 

och de icke-afrikanska kyrkorna och missionssällskapen å den andra var kontroversiell.34 

Tiden efter andra världskriget ledde till ett förhöjt tonläge i fråga om huruvida 

missionärernas insatser hade någon egentlig legitimitet på den afrikanska kontinenten 

överhuvudtaget. Det var framför allt under 1970-talet som diskussionen inom den 

ekumeniska rörelsen kulminerade i den s.k. moratoriedebatten.35 På den allafrikanska 

kyrkokonferensen i Lusaka 1974 höll den östafrikanske teologen John Gatu sitt välkända 

anförande i vilket han på allvar efterfrågade ett paradigmskifte. Han förordade - ett 

moratorium - där alla missionärsinsatser och ekonomiskt utifrån kommande stöd skulle 

upphöra under fem års tid. På det sättet skulle det beredas utrymme för kritisk reflektion, 

nyorientering och självständiga beslut bland de afrikanska kyrkorna. Plötsligt 

aktualiserades några av historiens tungt belastade frågekomplex om makt och inflytande 

                                                

34 Sundkler, B., ”Unga kyrkor missionerar” i Utblick. vol. 2. (1971), ss. 9-27; Se även: 
Kendall, E., The End of an Era. Africa and the Missionary. London 1978, ss. 86-107.  
35 Se t.ex. Mey, G., ”Theological education in a post-moratorium world” i International 
Review of Mission, vol. 64, issue 254 (1975), ss. 187-192; Wagner, C. P., ”Colour the 
moratorium grey” i International Review of Mission, vol. 64, issue 254 (1975), ss. 165-176; Boer, 
H. R., ”A response to ’theological education in a post-moratorium world’” i i International 
Review of Mission, vol. 64, issue 255 (1975), ss. 302-306. 
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på nytt. Fanns det i Östafrika behov av missionärer från väst eller var detta ensidiga 

sändande av personella och ekonomiska resurser något som hörde till det förgångna? På 

vems villkor och på vilka sätt skulle i så fall dessa missionärer arbeta? Var det möjligt att 

gestalta en mer ömsesidig relation där samtliga kyrkor i världen gemensamt kunde delta i 

Guds mission?  

Inom ELCT, som aldrig antog något officiellt dokument i frågan, tycks den linje som 

Joel Ngeiyamo företrädde också varit representativ för kyrkan i sin helhet. Kyrkan var 

mån om sin självständighet gentemot sina internationella partners samtidigt som man såg 

ett fortsatt behov av olika typer av stödinsatser även i framtiden.  
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LUTHERAN THEOLOGICAL COLLEGE MAKUMIRA 
Jag har ovan visat mot vilken bakgrund arbetet med teologisk utbildning utgjorde en 

viktig del av Svenska kyrkans engagemang i Tanzania. Insatserna inom detta område 

materialiserades initialt i mycket begränsad omfattning men med en bibevarad övertygelse 

om att verka för en kvalitativt god teologisk utbildning. Redan under de tyska 

missionärernas tid hade viss teologisk och pastoral utbildning bedrivits men då inom 

ramen för mindre regionala satsningar. De svenska missionärerna övertog detta 

utbildningssystem för att sedan vidareutveckla dess former och innehåll. I det följande 

kommer det lutherska prästseminariet Lutheran Theological College Makumira att särskilt 

stå i fokus. Inledningsvis kommer jag att redogöra för bakgrunden till institutionens 

bildande, dess etableringsfas och vidareutveckling. Mitt huvudsakliga fokus kommer att 

ligga på samarbetet med Svenska kyrkan som intensifierades under 1970-talet fram till 

uppsatsperiodens slut 1982. I detta sammanhang blir frågor om större självständighet, 

ökad afrikanisering, samtida ekumeniska debatt, utbildningens kvalitet och profil viktiga 

att belysa och analysera.  

Bakgrund och nationell samordning 
Det första lutherska exemplet av en strukturerad prästutbildning i Tanzania bestod i en 

kurs för 24 personer år 1942 förlagd till Machame vid foten av Kilimanjaro.36 På grund av 

den påtagliga missionärsbristen kunde verksamheten dock inte fortsätta. Efter flera års 

uppehåll fattade man beslut om att återuppta den teologiska utbildningen. I Lwandai, i 

landets nordöstra delar, startade år 1947 en kurs till vilken 60 blivande präster skickades 

för studier under 2 års tid. Studenterna kom från ett stort upptagningsområde och kom 

från 12 olika folkgrupper. I detta pionjärarbete gjorde bl.a. svensken Herbert Uhlin en 

betydande insats. I missionsdirektor Arvid Bäfverfeldts visitationsberättelse från 1951 

beskrevs prästernas allmänbildning som svag och deras teologiska kunskaper som 

summariska. Han fortsatte:  

                                                

36 Uhlin. H., ”Training for the Ministry in the Lutheran Churches in Tanganyika” i Minutes 
and Reports of the Inter-Territorial Theological Staffs’ Conference. 1956. Lutherska världsförbundets 
arkiv: WM/V.1 Tanganyika. Higher Theological Education 1962; Brev från Daniel Friberg 
(rektor vid Makumira) till Bengt Sundkler 2 oktober 1948. Kyrkornas världsråds arkiv: 
26.31.39/2. 
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Även de som genomgått Lwandais teologiska seminarium måste anses ha 

otillfredställande utbildning, fastän man säkert där gjort vad som varit möjligt under 

de förutsättningar som funnits. /…/ Fortsättningskurser för präster äro av nöden.37  

Den andra kursen, som förlängts med ett studieår jämfört med den första kursomgången, 

varade mellan 1950-1953 och samlade 27 personer. Bäfverfeldt konstaterade följande om 

kursdeltagarna:  

Endast 8 av eleverna komma från kristna hem, så ung är kyrkan. De andra ha som 

barn växt upp i hednisk miljö, i några fall under mohammedansk påverkan. Man fick 

ett gott intryck av elevernas vakna intresse i studiearbetet, av deras helhjärtade kristna 

avgörelse och deras ansvarsfyllda syn på sitt kommande kall.38  

Inför framtiden förordade han ett antal viktiga förändringar och nämnde bl.a. skärpta 

krav för kursantagning, behovet av en ny studieplan, införandet av ytterligare ett studieår 

och att utbildningen skulle ledas av två missionärer med högre teologisk examen i 

samverkan med några ”afrikanska assistenter”.39 Dessutom efterfrågade han ett system 

där prästkandidaten efter avslutade teologiska studier skulle omfattas av en slags prövotid 

på minst två år före en eventuell prästvigning. Arbetet i Lwandai var ett embryo till det 

som senare skulle bli en mer omfattande satsning i och med bildandet av 

prästutbildningen vid Makumira. 

Under senare delen av 1950-talet var Tanzanias sju lutherska kyrkor involverade i ett 

omfattande arbete kring identitet, självstyre och samverkan.40 Lutheran Church in 

Northern Tanganyika (LCNT), för att bara nämna ett exempel, var den första lutherska 

                                                

37 Visitationsberättelse från Tanganyika 1951 av Arvid Bäfverfeldt, s. 21. Svenska kyrkans 
arkiv i Uppsala: ASTA. Tanganyika 1944-1960. B:3. 
38 Visitationsberättelse från Tanganyika 1951 av Arvid Bäfverfeldt, s. 39. Svenska kyrkans 
arkiv i Uppsala: ASTA. Tanganyika 1944-1960. B:3. 
39 Visitationsberättelse från Tanganyika 1951 av Arvid Bäfverfeldt, s. 39. Under våren 1950 
reste biskop Anders Nygren till Tanganyika på uppdrag av Svenska kyrkans 
Missionsstyrelse. Rapport till Svenska kyrkans Missionsstyrelse från Anders Nygren i januari 
1951. Nygren antyder förändringar i linje med Arvid Bäfverfeldts visitationsberättelse från 
samma år. Båda handlingarna återfinns i Svenska kyrkans arkiv i Uppsala: ASTA. Tanganyika 
1944-1960. B:3. 
40 Smedjebacka, H., Tjugofem år i Tanzania. Finska Missionssällskapets insats 1948-73, Åbo 1976, 
ss. 41ff. 
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kyrkan i Afrika som blev medlem i Lutherska världsförbundet (LVF) 1955.41 

Medlemskapet uppfattades i sig som en bekräftelse på att LCNT nu var ett erkänt 

lutherskt kyrkosamfund i en världsvid gemenskap. Inträdet i LVF blev också ett viktigt 

tecken på kyrkans självständighet och vilja till ansvarstagande. Inte minst i förhållande till 

västvärldens kyrkor och missionssällskap som genom sitt ekonomiska och personella stöd 

stod i betydande ställning till LCNT. Likaså markerade valet 1958 av landsmannen 

Stefano R. Moshi till kyrkans president början på en ny tid då ett afrikanskt ledarskap 

började ta form. En ny konstitution antogs och identitetsarbetet genererade ordningar för 

styrning och ledning. Man försökte orientera sig efter vad Henry Venn ansåg vara tre 

nödvändiga karakteristika på en självständig kyrka: »self-support«, »self-government« samt 

»self-extension«. Den förstnämnda ansågs vara förutsättningen för de andra. Just därför 

ställdes LCNT, i likhet med flera andra lutherska kyrkor i landet, inför stora problem då 

den egna ekonomin var svag och behovet av hjälpinsatser utifrån av betydande mått. 

Dessutom var behovet av samordning mycket stort i förhållande till externa aktörer. 

Kyrkor och missionsorganisationer, som i flera decennier slagit vakt om sina ”egna” 

missionsfält i förhållande till ”de andras” verksamhet i regionen, var nu tvungna att göra 

en gemensam översyn och analys av situationen. I dialog med de självständiga kyrkorna i 

landet sökte man nu vägar till samverkan.42 Det var många gånger ett svårt företag 

eftersom den kyrkliga hemmaopinion i västvärlden förväntade sig att få ta ansvar för en 

”egen missionsstation”. Detta bevakande av de egna domänerna, även kallat white tribalism, 

hotade den lokala kyrkans enhet då ett alltför stort revirtänkande riskerade att leda till 

konflikt och splittring.43 

Den uppkomna situationen skapade både lokalt och regionalt ett stort behov av en ny 

form av samverkan. Ett exempel på en sådan nationell samverkansform var bildandet av 

Lutheran Missions Council (LMC).44 I början av 1950-talet antogs stadgarna för LMC 

                                                

41 Smedjebacka, H., Lutheran Church Autonomy in Northern Tanzania 1940-1963, Åbo 1973, ss. 
153-154, 314-315. 
42 Se t.ex. Smedjebacka, H., Tjugofem år i Tanzania. Finska Missionssällskapets insats 1948-73, 
Åbo 1976. 
43 Smedjebacka, H., Tjugofem år i Tanzania. Finska Missionssällskapets insats 1948-73, Åbo 1976, 
s. 59. 
44 Smedjebacka, H., Lutheran Church Autonomy in Northern Tanzania 1940-1963, Åbo 1973, s. 
157. 



31 
 

vars arbete syftade till att härbärgera gemensamma angelägenheter för samtliga lutherska 

missioner i relation till arbetet inom de lutherska kyrkorna i Tanzania. Dess uppgift 

bestod bl.a. i att leda och förvalta arbetet kring prästutbildning något som underströk 

ambitionen att satsa inom fältet utbildning och lärande. Förutom prästutbildning räknades 

frågor om övrig utbildning samt hälso- och sjukvårdsfrågor till LMC:s ansvar. Arbetet 

med att översätta litteratur till olika lokala språk och att utveckla fungerande 

distributionskanaler för tidningar och böcker intensifierades. Jämte stödet till olika 

utbildningsinstitutioner i Tanzania vidareutvecklades formerna för den omfattande 

stipendiatverksamheten som möjliggjorde studier utomlands. Detta hade pågått sedan 

mitten av 1950-talet och hade därefter ökat i omfattning.45 Tanken var att på det sättet 

kunna återföra välutbildade tanzanier till den lokala kyrkan. Dessutom ägnades betydande 

insatser åt fördelning av stipendier till afrikanska studenter som ville bedriva 

universitetsstudier inom landets egna gränser. Vidare var den allafrikanska lutherska 

konferensen, den första i ordningen, förlagd till Tanzania 1955 vilket möjliggjorde möten 

mellan flera olika lutherska kyrkor på kontinenten.46 Som en direkt konsekvens av denna 

konferens diskuterades formerna för teologisk utbildning i en vidare luthersk afrikansk 

kontext.47 

Ekumenisk samverkan 
Förutom en nationell luthersk samverkan växte även ett transnationellt samarbete fram 

med tydlig internationell och ekumenisk koppling. Det ledde i stort sett alla de större 

kyrkorna i Östafrika in i en gemensam process av översyn och analys. De forna 

kolonierna orienterade i svårtillgänglig terräng men med en bibevarad vision om 

självbestämmande, frihet och större delaktighet. Den socio-politiska situationen ställde 

                                                

45 Smedjebacka, H., Lutheran Church Autonomy in Northern Tanzania 1940-1963, Åbo 1973, s. 
143. 
46 Svenska kyrkans Missionsstyrelses årsbok 1956, s.71; Marangu. A Record of the All-Africa 
Lutheran Conference. Geneva 1956. 
47 Arvid Bäfverfeldt och Bengt Sundkler kommenterade 1956 de framskridna planerna på 
en högre teologisk utbildning för lutherska präster i Afrika. De skriver: ”Competent 
leadership is priority No. 1 in the programme for the future of the African Church. /…/ In 
new Africa it becomes more and more important that at least a few leading pastors in the 
Lutheran churches attain a generally recognised academic status, shown by a theological 
degree.” Memoradum on Higher Theological Training in a post-ordination course for 
Lutheran national pastors in Africa. Kyrkornas världsråds arkiv: 26.31.44/8. 
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även kyrkorna inför nya utmaningar. Vad innebar det att vara kyrka i denna omvälvande 

tid? Utifrån vilka perspektiv och normer skulle kyrkorna navigera? 

I Svenska kyrkans missions årsberättelse från 1956 refereras till en fortbildningskurs 

för missionärer vid det ekumeniska institutet i Bossey i Schweiz. Bilderna av den vite 

missionären, missionsarbetets syften samt formerna för de unga afrikanska kyrkornas 

självstyre var några av de frågeställningar som diskuterades och problematiserades under 

konferensen. Sven Näsmark, missionär i Tanzania och den som skrev årsberättelsen för 

det aktuella året, markerade den lokala kyrkans plats i den universella kyrkans mitt:  

Plötsligt befinner sig missionärsinsatsen i en alldeles ny situation och begränsad i 

tiden. Den avgörande punkten är, där dessa två linjer möts: i den unga kyrkans möte 

med sin egen framtid och dess möte med kyrkans historia.48  

När International Missionary Council (IMC) vid nyåret 1957/58 samlades till möte i 

Accra i Ghana bildades Theological Education Fund (TEF) i syfte att stödja de unga 

kyrkornas arbete med relevant och kvalitativ teologisk utbildning.49 Arbetet kom att 

bedrivas på bred front. Den rådande utbildningsnivån ansågs många gånger alltför 

bristfällig och ropet efter välutbildade präster blev allt större. Vilka förändringar var 

nödvändiga att genomföra inom detta fält när kyrkornas självständighet ökade och deras 

ansvar växte? I flera avseenden bidrog TEF till en strukturerad överblick av kyrkornas 

olika utbildningsinstitutioner och deras olika satsningar.50 TEF, vars ekonomiska 

grundplåt utgjordes av en donation av amerikanen John Rockerfeller, var den i särklass 

största ekonomiska fonden som fanns att tillgå. TEF kom därför att bli en maktfaktor i 

relation till kyrkor och missionssällskap över världen vilket ställde höga krav på 

verksamhetens idé, genomförande och kvalitetssäkring. TEF:s primära uppgift var att 

kanalisera ekonomiskt stöd till teologiska institutioner i tredje världen. Detta stöd bestod 

                                                

48 Svenska kyrkans Missionsstyrelses årsbok 1956, s.63. 
49 Lienemann-Perrin, C. Training for a Relevant Ministry. A Study of the Work of the Theological 
Education Fund. Madras 1981. 
50 TEF ägnade avsevärd tid åt att stå i kontinuerlig kontakt med de olika teologiska 
institutionerna över världen i syfte att skaffa sig överblick av de olika utbildningarnas 
upplägg och innehåll. Från rektorn vid Makumira mottog TEF institutionens stadgar för 
1963. Constitution. Lutheran Theological College Makumira. Kyrkornas världsråds arkiv: 
4213.0.08/36. 
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bl.a. i forskningsanslag till enskilda individer eller institutioner, resurser till att 

vidareutveckla uppbyggnaden av de teologiska biblioteken samt förse dem med litteratur 

som översatts till de större lokala språken. Den struktur inom vilket den teologiska 

utbildningen bedrevs var präglad av västvärldens vetenskapsparadigm och bilder av ett 

relevant kyrkligt ledarskap. Därför blev frågor kring relevanta organisationsstrukturer, 

undervisningsmetoder och kursernas faktiska innehåll särskilt centrala att bearbeta. 

Ytterligare en utmaning för TEF var att arbeta vidare med frågan om de teologiska 

utbildningarnas finansiering eftersom de till allra största del finansierades av externa 

aktörer något som emellanåt försvårade för den lokala kyrkan att agera. 

Under sin tjugoåriga historia (1957-1977) genomförde TEF flera omfattande 

utvärderingar av det pågående arbetet. Frågor om kunskapssyn och lärandeprocesser var 

särskilt föremål för analys och diskussion. Ambitionen att stödja den lokalt utformade 

prästutbildningen låg fast även om flera kritiker menade att arbetet ledde till en olycklig 

uppdelning mellan en utbildad elit (prästen) och en outbildad folkmassa (folket). 

Diskussionerna på 1960-talet om samhällets sociala orättvisor, fattigdom och förtryck, 

som kulminerade i Kyrkornas Världsråds generalförsamling i Uppsala 1968, bidrog till en 

till en förnyad diskussion om kyrkans roll i samhället. TEF betonade vikten av att utforma 

en relevant teologisk utbildning som svarade an mot samtidens behov. I ett sådant arbete 

måste fler än prästen och dennes kunskaper tas i anspråk. 

Under senare delen av 1950 vidareutvecklades tanken på att bygga upp en gemensam 

ekumenisk teologisk utbildning för hela Östafrika. Huvudförslaget innebar att 

utbildningen skulle förläggas till Makerere University College i Uganda och att deltagande 

kyrkor, med ekonomiskt bistånd från TEF, skulle bidra till verksamheten. Parterna, som i 

grunden bejakade idén, var dock djupt oense och kunde inte enas kring ett gemensamt 

förslag.51 Men diskussionerna om morgondagens teologiska utbildning fortsatte i andra 

sammanhang. Bildandet av Association of Theological Institutions in Eastern Africa 

                                                

51 Företrädarna för de lutherska kyrkorna i Tanzania var tveksamma till att förlägga hela sin 
teologiska utbildning till en utpräglad anglikansk miljö. Man hade inte heller övergivit 
planerna på en allafrikansk luthersk utbildning vilket skulle vara svårt att kombinera med 
ytterligare en utbildning. Kyrkornas världsråds arkiv: T.E.F 31. Consultation on theological 
education in East Africa, 1959; T.E.F 33. Major Grant East Africa. AEATC, Makerere 
College. Uganda.  
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(ATIEA) 1960 var uttryck för hur kyrkor och teologiska institutioner i bl.a. Kenya, 

Uganda, Etiopien och Tanzania gemensamt arbetade med utbildningsfrågor i ett 

ekumeniskt nätverk. Arbetet syftade till: 

… to promote Christian fellowship, foster the study of theology, improve the 

standards and methods of education for the Christian ministry in Eastern Africa and 

provide a forum for discussion and exchange of information.52 

Antalet medlemmar i de olika kyrkorna hade markant ökat under denna tid och bristen på 

utbildade präster och lärare i kyrkans tjänst var kännbar för alla parter. För Tanzanias 

vidkommande gällde detta för landet i sin helhet. Landets självständighetsförklaring 1963 

hade inneburit en ökad efterfrågan av välutbildade personer till arbete inom den statliga 

administrationen. I samband med detta ansåg kyrkan sig förlora många av sina egna 

förmågor som annars hade kunnat utbildas till tjänst inom kyrka och församling. Den 

uppkomna situationen var ytterligare ett incitament att verka för en utveckling som skulle 

kunna gagna kyrkans egna behov.53  

Makumira – en prästutbildning i förändring 
Makumira grundades 1954 i syfte att utbilda präster för samtliga lutherska kyrkor i landet.  

Den teologiska utbildningen som sedan 1947 bedrivits i Lwandai fasades ut och 

verksamheten koncentrerades nu helt och hållet till Makumira. Genom sitt specifika syfte 

utgjorde institutionen redan från början en central arena för utbildning och lärande. 

Makumira kom, först för de sju självständiga lutherska kyrkorna och efter 1963 för hela 

ELCT, att spela en nyckelroll inom utbildning och teologisk reflektion för hela den 

lutherska traditionen i landet.  

Institutionen, som låg i närheten av Arusha i norra delen av Tanzania, erbjöd vid dess 

öppnande en tre-årig teologisk utbildning.54 Från 1960 och framåt hade verksamheten 

utökats ytterligare vilket gjorde det möjligt att varje år anta 25 nya studenter till 

utbildningen. Dessutom förlängdes utbildningen till fem års heltidsstudier varav ett år var 

                                                

52 Amanze, J. N., A History of the Ecumenical Movement in Africa, Gaborone 1999, s. 273. 
53 Smedjebacka, H., Lutheran Church Autonomy in Northern Tanzania 1940-1963, Åbo 1973, ss. 
260 ff. 
54 Lutheran Theological School, Makumira. Report of 1959. Kyrkornas världsråds arkiv: T.E.F 
32. Major Grant East Africa. AEATC. 
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förlagt till en praktikförsamling. I stadgarna för institutionen framgår det att samtliga 

lutherska kyrkor i landet gemensamt skulle samverka kring driften av ett lutherskt 

prästseminarium. Tillsammans skulle man verka för att förse institutionen med lärare och 

studenter. Stadgarna öppnade även för möjligheten att studenter från andra kyrkor än de 

sju lutherska kyrkorna i landet skulle kunna komma i fråga för utbildning vid Makumira. 

Även relationen till de icke-afrikanska kyrkorna och missionssällskapen reglerades, inte 

minst i fråga om deras representation i institutionens styrelse som till hälften skulle bestå 

av missionärer.55 

Genom ATIEA inledde Makumira ett särskilt samarbete med den teologiska 

institutionen vid Makerere University i Uganda. Inom ramen för denna samverkan 

lanserades ett utbildningsprogram där studenten efter avslutade studier erhöll en Diploma 

of Theology.56 Inträdeskraven till denna utbildning var högre än till tidigare erbjudna kurser 

vilket innebar vissa svårigheter med att rekrytera tillräckligt kvalificerade studenter. 

Samtidigt, menade man, borgade det för att man på sikt skulle få mer välutbildade ledare i 

kyrklig tjänst. Vidare gjorde TEF:s stipendieprogram det möjligt för enskilda studenter att 

studera utomlands efter att den lokala kyrkan tillstyrkt ansökan. För Makumiras 

vidkommande finns det ett antal dokumenterade handlingar som styrker att de sökande, 

efter avslutade studier utomlands, aktivt skulle bidra till institutionens eller stiftens 

teologiska arbete.57 Under denna tidsperiod, då frågor om ujamaa och afrikansk socialism 

stod högt på dagordningen, blev det extra viktigt för kyrkorna att ha ett ledarskap som 

kunde navigera på ett teologiskt adekvat och klokt sätt. Det var utifrån en sådan horisont 

kyrkorna tillstyrkte de olika ansökningarna. 

                                                

55 Constitution. Lutheran Theological College Makumira. Kyrkornas världsråds arkiv: 
4213.0.08/36. 
56 Amanze, J. N., A History of the Ecumenical Movement in Africa, Gaborone 1999, ss. 273-274. 
57 Flera stipendieansökningar för studier utomlands alternativt för forskningsprojekt inom 
landets gränser finns bevarande i Kyrkornas världsråds arkiv. År 1968 söker R. Harjula, 
missionär från Finland och lärare vid Makumira, forskningsanslag för en pågående studie 
om lokala riter. Kyrkornas världsråds arkiv: 409-8-2. Lutheran Theological College, Makumira. 
Research: Dr. R. Harjula; År 1970 ansöker S. Yakobo, präst och lärare vid Makumira, om 
att få ta en Masterexamen utomlands. Kyrkornas världsråds arkiv: 209-7-8. Evangelical 
Lutheran Church in Tanzania, Scholarship Aid: S. Yakobo. 
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Rapporten vid kyrkans generalförsamling 1968 belyser några av de förändringar som 

ägt rum sedan institutionens bildande. I rapporten framgår det att det för närvarande 

fanns 101 studenter på någon av de tre utbildningarna.58 Förutom blivande präster från de 

sju stiften i ELCT fanns det även studenter från den Moraviska kyrkan i Tanzania samt 

ett mindre antal studenter från den lutherska kyrkan i Kenya. 41 av de 101 studenterna 

var ogifta vilket enligt rapporten indikerade ”that there are quite a number of young 

people interested in the Ministry”.59 Ett ökat antal studenter gjorde också att lärarkollegiet 

växte under denna period. Den överväldigande majoriteten av de undervisande lärarna 

kom från icke-afrikanska akademiska och kyrkliga miljöer med en viss övervikt av 

lärarkompetens från USA.60 Årsrapporten ger en översikt av studenternas 

stiftstillhörighet, studiegång och beräknat examensår. Kyrkans allt större behov av präster 

ställde Makumira inför utmaningen att utöka antalet studieplatser. För att svara an mot 

kyrkans akuta behov under det aktuella året hade ELCT:s ledning beslutat att 

snabbutbilda ett antal personer inom ramen för en tillfällig kurs som skulle löpa över två 

år. 

I årsrapporten tecknas bilden av ett självständigt lutherskt prästseminarium både i 

förhållande till ELCT och till kyrkor och missionssällskap utomlands. Institutionens 

styrelse bar, med sina representanter från de olika stiften i ELCT, ansvar för 

verksamheten i sin helhet. Ekonomiska och personella resurser tillfördes verksamheten 

från såväl ELCT som från nordiskt, amerikanskt och tyskt håll. Dessutom beviljades 

anslag från Lutherska världsförbundet inte minst i samband omfattande till- och 

ombyggnationer samt i och med grundandet av den teologiska tidskriften Africa Theological 

Journal. Arbetet vid Makumira var således beroende av betydande stöd utifrån. Samtidigt 

                                                

58 I årsberättelsen från 1968 anges tre utbildningar; General Course (88 studenter), Diploma 
Course (10 studenter) samt Bachelor of Divinity Course (3 studenter). The Report of the 
Lutheran College, Makumira to the General Assembly of the Church, Vuga 1968. Svenska 
kyrkans arkiv i Uppsala: ASTA. Tanzania 1964, 1966, 1968. B:12.  
59 The Report of the Lutheran College, Makumira to the General Assembly of the Church, 
Vuga 1968. Svenska kyrkans arkiv i Uppsala: ASTA. Tanzania 1964, 1966, 1968. B:12.  
60 I årsberättelsen från 1968 framkommer det att lärarkollegiets sammansättning under 
läsåret 1967/68 var fördelat enligt följande: Tanzania (3), Tyskland (2), Finland (1), USA (4) 
samt Sverige (3). Svenska kyrkans arkiv i Uppsala: ASTA. Tanzania 1964, 1966, 1968. B:12. 
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visade man genom sin struktur på en vilja till självbestämmande och inflytande över 

verksamheten. Under 1970-talet utvecklades arbetet ytterligare.  

I mitten av 1970-talet var ännu en klar majoritet av de undervisande lärarna icke-

afrikaner.61 Antalet studenter uppgick till 135 varav ett mindre antal kom från Namibia, 

Moçambique, Zaire och Kenya. Den överväldigande majoriteten tillhörde luthersk 

kyrkotradition även om ett fåtal representerade andra kyrkosamfund. Förutom ovan 

nämnda Diploma of Theology, erbjöds ytterligare två kurser: Certificate in Theology och Bachelor 

of Divinity. Den första kursen, Diploma of Theology, erbjöds från 1962 fram till dess utfasning 

i början av 1980-talet i samarbete med Department of Religious Studies and Philosophy 

vid Makerere University i Uganda. Den andra kursen, Certificate in Theology, förutsatte elva 

års grundutbildning.62 Undervisningen bedrevs på swahili och omfattade fyra års 

heltidsstudier samt ett års praktiktjänstgöring i en specifik församling. Den tredje kursen, 

Bachelor of Divinity, bedrevs på engelska och omfattande fyra års heltidsstudier samt ett års 

praktiktjänstgöring i en specifik församling. Kursen, som i princip förutsatte en Certificate 

in Theology som förkunskapskrav, bedömdes motsvara en svensk teologie kandidatexamen. 

Flera av studenterna på denna kurs var vid kursstarten redan prästvigda. Förutom dessa 

tre kurser erbjöd Makumira ett utbildningsprogram för de blivande prästfruarna samt ett 

antal kortkurser inom det teologiska fältet som främst riktade sig till präster i 

församlingstjänst som ämnade fördjupa sina kunskaper inom ett specifikt område. 

Under perioden 1954-1982 hade drygt 600 studenter examinerats varav den 

överväldigande majoriteten tog en Certificate in Theology vilket alltså var den i särklass 

vanligaste utbildningsformen bland prästerna i ELCT under den samlade 

uppsatsperioden.63 

                                                

61 Rapport från Makumira vid LCS sammanträde 1976. Lutheran Theological College 
Makumira. Greetings and Information. Svenska kyrkans arkiv i Uppsala: A6311, 1976:46. 
Rapporten anger att lärarkollegiet för innevarande läsår bestod av följande nationaliteter: 
USA (7), Sverige (2), Finland (2), Tyskland (2), England (1) samt Tanzania (4-5). 
62 I källmaterialet kallas denna kurs omväxlande för General Course in Theology, General 
Certificate in Theology, Certificate Course eller Certificate in Theology. Förkunskapskraven på elva år 
innefattade sju år i grundskola och fyra år i gymnasieskola. 
63 Uppgifterna är hämtade från Makumira, Lutheran Theological College, General Catalogue 
1983/84. Svenska kyrkans arkiv i Uppsala: A6311. 1983:59. 
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Samverkan med Sverige 
Svenska kyrkans stöd till teologisk utbildning i Tanzania fick sitt tydligaste uttryck i 

arbetet som bedrevs vid Makumira och innefattade både ekonomiska och personella 

resurser. Det finansiella stödet bestod initialt av punktuellt beviljade anslag i samband 

med institutionens etableringsfas. Med tiden kanaliserades huvuddelen av det ekonomiska 

stödet till Makumira via ELCT:s årliga budget. Här spelade Lutheran Coordination 

Service (LCS) en central roll eftersom LCS var det organ som samordnade stödet från 

samtliga internationella samarbetspartners gentemot ELCT i sin helhet. Det var inom 

ramen för detta arbete, som under lång tid administrerades från antingen Genève, 

Hamburg eller Helsingfors men som successivt överfördes till kyrkans huvudkontor i 

Arusha, som de ekonomiska ramarna för verksamheten vid Makumira diskuterades. De 

personella resurserna som Svenska kyrkan bidrog med fram till uppsatsperiodens slut 

1982 bestod framför allt av lärarkompetens och viss specialistkompetens inom biblioteks- 

och arkivkunskap.64 

Per Frostin tjänstgjorde som lärare under åren 1975-1979 och undervisade på 

institutionens samtliga program, företrädesvis på kursen Certificate in Theology, inom 

avdelningen för systematisk teologi och kyrkohistoria. Förutom själva undervisningen 

deltog Frostin tillsammans med studenterna och övrig personal i institutionens 

självtillitsprogram. Det innefattade bl.a. hönsskötsel och visst ansvar för majsodling. 

Vidare ingick vissa predikouppdrag i tjänsten som antingen var lokaliserade till 

prästseminariets kapell eller till olika församlingar i regionen. Samtliga arbetsuppgifter var 

en viktig del i institutionens strävan efter att gestalta helhet och sammanhang. Frostin 

kommenterade livet som lärare vid Makumira:  

Dessa mångskiftande uppgifter var uttryck för en helhetssyn i linje med afrikansk 

traditionell verklighetsuppfattning. Man var inte intresserad av att dela upp 

verkligenheten i avgränsade sektorer så som sker i västerlandet. Självtillits-

programmet var således ett försök att övervinna dualismen mellan intellektuellt och 

                                                

64 Under den tidsperiod som avhandlas i min uppsats tjänstgjorde bl.a. följande personer vid 
Makumira: bibliotekarien Ingela Dahl respektive lärarna Lars och Birgitta Johansson, Per 
och Birgitta Frostin samt Bengt och Solweig Holmberg. Rapporter och viss 
brevkorrespondens finns framför allt bevarade av de två sistnämnda missionärsparen. 
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manuellt arbete. Det faktum att varje lärare förväntades predika var uttryck för 

samma helhetssyn.65 

Efter ett år i tjänst kommenterade Frostin i ett brev till Svenska kyrkans 

Östafrikasekreterare några av de brännande frågeställningar som institutionen brottades 

med.66  Han redogjorde bl.a. för orsakerna till institutionens påtagliga lärarbrist samt för 

förhållandet mellan stift och nationell nivå när det gällde att relatera till och ta ansvar för 

Makumira som nationell utbildningsinstitution. Dessutom delgav Frostin sina synpunkter 

på formerna för och betydelsen av internationella och regionala utbyten mellan olika 

teologiska institutioner och nätverk. 

För det första hade Makumira i mitten av 1970-talet en betydande brist på lärare. 

Några av institutionens ordinarie lärare hade sökt sig till rektorstjänster på statliga skolor 

och rekryteringsläget att finna lämpliga ersättare var ogynnsamt. Frostin menade att den 

uppkomna situationen i huvudsak kunde förklaras med Makumiras alltför låga lärarlöner. 

Jag har tidigare visat hur kyrkan i samband med landets självständighet misslyckades med 

att konkurrera med löneutvecklingen inom t.ex. statlig förvaltning. Kyrkan kom i otakt 

med övriga samhällsinstitutioner och dess konsekvenser var nu påtagligt kännbara. 

Utvecklingen vid Makumira handlade dels om ökade löneklyftor mellan olika lärartjänster 

inom landet och dels om ojämlika lönevillkor mellan institutionens afrikanska respektive 

icke-afrikanska lärarna. Frostin poängterade att en gymnasielärare, oavsett om skolan 

drevs i statlig eller kyrklig regi, hade en betydligt högre lön än den lärare som undervisade 

vid Makumira trots vederbörandes formellt högre kompetens. En annan aspekt som 

primärt inte hade med löneutvecklingen att göra men som var relaterad till bortfallet av 

nya förmågor i kyrklig tjänst var den förtroendekris som uppkommit mellan olika 

generationer.67 

                                                

65 Konfidentiell rapport från Per Frostin till Svenska kyrkans Missionsstyrelse 19 november 
1979. Svenska kyrkans arkiv i Uppsala: A141. 1979:12. 
66 Brev från Per Frostin till Rune Backlund den 15 december 1976. Svenska kyrkans arkiv i 
Uppsala: A6311, 1976:46. Se också: Rapport från Makumira vid LCS sammanträde 1976. 
Lutheran Theological College Makumira. Greetings and Information. Svenska kyrkans arkiv i 
Uppsala: A6311, 1976:46. 
67 Fler år senare skrev Frostin hur ELCT:s oförmåga att vara lyhörd för den yngre 
generationens vilja och förmåga att påverka morgondagens kyrka kan få allvarliga 
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För det andra var det inte enbart divergerande lönevillkor som skapade lärarbrist och 

var föremål för diskussion. Bortom de ekonomiska frågorna om budget och lönenivåer 

tornades en annan fråga upp som kanske var än mer grundläggande och djupgående än 

den förra. I vad mån kände de olika stiften sig hemma vid Makumira? I vilken 

utsträckning kunde Makumira härbärgera kyrkans samtliga teologiska traditioner? Och 

hur kom denna känsla av sammanhang och enhet till uttryck? Trots att ett drygt 

decennium passerat sedan ELCT bildats tycktes formerna för institutionens uppdrag att 

utbilda präster för hela kyrkan å ena sidan och stiftens ansvar att solidariskt bidra till 

denna utbildning å den andra inte riktigt ha satt sig. Frostin kopplade samman graden av 

hemkänsla och förmågan att känna sig hemma med studenternas viktiga och tydliga 

stamtillhörighet. Eftersom stiftsgränserna i landet i de allra flesta fall sammanföll med de 

olika stamgränserna fanns det enligt Frostin en slags inneboende problematik vid 

Makumira som inte var helt enkel att hantera. Om den primära tillhörigheten bestod i att 

tillhöra en specifik stam som i sin tur sammanföll med en specifik stiftsidentitet var risken 

överhängande att denna tillhörighet fick överordnad betydelse i förhållande till den 

tillhörighet Makumira som institution ville erbjuda. Makumira drabbades därmed av vad 

Frostin benämnde som en »stiftsegoism« och efterfrågade mot bakgrund av detta en 

öppnare diskussion om denna problematik. Stiftens egna bibelskolor hade med sitt starka 

regionala stöd inte alls samma svårigheter med att rekrytera nya lärare till sin verksamhet. 

Att det förhöll sig på det sättet skulle enligt Frostin kunna hänga samman med en tydlig 

känsla av sammanhang. Makumira tenderade således att bli en slags egen satellit, 

frikopplad från eller utspelad mot den så viktiga stamtillhörigheten i de olika stiften. 

Frostin sammanfattade:  

Den här psykologiska upplevelsen av ”hemma” är naturligtvis svår att tackla. Det 

måste ju bli fråga om en långvarig process men samtidigt är ju problemet väldigt 

viktigt för att göra ELCT till en kyrka – nu fungerar den ju mer som en 

kyrkofederation.68 

                                                                                                                                                   

konsekvenser för framtiden. Konfidentiell rapport från Per Frostin till Svenska kyrkans 
Missionsstyrelse 19 november 1979. Svenska kyrkans arkiv i Uppsala: A141. 1979:12. 
68 Brev från Per Frostin till Rune Backlund den 15 december 1976. Svenska kyrkans arkiv i 
Uppsala: A6311. 1976:46. 
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För det tredje kommenterade Frostin planerna på en tydligare internationalisering av 

studie- och forskningsmiljön. Det handlade bl.a. om att vidareutveckla formerna för olika 

utbyten mellan Makumira och andra motsvarande utbildningar i Afrika och Asien. För 

Makumiras vidkommande var denna typ av samarbeten inte nya. Jag har ovan visat hur 

liknande frågor ventilerades redan under 1950-talet. Däremot hade förutsättningarna, inte 

minst för internationell ekumenisk samverkan, förändrats vilket gjorde att verksamheten 

vid Makumira nu kunde dra nytta av arbetet på ett helt nytt sätt än tidigare. Frostin, som 

bejakade denna utveckling, ville särskilt se en tydligare satsning på en framtida samverkan 

mellan olika teologiska utbildningsmiljöer i Afrika och skrev:  

Vi här på skolan har ju mer kontakt med Europa än med Väst-Afrika, trots den 

spännande utvecklingen där. Efter befrielsen tror jag också det vore värdefullt med 

utbyte med Zimbabwe, Namibia och Syd-Afrika, för att motverka skolans och 

ELCT:s väldigt starka orientering mot norr.69 

Det var i linje med en sådan strävan som relationen till det lutherska prästseminariet i 

Etiopien fördjupades.  Svenska kyrkan, som relaterade till både ELCT och till Mekane 

Yesus kyrkan, såg omedelbara fördelar i att samordna sitt stöd till kyrkornas 

utbildningsinstitutioner.70 Ett visst utbyte lärarna emellan hade ägt rum sedan tidigare. Nu 

övervägde man en tydligare samordning gällande utbildningens kursinnehåll och ville 

undersöka vilka möjligheter det fanns att inom ramen för en gemensam vetenskaplig serie 

publicera aktuell forskning. Frostin ställde sig positiv till ett fördjupat kunskaps- och 

erfarenhetsutbyte och lyfte särskilt fram regionens politiska utveckling och dess betydelse 

för kyrkornas lära och liv. 

Förutom de insatser som hittills beskrivits bestod Svenska kyrkans stöd till teologisk 

utbildning även i ett riktat finansiellt stöd till tryckning och distribution av teologisk 

litteratur. För att kunna erbjuda kvalitativt god utbildning krävdes inte bara kompetenta 

lärare utan också betydande satsningar på att vidareutveckla Makumiras bibliotek med 

                                                

69 Brev från Per Frostin till Rune Backlund den 15 december 1976. Svenska kyrkans arkiv i 
Uppsala: A6311. 1976:46. 
70 Brev från Rune Backlund till Per Frostin den 5 november 1976. Svenska kyrkans arkiv i 
Uppsala: A6311. 1976:46. 
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tillhörande arkiv.71 Jag har ovan visat att denna ambition varit levande ända från början. 

1970-talets ekumeniska arbete inom detta fält ägnade avsevärda resurser åt frågorna kring 

tryckning av teologisk litteratur och strukturer för teologisk forskning. Frostin lyfte 

särskilt fram doktorsavhandlingar, studenternas uppsatser och andra teologiska 

småskrifter som exempel på litteratur som skulle kunna vara relevanta att trycka.  

Ambitionen att vidareutveckla institutionens bibliotek, arkiv och vetenskapliga 

publicering hörde i sin tur samman med att i framtiden kunna bedriva egen forskning. 

Det är i detta sammanhang som tankarna på ett nybildat forskningsinstitut började ta 

form. Under flera år arbetade man med att utveckla Makumira Research Institute. De 

afrikanska lärarna på Makumira som disputerat i teologi hade gjort det utomlands. Frostin 

gjorde bedömningen att den forskning som bedrevs vid Makumira i stort sett var 

obefintlig. Som skäl angavs tidsbrist, bristande motivation och en avsaknad av fungerande 

strukturer. Även från institutionens ledning betonade man vikten av att uppmuntra både 

studenter och lärare till fortsatt forskning samt utveckla formerna för internationell 

samverkan.72 Därför var det nödvändigt att på sikt bygga upp en hållbar forskningsmiljö 

vid institutionen. Det var mot denna bakgrund som Frostin var angelägen om att finna 

former för olika sorters stödinsatser och gjorde bedömningen att:  

… det är väldigt viktigt med en rejäl satsning på teologisk reflexion (d.v.s. forskning) 

i det läge av dramatisk förändring som ELCT, liksom andra lutherska kyrkor i Afrika 

genomgår just nu, men att det gäller att hitta strukturer för denna reflexion som inte 

är så betungande att de motverkar en långsiktig ”self-reliance”.73 

I Frostins visioner för denna del av verksamheten var det tydligt hur han strävade efter att 

hålla samman den lokala förankringen och de mer nationellt övergripande perspektiven. 

För att satsningen skulle få maximal effekt efterfrågade Frostin en forskning med tydlig 

                                                

71 I syfte att erhålla officiellt erkännande krävdes, förutom en revidering och kvalitetssäkring 
av institutionens kursutbud, även viss kompetensutveckling för den personal som ansvarade 
för institutionens bibliotek. Se t.ex. Rapport från Makumira vid LCS sammanträde 1976. 
Lutheran Theological College Makumira. Greetings and Information. Svenska kyrkans arkiv i 
Uppsala: A6311, 1976:46. 
72 Rapport från Makumira vid LCS sammanträde 1976. Lutheran Theological College 
Makumira. Greetings and Information. Svenska kyrkans arkiv i Uppsala: A6311, 1976:46. 
73 Brev från Per Frostin till Rune Backlund den 15 december 1976. Svenska kyrkans arkiv i 
Uppsala: A6311. 1976:46. 
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lokal förankring och som bedrevs av personer som var verksamma inom kyrkans 

befintliga strukturer. Enligt honom skulle detta leda till att präster och andra inom ramen 

för sin dagliga gärning skulle kunna kombinera vetenskaplig forsning med sitt pastorala 

uppdrag. Men för att det skulle fungera i praktiken föreslog han att verksamheten skulle 

ledas av en person med bas på Makumira. Frostin betonade de strukturella aspekterna av 

ett framtida forskningsinstitut och pekade på nödvändigheten av en afrikansk ledning. 

Dessutom värnade han institutets nära koppling till Makumira som institution. Annars, 

menade Frostin, fanns det risk för att man indirekt skulle bygga in en slags spänning 

mellan de två enheterna något som skulle vara djupt olyckligt. Han sammanfattade sitt 

resonemang:  

Jag tror att forskningsinstitutet kan spela en mycket positiv roll i ELCT genom att 

hjälpa kyrkan att finna sin identitet i en radikalt ny situation. Förutsättningen är att 

Institutet får resurser nog att initiera och samordna reflexion i hela kyrkan men å 

andra sidan inte blir så omfattande att det blir en självständig, fristående enhet.74 

Svenska kyrkan uttryckte sitt stöd till arbetet med att etablera och utveckla Makumira 

Research Institute dels genom att finansiellt stödja dess verksamhet och dels genom att 

personellt bidra med kompetens.75 Det senare skedde främst genom Per Frostin som 

aktivt deltog i att utforma arbetet på plats. Men även andra personer och sammanhang 

från de nordiska länderna sökte vägar till samarbete inom detta område. Bl.a. var Nordic 

Institute of Missionary Research and Ecumenics (NIME) mycket aktiv i sin kontakt med 

Makumira och dess forskningsinstitut. NIME, som i samtalen representerades av Carl F 

Hallencreutz vid teologiska fakulteten i Uppsala, hade för avsikt att i samarbete med 

Makumira inleda ett forskningsprojekt 1975-1979 som innefattade samtliga nordiska 

länder.76 

                                                

74 Brev från Per Frostin till Rune Backlund den 15 december 1976. Svenska kyrkans arkiv i 
Uppsala: A6311. 1976:46. 
75 Brev från Rune Backlund till S.K Lutahoire 23 november 1976. Svenska kyrkans arkiv i 
Uppsala: A6311. 1976:46. 
76 Samtalen inleddes redan 1974 och resulterade i en projektplan för perioden 1975-1979. 
Report of consultation with members of Makumira staff and Joel Ngeiyamu in Makumira 
and Arusha on December 12th, 1975. Svenska kyrkans arkiv i Uppsala: A6311. 1975:37. 
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En kyrka med olika traditioner 
Utbildningen vid Makumira syfte alltså till att utbilda lutherska präster för tjänst i hela 

landet. Uppgiften att initialt betjäna sju självständiga lutherska kyrkor och senare hela 

ELCT var komplex och inte helt oproblematisk. Bildandet av prästseminariet 1954, som 

var det första och enda i sitt slag i luthersk tradition i Tanzania, föregick kyrkornas 

samgående med nästan ett helt decennium. ELCT:s bildande 1963 innebar i praktiken att 

olika teologiska och kulturella traditioner skulle leva sida vid sida i ett och samma 

kyrkosamfund. Genom sin konstitution hade ramar för teologisk samsyn och en 

ändamålsenlig struktur etablerats. Denna enhet i mångfald var en utmaning både för 

kyrkan i allmänhet och för verksamheten vid Makumira i synnerhet. Vid sidan av kyrkans 

huvudkontor i Arusha utgjorde prästseminariet en av få kontaktytor där dessa skiftande 

traditioner verkligen möttes och på ett konstruktivt sätt kunde berika varandra. Det var 

inte utan anledning som man långt in på 1970-talet ifrågasatte antagandet om att ELCT 

verkligen var en enda kyrka och inte en sammanslutning av flera mer eller mindre 

självständiga kyrkor.77 

Jag har redan antytt hur man under ELCT:s första decennium levde i spänningen 

mellan det stiftsspecifika å ena sidan och det som ansågs centralt på nationell nivå å den 

andra. För Makumira som institution blev det tydligt hur de olika lutherska missionerna 

präglat de olika stiftens arbetsstrukturer och teologiska traditioner. En av de frågor, för att 

bara nämna ett exempel, där man hade starkt divergerande traditioner att förhålla sig till 

var synen på präst- och biskopstjänsten. Stiften med apostolisk succession ärvde den 

traditionen av svensk mission, stiften utan apostolisk tradition präglades i huvudsak av 

tysk mission och de stift som helt saknade episkopal tradition hade sina historiska rötter i 

norsk eller amerikansk Augustanamission.78 Vid tiden för kyrkans bildande 1963 hade 4 

stift en president som kyrkoledare och 3 stift en biskop med tydlig episkopal tradition. 

Ordningar för biskopsvigningar eller motsvarande växte med tiden fram och det specifika 

stiftets förhistoria blev en del av den nya strukturen. Likaså fördes intensiva diskussioner 

kring frågor om kyrkans apostolicitet, ett eventuellt införande av en episkopal struktur 

                                                

77 Konfidentiell rapport från Per Frostin till Svenska kyrkans Missionsstyrelse 19 november 
1979. Svenska kyrkans arkiv i Uppsala: A141. 1979:12. 
78 Leonidas, K., ”Leadership roles in the Evangelical Lutheran Church in Tanzania” i Africa 
Theological Journal, vol. 12, no. 3 (1983), ss. 143-158. 
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samt förhållningssätt till apostolisk succession.79 I takt med att fler stift bildades gjordes 

också regionala övervägningar i vilken tradition de nybildade stiften skulle stå. Vissa 

biskopar valdes för tjänst livet ut medan andras ämbetsperiod tidsbegränsades. En av 

stiftsbiskoparna valdes för en begränsad period till »Presiding bishop« och blev i egenskap 

av den uppgiften företrädare och talesperson för hela ELCT. Det är således uppenbart att 

olika lutherska traditioner präglat den regionala ämbetsstrukturen på olika sätt. Stiften 

intog olika hållning och (om-)prövade sin praxis flera gånger innan man fattade beslut om 

och hur stiftets lutherska tradition skulle uttryckas i och genom biskopsvigning. 

Men situationen under 1960-talet med stiftens rika variation av fromhetstraditioner och 

pastoral praxis i en och samma kyrka var inte unik för Tanzania. På hela den afrikanska 

kontinenten, delvis som ett resultat av koloniernas frigörelse, förekom liknande processer 

i kyrkor och samfund. En av de första och mest omfattande studierna som bl.a. diskuterar 

de teologiska utbildningarna initierades av International Missionary Council (IMC). På 

uppdrag av IMC arbetade bl.a. Bengt Sundkler och Stephen Neill under perioden 1953-

1958 med en omfattande kartläggning av befintlig och framtida prästutbildning i kyrkor 

söder om Sahara.80 Den afrikanska kontinentens skiftande socio-politiska och religiösa 

villkor bidrog till en mångfasetterad och dynamisk bild av det kyrkliga ledarskapet i kyrka 

och samhälle. I Sundklers delstudie, som helt domineras av situationen i de afrikanska 

protestantiska kyrkorna, diskuterar han frågor om prästidentitet, teologisk utbildning samt 

prästens roll och funktion i såväl den lokala församlingen som i närsamhället i stort. Med 

utgångspunkt i otaliga prästers livsberättelser analyseras frågor om kallelsemotiv, 

utbildning, rekrytering och prästtjänst. 

                                                

79 Teologiska samtal fördes dels inom ramen för studieprocessen inom Lutherska 
världsförbundet vilka utmynnade i ett antal dokument och studierapporter och dels inom 
och mellan de kyrkor i västvärlden som varit verksamma i Tanzania. Se t.ex. LWF, Lutheran 
Understanding of Episcopal Office, Geneva 1983; LWF, Lutheran Understanding of Ministry, 
Geneva 1983; Alex Mkumbo, ”Episcopacy in the Evangelical Lutheran Church in 
Tanzania” i Church Ministry in an African Christianity, Ronilick Mchami och Benjamin Simon 
(Red.), Nairobi 2006, ss. 22-44; Hans Iversen, ”Mönster för prästtjänsten i Tanzania” i 
Svensk missionstidskrift, vol. 4 (1979), ss. 236-252.  
80 Sundkler, B., The Christian Ministry in Africa, Uppsala 1960; Neill, S., Survey of the training of 
the Ministry in Africa. Part 1. Report. London 1950. 
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Sundkler börjar i prästens erfarenhet av att vara kallad till tjänst. Intervjumaterialet 

visar bl.a. hur och på vilka sätt starka släktband (primärt mellan far och son), centrala 

bibelberättelser eller olika drömmar, syner och uppenbarelser kan spela en betydande roll 

för den enskilda individens prästkallelse. Flera informanter berättar om sin kallelse i 

termer av en vandring från mörker till ljus eller som en kamp mellan ont och gott. 

Sundkler visar hur kallelsen kan liknas vid en strapatsfylld bergsbestigning eller ”som en 

vandring mot ljuset”. Individens väg kantas emellanåt av tvivel och ifrågasättanden men 

mynnar sedan ut i en tydlig berättelse där gudsupplevelsen av att vara kallad till tjänst 

bekräftas och vidmakthålls. 

Vidare diskuterar Sundkler på vilka sätt förhållandet mellan individ respektive kollektiv 

präglar och påverkar prästkallelsen. Starka kollektiva sammanhang som familjen, 

församlingen eller samhället motiverar och stärker individens egen upplevelse av att vara 

kallad. Inte sällan utgjorde enskilda missionärer eller de kyrkosamfund missionärerna 

företrädde just detta kollektiva sammanhang. Kollektivet kan bidra till att väcka eller 

påminna om den kallelse som latent funnits hos individen sedan länge. Samtidigt visar 

intervjumaterialet hur familjens, klanens eller släktens intressen kan begränsa individens 

rörelsefrihet med avseende på kulturella bruk (t.ex. månggifte) eller försörjningsförmåga 

(t.ex. prästens låga lönenivå i jämförelse med andra yrken). Kyrkan är ingalunda 

självständig i sitt maktutövande. Sundkler visar bl.a. hur kyrkans bedömning av individens 

prästkallelse påverkas av individens specifika familje- eller klantillhörighet och kyrkans 

uppfattning om densamma. 

Den variationsrikedom som beskrivits ovan påverkade också den teologiska utbildning 

som växte fram och som syftade till att rusta de blivande prästerna för tjänst i vitt skilda 

sammanhang. Däremot finns det inget som tyder på att den teologiska utbildningen som 

sådan skulle varit särskilt ifrågasatt.  Här uppvisar de olika stiften istället mycket stor 

enighet. Detta självklara bejakande av teologiska studier på akademisk nivå kan delvis 

förklaras mot bakgrund av de nordiska, tyska och amerikanska missionernas välutbildade 

missionärer. Den lutherska kyrkotraditionen i Tanzania hade under lång tid präglats av 

dessa kyrkors och missionssällskaps höga bildningsideal som, med sina inbördes 

skillnader, implementerades i den utbildning som växte fram på Makumira. 
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Men vem sökte sig då till den teologiska utbildningen? Den sökandes egna erfarenhet 

av att vara kallad till tjänst bekräftades av kyrkan genom att personen skickades till 

teologiska och pastorala studier. Det inre spelades inte ut mot det yttre. Inte heller det 

andliga mot det världsliga. Hans Iversen, som vid den aktuella tidpunkten var verksam vid 

Makumira, problematiserar dock utvecklingen i mitten av 1960-talet när det gäller det 

västliga arvet i relation till den blivande prästen:  

Å ena sidan har de afrikanska prästerna glidit in i missionärsprästernas mammutroller 

som omkringresande administratörer av sakramenten, pengar, byggnader och 

mänskliga problem, i den mån som dessa är relevanta för kyrkan. Å den andra sidan 

är det svårt att erbjuda en lön, så att man kan rekrytera lämpliga kandidater till detta 

prästämbete.81 

Flera av de studenter som sökte sig till utbildningen hade en annan yrkesutbildning och 

dessutom flera års yrkeserfarenhet utanför kyrkan med sig.82 Då de flesta dessutom hade 

familj planerades verksamheten vid Makumira på ett sådant sätt att boende och studier 

gagnade alla parter. Det var också en av anledningarna till att man startade en utbildning 

för studenternas fruar.83 På det sättet erbjöds dessa medföljande partners, som ofta var 

lågutbildade eller helt saknade utbildning, en grundutbildning och en möjlighet att bli 

delaktig i skolans liv. Forskning från senare delen av 1970-talet visar hur trenden kring 

studenternas utbildningsbakgrund och ambitioner med själva utbildningen verkar stå sig: 

The new Lutheran pastor is a first or second generation Christian, son of a farmer, 

coming to the theological college after some years in a secular job or after secondary 

school, but with at least some experience in Church work as well.84 

De informanter som deltog i Iversens undersökning studerade således på Makumira i 

enlighet med de reformerade kursplaner som skrivits fram under senare delen av 1960-

                                                

81 Iversen, H., ”Mönster för prästtjänsten i Tanzania” i Svensk missionstidskrift, vol. 4 (1979), 
s. 241.  
82 Smedjebacka, H., Tjugofem år i Tanzania. Finska Missionssällskapets insats 1948-73, Åbo 1976, 
s. 67. 
83 Rapport från Birgitta Frostin till Svenska kyrkans Missionsstyrelse 14 november 1979. 
Svenska kyrkans arkiv i Uppsala: A141. 1979:12. 
84 Iversen, H., “ELCT and its ministry as seen through twenty-two Makumira students” i 
Africa Theological Journal, vol. 7, no. 1 (1978), s. 101 
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talet. Deras prästkallelse hade vuxit fram i familjens eller församlingens hägn. Valet av 

yrkesväg tycks ur detta perspektiv inte vara styrt eller bestämt av föräldrars eller 

släktingars yrkesprofession:  

… the students who join the ministry, do not do so because they fail to get a better 

job, or because they are supposed to be pastors according to their Christian tradition 

and family position. They do so because they are personally called by God to the 

ministry through the Church and their Christian friends.85 

Även om det rent formellt var möjligt för studenter att på egen hand söka sig till 

teologiska studier ansåg det stora flertalet informanter att förankringen och stödet från 

kyrkan, församlingen, biskopen och familjen spelade en viktig roll för de framtida 

studierna. Erfarenheten av att vara kallad spelade här en viktig roll för den enskilda 

studenten och dennes motivation att bedriva teologiska studier. Vidare är det tydligt hur 

formell kunskap värderas högt av studenterna inte minst i relation till sin framtida roll och 

position i den lokala församlingen. Det var kunskapen som ansågs ge legitimitet åt 

uppdraget. 

Makumira hade alltså i uppgift att hantera den spänning som kunde uppstå mellan det 

lokala respektive det nationella, mellan församlingen å ena sidan och det akademiska 

teologiska studiet å den andra. Frostin menade att församlingsmiljön präglats av en 

pietistisk och anti-intellektuell fromhet medan Makumira präglats av en västerländsk 

akademisk tradition.86 Inte minst blev detta tydligt inom de exegetiska studierna med dess 

bruk av bibelkritiska metoder. Frostin efterfrågade därför ett större ifrågasättande av den 

västerländska vetenskapstraditionen än vad han hittills funnit bland både lärare och 

studenter. Det var viktigt, menade han, att kyrkan tog såväl samtidens teologiska som 

samhällspolitiska frågor på allvar. 

Även Bengt Holmberg, som efterträdde Frostin vid Makumira under åren 1979-1983, 

kommenterade den aktuella situationen. Han menade att institutionen dels led av en slags 

                                                

85 Iversen, H., “ELCT and its ministry as seen through twenty-two Makumira students” i 
Africa Theological Journal, vol. 7, no. 1(1978), s. 103. 
86 Konfidentiell rapport från Per Frostin till Svenska kyrkans Missionsstyrelse 19 november 
1979. Svenska kyrkans arkiv i Uppsala: A141. 1979:12. 
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kontinuitetsproblematik i lärarkåren och dels hade svårt att hantera förhållandet mellan 

studenternas utbildningsmiljö och deras lokala församlingsmiljöer. Enligt Holmberg 

kunde bristande kontinuitet i lärarkollegiet på sikt leda till bristande utbildningskvalitet 

och dessutom befästa ett osunt beroende av utländsk lärarkompetens. En enskild lärare 

stannade sällan längre än tre till fyra år. Det gällde inte enbart missionärerna utan också 

den tanzaniska delen av lärarkollegiet. En aspekt av den uppkomna situationen tycks 

Holmberg mena bestå i brister i institutionsledningen som inte skapat förutsättningar för 

en kreativ miljö. Holmberg skriver:  

Visst har det skett en utveckling här – långt fler studenter har vi, och vi har ju ett 

fungerande BD-program i gång – men intellektuellt-teologiskt tycks det vara år av 

stillastående. Det finns ingen intellektuell tradition, ingen kontinuerlig diskussion, där 

lärarna tillsammans når fram till gemensamma synsätt eller skapar en teologisk 

atmosfär. Här ligger väl också förklaringen till att vårt college inte är en kreativ 

institution, teologiskt eller kyrkligt.87  

Holmberg efterfrågade inte bara hållbara strukturer för en bibehållen lärarkompetens med 

ökad tanzanisk närvaro. Indirekt pekade han också på förhållandet mellan stiftens behov 

av kompetenta medarbetare och kyrkans nationella intresse att satsa på en välfungerande 

teologisk utbildning. Det faktum att skickliga tanzaniska medarbete vid Makumira av sina 

respektive biskopar och stift kallades hem till andra typer av uppgifter uppfattades på 

Makumira som bristande solidaritet med kyrkans åtagande att bedriva teologisk utbildning 

med hela kyrkans bästa för ögonen.88 

När det gällde förhållandet mellan studiemiljön och församlingsmiljön kommenterade 

Holmberg det på följande sätt: 

Naturligtvis drabbar den vanliga institutionskritiken också oss: vi alienerar prästerna 

från sin ursprungsmiljö, vi ger dem ett västerländskt sätt att tänka, och visar dem på 

en hög medelklass-livsstil, vi formar byråkrater utan lidelse för evangelisation, vi 

                                                

87 Brev från Bengt Holmberg till Rune Backlund och Biörn Fjärstedt 24 april 1982. Svenska 
kyrkans arkiv i Uppsala: A6311. 1982:56. 
88 Brev från Bengt Holmberg till Rune Backlund och Biörn Fjärstedt 24 april 1982. Svenska 
kyrkans arkiv i Uppsala: A6311. 1982:56.  
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bidrar till ett dyrt och opraktiskt prästerskap och en top-heavy structure i kyrkan, 

osv.89 

Under 1980-talet började institutionens utvidgningsplaner ta form. Ambitionen var att 

kunna erbjuda plats för 175 studenter istället för tidigare 140. Den studentgrupp som 

särskilt lyftes fram var kvinnor och utländska studenter.90 Förutom viss nybyggnation av 

bl.a. studentbostäder stod bibliotekets resurser i fokus. 

Utbildningens innehåll och kvalitet 
Ett annat uttryck för Svenska kyrkans stöd till teologisk utbildning finner vi i relationen 

mellan Makumira och Teologiska fakulteten vid Uppsala Universitet. Under perioden 

1976-1982 deltog årligen en representant från Uppsala vid studenternas slutexamination 

på Makumira. Denna samverkan, som ekonomiskt bars upp av Svenska kyrkan, var ett led 

i att skapa en arena för ömsesidigt utbyte och lärande i syfte att att vidareutveckla och 

kvalitetssäkra den teologiska utbildningen.91 Systemet att granska utbildningen i sin helhet 

med hjälp av externa examinatorer hade sin bakgrund i den brittiska undervisnings-

traditionen och tillämpades på flera motsvarande utbildningar i östra Afrika. De 

examinatorer som mellan 1976-1982 sändes till Makumira för att under ca en vecka ingå i 

examinationskollegiet var Agne Nordlander (1976), Bengt Sundkler (1977), Holsten 

Fagerberg (1978), Thorvald Källstad (1979) och Lars Hartman (1980-1982). Efter avslutat 

uppdrag skrev uppdragstagaren en rapport som skickades till såväl ledningen på 

Makumira, Teologiska fakulteten i Uppsala samt till Svenska kyrkans Missionsstyrelse.92 

                                                

89 Brev från Bengt Holmberg till Rune Backlund och Biörn Fjärstedt 24 april 1982. Svenska 
kyrkans arkiv i Uppsala: A6311. 1982:56. 
90 Brev från Bengt Holmberg till Rune Backlund och Biörn Fjärstedt 24 april 1982. Svenska 
kyrkans arkiv i Uppsala: A6311. 1982:56. 
91 Svenska kyrkan delfinansierade både före och efter samarbetet med Uppsala Universitet 
omkostnaderna för de externa examinatorerna vid Makumira. Bl.a. medverkade lärare från 
det lutherska prästseminariet i Etiopien (1976) och från Universitetet i Zimbabwe (1984). 
Brev från Rune Backlund till S.K Lutahoire 23 november 1976. Svenska kyrkans arkiv i 
Uppsala: A6311. 1976:46. Brev från Rune Backlund till Orville Nyblade 20 juni 1984. Svenska 
kyrkans arkiv i Uppsala: A6311. 1984:55. 
92 Majoriteten av examinationsrapporterna skrevs på engelska och det var dessa som också 
skickades direkt till Makumira. Samtliga examinatorers rapporter utom Agne Nordlanders 
(1976) finns arkiverade enligt följande: Rapport från Bengt Sundkler i december 1977. 
Svenska kyrkans arkiv i Uppsala: A6311. 1977:49; Rapport från Holsten Fagerberg 26 
november 1978. Svenska kyrkans arkiv i Uppsala: A6311. 1978:44; Rapport från Thorvald 
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Examinationskollegiet skiftade från år till år men bestod i regel av tre-fyra personer 

som alla hade rekryterats av Makumiras ledning från olika teologiska miljöer inom eller 

utanför landets gränser. Bland gruppens medlemmar återfanns under perioden 1976-1982 

oftast någon av biskoparna i ELCT, en representant från någon av de teologiska 

utbildningarna i Dar Es Salaam, Nairobi eller Addis Abeba, en representant från det 

ekumeniska samarbetsnätverket ATIEA samt en till två representanter från de 

akademiska miljöerna i Uppsala och/eller Tyskland. Examinationskollegiets uppgift 

förändrades under den aktuella perioden från att enbart inbegripa examination av de 

studenter som skulle avlägga en Bachelor of Divinity till att även inkludera ett bredare 

spektrum av utbildningen.93 Den senare uppgiften bestod bl.a. i att granska kursplaner 

och biblioteksbestånd samt att delta i seminarier och samtal på institutionen. 

Examinatorernas primära uppgift var att göra en sammanlagd bedömning av studenternas 

insatser. Förutom de muntliga respektive skriftliga tentamina som genomfördes på plats 

hade man dessutom tillgång till studenternas uppsatser som ibland skickats in till 

examinationskollegiet i förväg. Eftersom Bachelor of Divinity under denna period saknade 

officiell status (official recognition) var examinationskollegiets arbete att betrakta som en 

slags garant för en saklig och oberoende bedömning av utbildningens kvalitet. 

Ambitionen att kvalitetssäkra utbildningen hade föranlett Makumira att i första hand 

samarbeta med olika lärosäten i norra Europa och inte, vilket av flera skäl hade varit mer 

naturligt, med motsvarande organ i Afrika. Den svenske läraren vid Makumira vid denna 

tid, Bengt Holmberg, kommenterade några av de överväganden man stod inför.94 

Makerere University i Kampala hade fram till 1980 haft uppdraget att på motsvarande sätt 

granska Makumiras Diploma of Theology. Från Makumiras sida var man dock missnöjd och 

menade att tillsynen uppvisade klara brister. Därför var man föga intresserad av att 

etablera ett motsvarande samarbete när det gällde Bachelor of Divinity. Vidare var det inte 

                                                                                                                                                   

Källstad i december 1979. Svenska kyrkans arkiv i Uppsala: A6311. 1979:57. Rapport från 
Lars Hartman i december 1980. Svenska kyrkans arkiv i Uppsala: A6311. 1980:66; Rapport 
från Lars Hartman 27 november 1981. Svenska kyrkans arkiv i Uppsala: A6311. 1981:53; 
Rapport från Lars Hartman 16 november 1982. Svenska kyrkans arkiv i Uppsala: A6311. 
1982:56. 
93 Brev från Bengt Holmberg till Rune Backlund och Biörn Fjärstedt 24 april 1982. Svenska 
kyrkans arkiv i Uppsala: A6311. 1982:56. 
94 Brev från Bengt Holmberg till Rune Backlund och Biörn Fjärstedt 24 april 1982. Svenska 
kyrkans arkiv i Uppsala: A6311. 1982:56.  
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heller självklart att samverka med ATIEA som utarbetat en gemensam kursplan för 

Bachelor of Divinity som man menade var sämre än den som nu utarbetats vid Makumira. 

Holmberg belyste frågans komplexitet. Från Makumiras sida hade ett betydande 

reformarbete ägt rum med kursplanen för Bachelor of Divinity inte minst som ett resultat av 

det kontinuerliga utbytet med Uppsala Universitet. Å ena sidan var man väl medveten om 

betydelsen av dessa regionala och ekumeniska samarbeten och samtidigt var man mån om 

att slå vakt om sin frihet och flexibilitet både när det gällde samarbetspartners och 

vidareutveckling av institutionens kursutbud.95 

Examinationens skriftliga del bestod bl.a. i att studenten skulle redogöra för sina 

kunskaper inom ämnena bibelvetenskap, kyrkohistoria, pastoralteologi och systematisk 

teologi. Frågorna, som kunde ha karaktären av konkreta fallbeskrivningar, utgick ofta från 

vardagens realiteter där politiska, teologiska och mer samhällsorienterade perspektiv skulle 

vävas samman, värderas och relateras till varandra.96 Av frågorna att döma ringas några av 

samtidens aktuella frågeställningar in, däribland ämnen som kyrkotukt, sexualetik, 

ekumenisk samverkan samt synen på andra religiösa traditioner. År 1980 ingick bl.a. 

följande frågor i examinationsuppgiften:  

Some members of your congregation believe that polygamy is good. How would you 

deal with this problem in the light of Christian ministry today? Discuss the issues 

raised by ”ushirikina” (superstition) in the congregational life of the African Church, 

bringing to bear Scriptural, historical, systematic and pastoral insights in dealing with 

these issues.97  

                                                

95 Relationen till ATIEA kommenterades även i Holsten Fagerbergs rapport från 1978. En 
anledning till varför inte ett tätare samarbete etablerats var, enligt Fagerberg, ett ”alltför 
ringa hänsynstagande till tanzaniska synpunkter på studieplanen”. Rapport från Holsten 
Fagerberg 26 november 1978. Svenska kyrkans arkiv i Uppsala: A6311. 1978:44. 
96 Detta sätt att närma sig aktuella frågeställningar tycks också ha präglat delar av 
undervisningen. Per Frostin beskriver i sin avslutande rapport från tiden som lärare vid 
Makumira 1975-79 hur han ofta valt att utifrån vardagens socialpolitiska sammanhang 
diskutera och relatera de aktuella frågorna till såväl den specifika kurslitteraturen som till 
kristen tro och tradition i bredare mening. Konfidentiell rapport från Per Frostin till 
Svenska kyrkans Missionsstyrelse 19 november 1979. Svenska kyrkans arkiv i Uppsala: A141. 
1979:12. 
97 Rapport från Lars Hartman i december 1980. Svenska kyrkans arkiv i Uppsala: A6311. 
1980:66. 
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På basis av studentens skriftliga tentamensdel samt inläsning av i förväg annonserad 

litteratur följde den muntliga delen av examen. Flera examinatorer beskriver denna 

muntliga del i termer av ”förhör” eller ”korsförhör” som varade under ca 60 minuter. De 

ordinarie lärarna deltog oftast enbart som observatörer medan de externa examinatorerna 

ansvarade för huvuddelen av samtalens innehåll med varje enskild student. Insatserna från 

de skriftliga och muntliga delproven vägdes därefter samman med bedömningen av 

studentens uppsats för att slutligen rendera i ett samlat betyg. De externa examinatorerna 

hade i detta avseende en mer rådgivande funktion gentemot institutionens ordinarie 

lärarstab som hade till uppgift att fatta ett eget beslut i betygsfrågan. 

De svenska deltagarna kommenterade svårigheterna med att på en relativt begränsad 

tid utföra ett så tidskrävande och omfattande uppdrag. I en av rapporterna ifrågasätts 

huruvida systemet i sin nuvarande form verkligen borgar för den goda akademiska 

standard som efterfrågas från Makumiras sida. De externa examinatorernas insats och 

besök på plats tenderade att vara alltför punktuell till sin karaktär för att verkligen kunna 

göra en adekvat helhetsbedömning av ”studiegången, kurslitteratur, lärarkvalifikationer, 

undervisningsmetodik, handledning av uppsatser etc.”98 En annan examinator redogör 

dock för hur han interagerat med både studenter och undervisande lärare i samband med 

sin gästföreläsning och mindre seminarier samt i samband med sin inspektion av 

institutionens bibliotek.99 Sundkler påpekar att ämnet homiletik bör förstärkas inte minst 

med tanke på Makumiras lutherska sammanhang. Källstad menar att studenterna uppvisar 

brister inom ämnena bibelkunskap, de lutherska bekännelseskrifterna samt andra 

Vatikankonciliet. 

Systemet med externa examinatorer syftade inte enbart till en granskning av enskilda 

studenters insatser under innevarande läsår eller utbildningen i sin helhet. Det var också 

ett uttryck för Makumiras ambition att relatera till andra akademiska miljöer och att 

därigenom utveckla sin egen verksamhet i mötet med andras kunskaper och erfarenheter. 

Rapporterna från de svenska examinatorerna exemplifierar hur relationen mellan två 

                                                

98 Rapport från Thorvald Källstad i december 1979. Svenska kyrkans arkiv i Uppsala: A6311. 
1979:57. 
99 Rapport från Lars Hartman i december 1980. Svenska kyrkans arkiv i Uppsala: A6311. 
1980:66. 
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teologiska institutioner etablerats och fördjupats över tid. Men systemet med externa 

examinatorer med uppgift att granska och värdera en specifik utbildning är inte 

okomplicerat. Även om gruppens medlemmar bestod av representanter från såväl 

afrikansk som europeisk akademisk miljö tillskrevs i praktiken den senare en överordnad 

roll i förhållande till den tidigare. De intellektuella och vetenskapliga ideal som fick en 

normerande ställning var främst hämtade från en utomafrikansk akademisk miljö. 

Samtidigt ägde vissa förändringar rum gällande rutiner och arbetssätt inför och under 

själva examinationsuppdraget. De externa examinatorerna tillhandahöll t.ex. med tiden 

delar av studenternas uppsatser i förväg och formerna för den muntliga examinationen 

ändrade delvis karaktär. Källstad påtalade 1979 det omöjliga i att å ena sidan granska 

utbildningen i sin helhet och samtidigt vara förhindrad att ta del av de ordinarie lärarnas 

insatser å den andra. Källstad ifrågasatte nämligen arbetsordningen att reducera de 

ordinarie lärarnas uppgifter till ett minimum i samband med den muntliga examinationen 

jämfört med de externa examinatorernas dominerande ställning. Denna marginalisering 

ledde inte bara till ett onödigt osynliggörande av de ordinarie lärarna utan gjorde det även 

omöjligt för de externa examinatorerna att yttra sig över den samlade lärarinsatsen på 

utbildningen. Hartmans rapport från 1981 visar att en viss förändring ägt rum i just detta 

avseende. 

I sina rapporter angav examinatorerna ofta rubrikerna på studenternas uppsatser och 

kunde i några fall även kommentera själva ämnesvalet mer specifikt. Den övervägande 

majoriteten av uppsatserna hade en mer religionshistorisk inriktning. Inte sällan 

diskuterade studenten regionala religiösa föreställningar, riter och seder i relation till 

kristen tradition. Examinatorerna, som förvisso välkomnade ambitionen att göra teologi 

på detta sätt, ställde samtidigt ett antal frågor av mer principiell art. Sundkler poängterade 

vikten av en ändamålsenlig balans mellan de olika teologiska ämnena så att inte den valda 

specialiseringen inom ämnet religionshistoria sker på bekostnad av ”centrala teologiska 

överväganden och studier” och fortsatte: 
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Vid kollegiesammanträdet anförde jag uppfattningen att endast den teolog som har 

en tillräcklig djupt grundad bibelteologisk och allmänteologisk position har möjlighet 

att på ett lönande och kreativt sätt bedöma sin egen lokala religion.100  

Året därpå refererade Fagerberg till en liknande diskussion i lärarkollegiet där det 

konstaterats att studenterna hade en bristande förmåga att lösa denna typ av etnologiskt-

religionshistoriska problem. Även han efterfrågade en bearbetning av andra teologiska 

frågor och lyfte särskilt fram etiska frågeställningar, förhållandet mellan islam och 

kristendom samt ekumenik. Valet av uppsatsämne reflekterade således på ett intressant 

sätt studentens ambition att skriva lokal kyrkohistoria, göra kontextuell teologi och att 

bearbeta en aktuell teologisk fråga. Men vilket utrymme gavs åt denna typ av frågor i 

kursutbudet i stort? Frågan om kursernas inriktning och relevans blev omedelbart central. 

I ljuset av studenternas uppsatsämnen och mot bakgrund av den kontextuella teologins 

framväxt föreslog Hartman en förändring i kursplanen som skulle innebära en minskning 

av ämnet europeisk kyrkohistoria till förmån för en kurs i hermeneutik och 

religionsfenomenologi. På så sätt, menade han, skulle studenten rustas på ett bättre sätt i 

mötet med alla de olika uttryck för religiös tro som är framträdande i den lokala 

kontexten.101 

Examinatorerna tycks varit eniga i sin bedömning att nivån på Bachelor of Divinity stod i 

paritet med en teologie kandidatexamen i Sverige med den skillnaden att de konfessionella 

delarna i utbildningen i Tanzania saknades i den svenska motsvarigheten. Några av 

examinatorerna förordade någon form av strukturerade inträdesprov för att på det sättet 

undvika att studenter av olika anledning uppmanas eller tvingas att lämna en påbörjad 

utbildning. 

Någon av examinatorerna uttrycker uppskattning inför hur de olika teologiska 

kunskaperna binds samman till en helhet inom ramen för examinationsuppgifterna. En 

                                                

100 Rapport från Bengt Sundkler i december 1977. Svenska kyrkans arkiv i Uppsala: A6311. 
1977:49. 
101 Rapport från Lars Hartman i december 1980. Svenska kyrkans arkiv i Uppsala: A6311. 
1980:66; Rapport från Lars Hartman 16 november 1982. Svenska kyrkans arkiv i Uppsala: 
A6311. 1982:56. 
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sådan ambition att verka för både integration och översikt av de olika teologiska ämnena 

beskrivs som eftersträvansvärd även för en akademisk miljö i Sverige.  

I min granskning av rapporterna för perioden 1977-1982 är det enbart en av 

examinatorerna som mer utförligt uppehåller sig vid frågor om institutionens lutherska 

identitet. Hur förhåller sig en luthersk konfessionalitet till institutionens uppdrag att 

erbjuda teologiska studier i akademisk miljö?102 Hur förhåller sig teologisk utbildning i 

allmänhet till prästutbildning i synnerhet? Källstad gör i sin rapport jämförelser med 

situationen vid de frikyrkliga seminarierna i Sverige samt ”med den ordning som ’förr’ 

gällde vår teol.kand.-utbildning än med den religionsvetenskapliga utbildning vi nu ger”.103 

På basis av sina erfarenheter vid institutionen gör han bedömningen att frågan om hur det 

lutherskt konfessionella ska förhålla sig till det ekumeniska bör bearbetas. Utan att 

närmare ange några svar ställer han frågan om i vad mån en alltför lutherskt konfessionell 

inriktning kan få en utestängande effekt för de studenter som kommer från andra 

kyrkotraditioner. En annan dimension av förhållandet mellan konfessionalitet och kravet 

på vetenskaplighet aktualiserades i samband med examinationen i exegetik och homiletik. 

Hartman kommenterade hur studenterna i denna del av prövningen haft uppenbara 

svårigheter med att förhålla sig till bibeltexterna. Hartman gjorde följande bedömning:  

The candidates had obvious difficulties in regarding the texts as anything but bases 

for sermons, while, on the other hand, the sermon outlines displayed a reluctance on 

the authors’ side to go beyond general presentations of common Christian material, 

held in the traditional terms of Biblical theology.104  

Vidare poängterade Hartman att en översyn av Bachelor of Divinity i sin helhet inte enbart 

kan handla om att lägga till ett antal perspektiv eller delkurser man anser saknas i den 

befintliga kursplanen. Det handlar minst lika mycket om den omvända rörelsen där ett 

antal kurser minskas ned eller helt plockas bort från kursplanen. Annars finns risken att 

                                                

102 Rapport från Thorvald Källstad i december 1979. Svenska kyrkans arkiv i Uppsala: A6311. 
1979:57. 
103 Rapport från Thorvald Källstad i december 1979. Svenska kyrkans arkiv i Uppsala: A6311. 
1979:57. 
104 Rapport från Lars Hartman i december 1980. Svenska kyrkans arkiv i Uppsala: A6311. 
1980:66. 
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”one arrives in a situation where the students know so little about so many things that, on 

the whole, they know too little”.105 

När satsningen på den ambulerande teologiska distansutbildningen, Theological 

Education by Extension (TEE), lanserades ifrågasattes rådande pedagogiska och 

metodiska utgångspunkter ytterligare.106 TEE innebar helt nya möjligheter för människor 

att studera. Dessutom vände sig TEE till en bredare målgrupp än enbart dem som 

ämnade verka som präster. Detta ställde emellertid utbildarna inför delvis nya utmaningar. 

Med tanke på deltagarnas låga utbildningsnivå och bristfälliga förkunskaper förutsattes 

studiematerialet inte var alltför avancerat. Några av kritikerna menade därigenom att TEE 

bidrog till en alltför färdigpackad form av kristendomsförmedling. Den brasilianska 

teologen Paulo Freire, för att bara nämna ett exempel, betonade nödvändigheten av att 

radikalt kontextualisera evangeliet. Ska evangeliet leda till människors frigörelse och 

upprättelse måste en situationsbestämd samhällsanalys göras parallellt med läsningen av 

bibeltexterna. Därför var han starkt kritisk till de delar av TEE-konceptet som han 

menade förutsatte en alltför färdig bild av evangeliet. Dessutom vände han sig emot själva 

konceptet distansutbildning eftersom en sådan undervisningsform bidrar till att 

bibelläsaren distanserar sig från den situation i vilket evangeliet ska läsas, tolkas och 

utläggas. En kontextuell läsning av evangeliet leder till en kyrka som är beredd att handla 

profetiskt. Detta förutsätter dock en flexibel och mångfasetterad läsning och tillämpning 

vilket enligt Freire inte lät sig göras med nuvarande verktyg. Bengt Holmberg är en av få 

som kommenterade förhållandet mellan utbildningen vid Makumira och 

distansutbildningen via TEE. Frågan hade varit uppe till diskussion men var inte helt 

enkel att hantera. Hösten 1979 hade LVF behandlat Makumiras ansökan om finansiellt 

bistånd till att utvidga sin verksamhet och förordade i samband med detta en satsning på 

TEE. Holmberg berättar brevledes om de interna reaktionerna: 

                                                

105 Rapport från Lars Hartman 16 november 1982. Svenska kyrkans arkiv i Uppsala: A6311. 
1982:56. 
106 Att bedriva teologisk utbildning inom ramen för TEE var inte unikt för den lutherska 
kyrkan i Tanzania utan användes även andra samfund. Christian Council of Tanzania, 
genomförde 1983 den första nationella konsultationen kring TEE i Tanzania. Se t.ex. 
Christian Council of Tanzania – TEE. Kyrkornas världsråds arkiv: TZ/3510. 
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De tanzaniska lärarna, och sedan biskoparna och kyrkoledarna, fattade detta förslag 

som ett typiskt utslag av västerländsk förmyndarmentalitet: när en kvalificerad 

teolog- och prästutbildning (som man i Väst inte drömmer om att få avstå från) visar 

sig väl kostsam föreslår västerns kyrkor en billigare EPA-variant, som kan duga åt 

tredje världen. Det kanske inte är en rättvis reaktion, men just den synpunkten 

återkommer många gånger, när TEE kommer upp till diskussion.107    

En oundviklig spänning uppstod mellan två olika utbildningssystem. Från Makumiras 

sida, som betraktade TEE som en farlig konkurrent till sin egen verksamhet, handlade det 

om att på olika sätt försvara och motivera sin egen uppfattning om vad teologiska studier 

är, hur den utbildningen bäst ska bedrivas samt tydliggöra dess syften och mål. Samtidigt 

hade man att hantera erfarenheterna från de olika stiften där TEE var vanligt 

förekommande och tjänade sina specifika syften. Frågan kom att diskuteras mer ingående 

och på olika nivåer inom ELCT efter uppsatsperiodens slut. 

 

                                                

107 Brev från Bengt Holmberg till Rune Backlund och Biörn Fjärstedt 24 april 1982. Svenska 
kyrkans arkiv i Uppsala: A6311. 1982:56. 
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AVSLUTNING 
Såväl utgångspunkter som förutsättningar för arbetet med teologisk utbildning inom 

luthersk kyrkotradition i Tanzania har förändrats avsevärt de senaste hundra åren. 

Missionsinsatserna under förra seklets början inom utbildningsområdet understödde 

kyrkornas territoriella expansion. Att bedriva undervisning betraktades som en självklar 

del av missionsuppdraget och var ett sätt för kyrkan att etableras i det omkringliggande 

samhället. Det var genom ökad kunskap som Afrika skulle civiliseras och tanzaniern gå 

från ett obildat till ett bildat tillstånd. Denna utbildningsdiskurs, i vars kölvatten dagens 

teologiska utbildningssystem ännu befinner sig, innebar i flera stycken en ideologisk, 

ekonomisk, kulturell och teologisk import av västvärldens ideal. 1960-talets 

konstitutionella omdaningsprocess i både samhälle och kyrka bidrog till att frågor om 

kritiskt reflekterande forskningsmiljöer samt ändamålsenliga och kontextuella utbildningar 

kom i fokus på ett nytt sätt. Arbetet med teologisk utbildning, som i stor utsträckning 

handlade om en strukturellt etablerad prästutbildning i hela sin bredd, ledde fram till en 

reflektion kring formerna för och innebörden av ett relevant kyrkligt ledarskap.  

Ekonomiskt och personellt stöd till verksamheter inom fältet teologisk utbildning har 

historiskt sett kännetecknats av en enkelriktad insats från kyrkorna på norra halvklotet till 

kyrkorna i syd. Även om 1900-talet uppvisar en påtaglig förskjutning från ett ensidigt 

ekonomiskt och personellt stöd till tydligare satsningar på regionala kapacitetsstärkande 

insatser och på ömsesidiga utbyten genom olika nätverk är maktasymmetrin allt fort 

uppenbar. Dessa ojämlika maktrelationer blir tydliga när det t.ex. handlar om 

utbildningsinstitutionernas finansiering, akademiska paradigm och personella kompetens. 

Under de senaste decennierna är det dock tydligt att allt starkare och mer självständiga 

institutioner vuxit fram på den afrikanska kontinenten som ett resultat av ett strategiskt 

och långsiktigt arbete.  

Jag har i min uppsats visat hur ovan nämnda utvecklingslinjer haft direkt bäring på 

såväl verksamheten vid Makumira som på Svenska kyrkans stöd till samma institution 

fram till uppsatsperiodens slut 1982. Min historiska exposé från de nordvästra delarna av 

landet visar hur motiven till och det praktiska arbetet med den teologiska utbildningen - 

om än i liten skala - redan från början varit central för arbetet i sin helhet. Vidare har jag 

visat hur arbetet med teologisk utbildning vid Makumira tagit intryck av såväl lokala, 
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regionala som internationella impulser. Flera av de frågor som var föremål för diskussion 

bearbetades parallellt på samtliga nivåer inom kyrkan. Det visar hur verksamheten vid 

Makumira varit insatt i ett komplext samspel med många aktörer som tillsammans, och 

ibland omedvetna om varandras intressen och existens, ville bedriva teologisk utbildning. 

Makumira hade till uppgift att försöka gestalta den ”enhet i mångfald” som sedan 1963 

varit en stor utmaning för ELCT i stort. Drömmen om en unierad kyrka för hela den 

östafrikanska regionen förverkligades aldrig. Däremot fördjupades i samma region 

samarbetet inom och mellan kyrkor och institutioner av skilda slag. Den utbildning som 

växte fram på Makumira var rotad i den lutherska traditionen och samtidigt ekumeniskt 

öppen med ett ökat antal studenter från olika kyrkor och länder på den afrikanska 

kontinenten. Rapporter och brev från de svenska lärarna vid Makumira och de externa 

examinatorerna från Uppsala Universitet visar inte bara hur delar av utbildningen de facto 

förändrades över tid utan också hur och på vilka sätt man försökte förhålla sig till det av 

västvärlden importerade och i praktiken dominerande vetenskapsparadigm som präglade 

undervisningen.  

1970-talets expansiva period då institutionen strävade efter ökad ekonomisk och 

teologisk självständighet aktualiserade många frågor som fram till idag inte besvarats i 

tillräcklig omfattning. Det handlar bl.a. om ramar och förutsättningar för arbetet med 

kontextuell teologi, hälsofrågor kopplade till pastoralteologi samt gender och jämställdhet.  

Visionen om en dynamisk och relevant utbildning – både till dess innehåll, studiemiljö 

och struktur – lever allt fort men måste samtidigt omformuleras på nytt i varje ny tid. 
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