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1. Inledning 
Idag möts somalier och svenskar på flera orter i Sverige. Ofta har mötena sin grund i flykt undan 

svälten i 1980-talets Somalia eller inbördeskriget, som startade under 1990-talet. Men, möten mellan 

somalier och svenska har en betydligt äldre historia. Redan runt 1900 skedde möten mellan somalier 

och svenskar. I slutet av 1899 fanns fem svenska missionärer, utsända av EFS (Evangeliska 

Fosterlands-Stiftelsen) på plats i Jubaland, beläget i södra delen av dagens Somalia.  

Denna uppsats återger berättelser kring dessa möten. Här finns Daher bin Abdis livsberättelse, 

somaliern som kom till Falun 1902, döptes och därefter studerade i Sverige. Dessutom berättelser 

om sex andra afrikanska män och kvinnor, som svenskarna mötte vid Jubafloden. Likaså berättas om 

de svenskar som lämnade ett Sverige, som levt i fred länge, till ett oroligt land som europeiska 

kolonialmakter försökte ta över, för att bo och arbeta vid ekvatorn under upp till trettio år. 

Kristendomens första steg i området omkring Jubafloden skildras och den relativt bortglömda 

historien om svenskt arbete genom EFS i Somalia presenteras.  

1.1 Syfte 
Syftet med den här uppsatsen är att i kronologisk ordning presentera händelser och personer från 

EFS missionsfält i Jubaland. Medan jag presenterar missionsfältet ämnar jag också analysera 

händelser och personer. Dessutom kommer jag redogöra för och diskutera samband mellan olika 

händelser och personer samt hur dessa påverkat EFS arbete i Somalia. Huvudfrågeställningarna i 

arbetet är därför de fyra som presenteras nedan. 

1. Vilka svenskar och afrikaner var verksamma i EFS mission i Jubaland?  

2. Vad hände i EFS mission i Jubaland?  

3. Hur arbetande man i EFS mission i Jubaland? 

4. Varför arbetade man på det sätt som man gjorde? 

1.2 Avgränsningar 
I denna studie kommer jag att studera EFS mission med utgångspunkt från Jubaland. Perioden som 

jag studerar är 1904 till 1935. Det är under denna period som EFS första missionsengagemang i 

Somalia var aktivt.  Jag kommer alltså inte studera senare engagemang som EFS har haft i Somalia. 

Jag kommet i studien inte undersöka andra kyrkors engagemang i Somalia. En brevsamling med brev 

från Herbert Uhlin finns sparad i EFS arkiv i Uppsala i specialarkivet för Tanganyika/Tanzania. Detta 

material är inte med i uppsatsen eftersom jag redan var i slutfasen av skrivandet då jag fick 

kännedom om att brevsamlingen existerade och att den även behandlade förhållanden i Jubaland. 

1.3 Källor till denna studie 
I studien använder jag arkivmaterial ur EFS arkiv. Arkivet var tidigare beläget i Stockholm men 2013-

2014 flyttades det till Uppsala.1 I arkivet har jag framförallt undersökt specialarkivet för Jubaland, 

Karl Cederqvists dagbok från perioden innan 1902 samt delar av Johannelunds Missionsinstituts 

arkiv. De artiklar och brev skrivna av människor med anknytning till Jubaland och som publicerats i 

EFS tidningar Missionstidning och Missionstidning Budbäraren har också utgjort en källa till denna 

studie. Det utrymme som EFS tidningar lämnar för sina respektive missionsfält verkar stämma på ett 

ungefär med antalet missionärer på missionsfältet. Den största skillnaden i representationen från de 

                                                           
1
 När Frank Ole Thoressen hänvisar till SEM archives in Stockholm är det alltså samma arkiv.  
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olika missionsfälten är bildmaterialet. Det är mycket fler bilder ifrån Indien än från något annat land 

fram till omkring 1925. Anledningen till att indiska bilder är överrepresenterade är troligtvis att en av 

missionärerna i Indien var intresserad av foto medan ingen av missionärerna i Östafrika hade samma 

intresse. För att finna uppgifter angående Jubaland har jag också läst all missionslitteratur EFS gett ut 

med anknytning till Jubaland.  

De brev som Per och Erika Olsson sänt till Sverige och som är sparade i en privat brevsamling är aldrig 

publicerade i EFS tidningar. De flesta är sända av Erika Olsson och mottagarna är Per eller Erika 

Olssons syster och systerdotter, och Pers föräldrar. Breven är av vardaglig karaktär och innehåller 

vardagliga bekymmer och glädjeämnen.  

1.4 Angränsande forskning 
Thoressens beskrivning av kristna av protestantismens uttryck i Somalia har legat nära mitt arbete.2 

Thoressens fokus är på moderna uttryck för protestantism bland somalier men han har också skrivit 

om protestantismens historia i landet. I denna historia finns EFS mission i Jubaland med och därifrån 

har jag kunnat hämta inspiration och sett möjligheter att fördjupa studien av missionshistorian. Odén 

studerar en Missionstidnings syn på den indigena människan.3 Analyser av Missionstidning är 

intressanta för min egen läsning av Missionstidning även om Odén analyserat en tidigare tidsperiod. 

Vid studerandet av den Somaliska kontexten har Lewis varit en god källa för helheten.4 Jag har även 

haft god hjälp av olika rapporter såsom Barcik och Normark.5 

Andra studier av mission har även varit till hjälp i min studie. Sundkler och Steed har hjälpt mig med 

kopplingar till hela kontinenten.6 Arén har varit till god nytta i studiet av EFS mission på Afrikas horn. 

Flera kopplingar finns mellan Aréns beskrivning av EFS mission i Eritrea och Etiopien och EFS mission i 

Jubaland. Särskilt i studiet av kvinnor inom missionen har Sarjas beskrivning av kvinnliga missionärer i 

Sydafrika varit till min hjälp.7 

1.5 Namn på orter och personer 
Många orter och namn skrivs på flera olika sätt i materialet och på ytterligare andra sätt i nutiden. 

Enda i uppsatsen betydande orten utan namn på modern somaliska är byn Alessandra. I alla övriga 

fall har jag använt moderna och somaliska varianter på ortsnamn. Alla ortsnamn finns också 

presenterade i bilaga 1 där både moderna namn och namn från 1900-talets början är presenterade.  

Namn på personer, både inhemska och missionärer skrivs också olika under uppsatsens tidsperiod 

och här har jag valt att hålla mig till ett konsekvent namn per person. Ibland kan förvirring ske 

eftersom flera personer har samma namn. I ett brev till Sverige beskriver Rut Uhlin det i följande citat 

”Nero heter egentligen Muhammed, men eftersom vi har så många med det namnet så måste vi ge 

några ett annat namn”8. Vid alla tillfällen där det varit möjligt anges både förnamn och efternamn 

förutom när personens fullständiga namn inte har varit möjliga att finna. Språkförbistringar sker 

också tydligt i namnen på olika grupper. De oftast påträffade förändrade gruppnamn år Galla och 

Kavirondo. Galla är den folkgrupp som idag kallas Oromo. ”Gallaexpeditionerna” står som ett 

                                                           
2
 Thoressen 2012 

3
 Odén 2012 

4
 Lewis 1955 och 2002 

5
 Barcik och Normark 1991 

6
 Sundkler och Steed 2000 

7
 Sarja 2002 

8
 Missionstidning Budbäraren 1929, s 431 
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undantag ifrån förändrandet av namnen och behåller sitt ursprungliga namn. Kavirondo benämns 

idag Luo och har sin största befolkningsgrupp i det som idag utgör sydöstra Kenya. Till Jubaland kom 

Lua som soldater inom brittiska armén och även dessa benämns med dagens namn på folkgrupper. 

2. Historisk och geografisk kontext 

2.1 Geografisk kontext 
Jubalandet är geografiskt belägget på Afrikas horn i vad som i dag utgör södra Somalia. Jubafloden är 

livsnerven för provinsen och också upphovet till namnet Jubaland. Ekvatorn skär rakt genom 

Jubaland. Kismaayo är belägget söder om ekvatorn medan Jilib och Alessandra missionsstation är 

belägget norr om ekvatorn.9 I de tropiska områdena som var belägna en liten bit in från kusten var 

målet för de brittiska och italienska regeringarna att etablera plantager. Endast ett fåtal plantager 

etablerades dock innan 1935. Alessandra och Mana Mofi befann sig inom det tropiska område och 

Yoontoy var i utkanten av det tropiska området, på gränsen till kusten. Den största miljöskillnaden 

mellan kusten och inlandet var mängden insekter. Vid kusten fanns inte lika mycket malaria vilket 

gjorde Kismaayo och Yoontoy till hälsosammare platser än inlandet. Detta visar sig bland annat 

genom att flera av missionens medarbetare behöver förflyttas från Alessandra och Mana Mofi till 

Kismaayo för att kurera sig ifrån malaria. Landet som inte ligger i absolut närhet av Jubafloden 

betraktas som halvöken. I halvöknen levde somaliska nomader som bedrev boskapsskötsel. Hela 

Jubaland är beroende av de årliga monsunerna. Om monsunerna uteblev blev det torka och 

hungersnöd. När det istället föll mycket regn översvämmades lätt det platta landet vilket också 

orsakade hungersnöd om översvämningen varade för länge. 

2.3 Historisk kontext 
Östafrikas kust behärskades under århundraden av arabiska handelsmän. Arabiska handelsmän ledde 

flera olika sultanat vars storlek skiftade under historien. De som mest påverkade Jubaland och 

Somalia var sultanatet på Zanzibar och sultanatet i Aden.  Sultanaten var inga starka centralmakter 

utan kontrollerade till största delen hamnstäder som Kismaayo i syfte att tjäna så mycket pengar som 

möjligt. Kontrollen som utövades utanför hamnstäderna var oftast nominell till sin karaktär. En tydlig 

påverkan som sultanatet på Zanzibar hade på Jubaland var språk och slavhandel. Swahili spreds som 

språk till städer som hörde till sultanatet, så även Kismaayo som befann sig i den nordliga 

maktregionen för Zanzibar. Även arabiska spreds, främst genom att islam följde i handelsmänens 

spår. Vissa araber bosatte sig också i Jubaland, en del som handelsmän i byarna och en del som 

nomader. Det nominella styret över inlandet underlättade för de somaliska folkvandringar som 

skedde under 1700 och 1800-talet.10 De somaliska bosättningsområdena expanderade då från norra 

Somalia till floden Tana i dagens Kenya. I mitten på 1800-talet gick somalierna över Jubafloden. De 

flesta av de bantufolk som tidigare varit bosatta vid floden dog eller flydde.  

Under kolonialismens 1800-tal var Afrikas horn den del av Afrika som koloniserades sist. Detta 

eftersom området hade den längsta sjöresan från Europa innan Suezkanalen öppnades 1867. Det 

forna sultanatet Aden intogs av Storbritannien och blev en militärbas samt en plats där skeppen 

kunde fylla på med kol. Den nu mycket viktiga handelsvägen i Röda havet gjorde att fler länder ville 

ha kontroll över sjövägen och ha säkra bränsledepåer. Eritrea blev en italiensk koloni och Djibouti en 

                                                           
9
 För att få en karta över missionsfältet hänvisar jag till ”Bilaga 5 Bilder från missionsfältet” 

10
 Lewis 1955, s 48 
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fransk. Det område som idag kallas Somaliland intogs av Storbritannien för att säkra köttleveranser 

till Aden. Slutligen koloniserade Italien norra delen av Somalias kust ner till Jubafloden. Söder om 

Jubafloden bildades Brittiska Östafrika, som främst bestod av dagens Kenya men också av Jubaland. 

Italien och Storbritannien arrenderade sina områden från sultanen på Zanzibar med 25-årskontrakt. 

Kontrakt för Jubaland skrevs 1888. Omkring detta år konsoliderades alla de europeiska kolonierna på 

Afrikas horn, även om den europeiska närvaron funnits redan tidigare. Gränserna mellan de 

europeiska kolonierna och Etiopien var dock inte riktigt fastslagna.  

Brittiska Östafrika administrerades av ett handelsbolag, British East Africa Company. Handelsbolaget 

råkade i ekonomiska problem. Resultatet av de ekonomiska problemen blev att Storbritannien 1895 

tog över hela kolonin. 11 området som somalierna är bosatta i var ett av de mest svårpacificerade i 

Afrika för kolonialmakterna. Sayyidh Muhammed Abdallah Hasan, kallad Mad Mullah, ledde en grupp 

krigare som idag kanske skulle kallas gerillaarmé. Det område där Sayyidh Muhammed Abdallah 

Hasan främst var verksam i var i norra Somalia, i gränstrakterna mellan Italienska Somalia och 

Brittiska Somaliland. Som afrikansk härförare var han den ende som inte blev slagen av 

kolonialmakterna.12 De svenska missionärerna kommenterar hans existens men var aldrig riktigt 

oroliga för honom på grund av avståndet mellan deras respektive bosättningsområden. 

Oroligheterna påverkade ändå missionsarbetet eftersom myndigheterna inte kan garantera 

säkerheten längre uppströms Jubafloden.13 Oroligheterna resulterade i att det av Pär Olsson 

efterlängtade pärlbandet av stationer längs Jubafloden med slut i Serrenli, vid den Etiopiska gränsen, 

förblev en ouppnåelig dröm. Sayyidh Muhammed Abdallah Hasans verksamhet gör alltså att 

Jubalandsmissionen inte kan fungera som en andra väg in i Etiopien utan enbart som mission i 

Jubaland. 

Under första världskriget påverkades inte Jubaland i någon större utsträckning av kriget. Det tyska 

Tanganyika låg långt bort och den enda påverkan var att mängden brittiska soldater minskade något 

eftersom dessa förflyttades till Tanganyika. Däremot påverkade första världskrigets efterspel 

Jubaland eftersom provinsen överlämnades ifrån Storbritannien till Italien som ett slags tröstpris. 

Italien tilldelades i fredsfördraget efter första världskriget inget av de områden de lovats innan de 

gick med i kriget på ententens sida. Strax efter fredskonferensen kom de första ryktena om att Italien 

skulle få Jubaland. Den 1 juli 1926 övertar Italien kontrollen över Jubaland. Det italienska 

behandlandet av kolonin Somalia och provinsen Jubaland skiljde sig lite ifrån det brittiska 

arbetssättet. Utifrån missionärernas berättelser satsade Italien mer på infrastruktur såsom att dra el 

och bygga vägar samt på sjukvård än britterna. Italiens kolonialpolitik innebar också en betydligt 

större immigration av européer till Jubaland än tidigare. Uppsatsens huvuddels omfattning avslutas i 

och med att Italien under hösten 1935 invaderar Etiopien. FN:s föregångare Nationernas Förbund 

beslutar om sanktioner mot Italien eftersom landet invaderat ett annat medlemsland av 

organisationen. Sanktionerna som bland annat Sverige genomförde resulterade i att européer 

utvisades ifrån de Italienska kolonierna Eritrea och Somalia, däribland de svenska missionärerna ifrån 

EFS missionsfält i Östafrika. 

Människorna som bodde i Jubaland var av blandad härkomst med olika språk. Grupperna är många 

och här kommer en mycket kort uppräkning av folkgrupper i Jubaland. Den grupp som verkar varit i 

                                                           
11

 Lewis 2002, s 51 
12

 Sundkler och Steed 2000, s 646-647 
13

 Missionstidning 1914, s 139 
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Jubaland längst är bajuner. Bajuner var i första hand bosatta på öar utanför Kismaayo, men 

missionen mötte dem också som en av Kismaayos ursprungsbefolkningar. Somalier från flera olika 

klaner levde främst nomadliv men mötte missionen när de kommer till missionsstationerna för 

tillfälligt arbete och studier. Arabiska köpmän fanns främst i Kismaayo och i byar utmed Jubafloden. I 

Kismaayo nämns även att några indier var bosatta. Dessutom finns en stor folkgrupp som samlas 

under namnet bantusomalier. Bantusomalierna är människor med ursprung ur olika bantufolk 

bosatta i Somalia. Många av dessa var förrymda slavar som genom tsetseflugan och britterna fick en 

skyddad bosättningsplats längs med Jubafloden. Bantusomalier kom ifrån hela östra Afrikas 

kuststräckor varifrån de blivit kidnappade av slavhandlare. Några av bantusomalierna var troligtvis 

också rester av den folkgrupp som befolkat Jubaland innan somalierna tog över som dominerande 

folkgrupp. De språk som talades i Jubaland var många, precis som antalet folkgrupper. Swahili var 

sedan länge det dominerande språket i Kismaayo och somaliska var dominerande bland somalierna. 

Utifrån materialet uppfattar jag det som att swahilins roll som lingua franca var tydlig nära 

Jubafloden. Swahilins betydelse verkar minska i och med att Italien tar över provinsen. Somaliska var 

även det ett viktigt språk, något som märks genom att missionärerna relativt snabbt försöker arbeta 

också på somaliska. Det enda övriga språk som missionärerna nämner är arabiska, italienska och 

engelska. Troligt var att många stamspråk också fanns i bruk. Gustaf Nylander skriver att de flesta 

barn i Mana Mofi talar tre eller fyra språk i när de är sex år.14 Det exemplet beskriver att 

befolkningen i Jubaland utsätts för många olika språk genom hela livet. 

Religiöst är islam domominerande i Jubaland. EFS mission var den första kristna missionen i Jubaland. 

Den enda tidigare mission som bedrivits bland somalier var katolsk och startade under 1890-talet. 

Utgångspunkterna för den katolska missionen var italienska Somalia och Mogadishu. Islam verkar i 

mycket vara en ofta synkretistisk folkreligion i Jubaland. Ifall läran faktiskt följs eller inte betyder 

enligt missionärerna inte så mycket för många utan det är främst en yta. Under åren som 

missionärerna var i Jubaland verkar afrikanska folkreligioner minska i inflytande och islams inflytande 

öka. Somalierna beskrievs 1909 av Per Olsson som ”fanatiska muhammedaner”.15 Bantusomalierna 

utanför Yoontoy beskrivs samma år som Mashperedyrkarare. Mashpere var en folkhjälte som med 

trolldom skyddade bantusomalierna ifrån somaliska attacker.16 Mashpere nämns inte senare i 

materialet. Den sista offerfesten Mashpereprofeten anordnade kan alltså ha varit den Per Olsson 

beskriver skedde 1908.17 De flesta religiösa företeelser som beskrivs är inte sådana som omedelbart 

förknippas med islam. En mycket stark tro på amuletter beskrivs, olika trolldomsmetoder för att 

bekämpa torka presenteras och missionärerna får frågor om kärleksmedicin. Även religiöst 

användande av trummor förekommer i byar nära missionsstationerna.  

2.2 EFS missionsengagemang på Afrikas horn 
EFS hade sedan 1966 arbetat på Afrikas horn. Man inledde sitt arbete i Kunama i Eritrea men målet 

var hela tiden att nå in till oromofolket i Etiopien. För att nå missionsområdet i det inre av Etiopien 

sändes flera ”Gallaexpeditioner” ut. Expeditionerna hade som mål finna möjlig resväg som svenska 

missionärer kunde ta för att nå oromo. Den första expeditionen utgick ifrån Eritrea och misslyckades 

att nå oromo. Nästa försök att ta sig till oromo gick västerifrån. Denna expedition reste längs med 

Nilen till Khartoum 1891, för att sedan försöka ta sig genom landet in till oromofolket. Även den 
                                                           
14

 Nylander 1937, s 172 
15

 Olsson 1909, s 19 
16

 Olsson 1909, s 36-42 
17

 Olsson 1909, s 41 
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expeditionen misslyckades. Nästa försök att nå in till oromo gjordes ifrån sydväst. Expeditionens mål 

var att resa uppströms floden Tana. Inte heller denna expedition lyckades. Det arbete som 

expeditionens medarbetare hann utföra påverkade trots misslyckandet missionen i Jubaland. Efter 

att de utsända fått insikt om att det var omöjligt att på grund av oroligheter i landet så bosatte de sig 

tillfälligt vid kusten. De bad också EFS styrelse om att få upprätta en ”väntansmission” vid floden 

Tanas mynning. ”Väntansmission” var ett missionsfält som startades i väntan på att nå det egentliga 

missionsmålet. Även missionsfältet i Eritrea började som en ”väntansmission”. EFS styrelse bestämde 

sig för att ingen mission skulle upprättas vid floden Tana. 18 Anledningen till beslutet finns inte med i 

uppsatsens material och missionärerna lämnade området. Tillsammans med de svenska 

missionärerna reste också minst två personer som hunnit bli kristna genom Emil Hedenströms 

arbete. Benyamin Komora och hans fru Hanna lämnade floden Tana och Pokomosfolket 

bosättningsområde och reste upp till Eritrea där de fick gå i skola på en missionsstation. 1893 gjordes 

ett nytt försök att nå oromo via floden Tana och Kismaayo men expeditionen kom inte längre än till 

staden Lamu vid kusten utanför floden Tanas utlopp. 19 Problemet var återigen att British East Africa 

Company inte kunde garantera säkerheten vilket gjorde att expeditionen inte ens besökte Kismaayo. 

20 

Med på denna expedition ifrån sydväst var förutom Emil Hedenström också Karl Cederqvist. Karl 

Cederqvist förberedde 1897 återigen ett försök att nå oromo ifrån syd eller sydväst. Han reste till 

Zanzibar där den brittiske generalguvernören över Zanzibars sultanats forna områden befann sig.  På 

Zanzibar så mötte Karl Cederqvist Josef Ali. Josef Ali blev intresserad av den kristna tron och döptes 

1898 på Zanzibar av en anglikansk präst.21 Josef Ali blev då den förste kände etniske somalier som 

döptes inom ett protestantiskt samfund.22  

3.1 Första tiden i Jubaland, 1898-1904 
I augusti 1898 beslutde EFS styrelse att det skulle upprättas en missionsstation i Kismaayo med mål 

att nå in till Borannaoromo. Då Karl Cederqvist redan fått tillstånd för stationen från de brittiska 

myndigheterna reste han till Kismaayo när nyheterna om EFS beslut når honom och den 7 december 

landstiger han i Jubaland.23 I och med landstigningen inleddes EFS närvaro i Jubaland. Karl Cederqvist 

uttryckete tidigt att han kände sig ovälkommen till Kismaayo. Den 20 december köpte Karl Cederqvist 

en tomt strax utanför staden, en tomt som var den gamla soptippen.24 Redan dagarna efteråt fick 

Karl Cederqvist besök av ”elake mennskor”. 25 Besökarna kom både den 22 december och på julafton. 

Vad besökarna faktiskt gjorde skriver han inte men besöken är ett tydligt exempel på varför han 

kände sig ovälkommen. Relationen till vicekonsul Jenner som ledde de brittiska myndigheterna i 

Kismaayo är även den allt annat än bra. Jenner skall enligt Cederqvist ha förbjudit invånarna i 
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 Namnet Josef Ali ges i dopet. Hans tidigare namn finns inte bevarat. 
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Kismaayo att sälja varor till honom eller någon av hans två anställda. Det var också förbjudit att ge 

vatten till den svenska missionen. Efter att några handelsmän som kommit med karavan till Kismaayo 

besökt Karl Cederqvist hotade Jenner dessa med fängelse ifall de gjorde ett återbesök hos den 

svenske missionären.26 Relationen mellan Jenner och Karl Cederqvist blev som följd allt sämre och 

situationen verkar göra det ohållbart för EFS att stanna i Kismaayo. 

Situationen i Kismaayo var vid denna tid orolig. Jubaland var 1899 inte stabiliserat och britterna 

behärskade inte hela provinsen. I det tio mil breda bältet sultanen på Zanzibar styrt hade herraväldet 

varit nominellt och stammarna hade kunnat sköta sina ärenden utan större inblandning. Som en följd 

av räder mellan olika somaliska stammar ledde Jenner i oktober 1900 en straffexpedition uppströms 

Jubafloden.27 Resultatet utföll inte som önskat och Jenner blev under expeditionen dödad.28 

Oroligheterna kan delvis ha förklarat Jenners ovilja att ha kristen mission på plats.  

EFS missionärskår i Jubaland hade i augusti 1899 utökats med Per och Erika Olsson, Knut Knutsson 

och Theodor Engdahl. Bland svenskarna var det ingen sorg över att Jenner dog. Snarare verkade man 

se det som ett Guds straff mot en man som satte käppar i hjulet för missionsverksamheten. 

Problemen med de brittiska myndigheterna slutade inte i och med vicekonsul Jenners död. 

Ytterliggare en straffexpedition sändes ut och 1900 rådde det krigstillstånd i Jubaland. 

Myndigheterna begärde att få använda missionsstationen som militärförläggning. Missionärerna fick 

då tillsammans med sina två anställda bo i ett hus i Kismaayo. En kväll meddelades Karl Cederqvist 

att ingen annan än militären fick beträda missionsstationens område, trots att svenskarna hade sina 

förråd där. Karl Cederqvist menade att förbudet mot att beträda stationsområdet var ytterligare ett 

sätt att förtrycka missionen. Han baserade det på att soldaterna endast använder nedervåningen i 

huset och inget av vare sig övervåningen eller uthusen. Han meddelade inte de andra missionärerna 

förbudet och morgonen därpå gick Per Olsson och Knut Knutsson för att fylla på förråden. 

Konsekvensen blev att Per och Erika Olsson och Knut Knutsson utvisades och reste till Eritrea varifrån 

de återkom 1901. Theodor Engdahls hälsa klarade inte klimatet och han reste hem till Sverige före 

1902. 1902 reste även Karl Cederqvist till Sverige. Med sig på resan hade han Daher bin Abdi, 

somalier som kommit i kontakt med missionen i Kismaayo. I Sverige fick Daher bin Abdi utbildning på 

Johannelund och förhoppningen var troligtvis att han skulle komma tillbaka till Jubaland och kunna 

missionera på ett framgångsrikt vis.29 Samma år som Karl Cederqvist reste till Sverige förbättrades 

relationerna med britterna. Major Harrison som ledde soldaterna i Kismaayo sände ett par av sina 

soldater till missionärerna för att de skulle få undervisning i engelska.30 Hurvida Karl Cederqvists 

avresa hade något att göra med den bättre relationen är oklart. Oavsett såg myndigheterna 

missionärerna mer som nyttiga invånare i kolonin från och med denna tid. 

3.2 Missionsfältet Jubaland etableras, 1905-1918 

3.2.1 Grundandet av missionsfältet 

1904 skedde det stora förändringar inom hela EFS missionsverksamhet. Det sedan länge etablerade 

målet, att nå oromofolket i det Etiopiska inlandet, uppnås. Det var med det målet som 
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missionsstationen i Kismaayo etablerades i efterdyningarna av den ”fjärde Gallaexpeditionen”. När 

Karl Cederqvist 1904 återvände till Östafrika reste han in mot Addis Abeba, en månad efter Onesimus 

Nesib.31 Att resa till Etiopien verkar inte ha varit ursprungsplanen för Karl Cederqvist eftersom Per 

och Erika Olsson skrev att de under 1903 fått flera brev som sa att Karl Cederqvist skulle resa till 

Jubaland.32 I och med att Onesimus Nesib nåde Oromofolket och att Karl Cederqvist den 29 mars 

1904 nådde Addis Abeba var en möjlig väg etablerad ifrån norr.33 Att komma fram till oromofolket 

skulle ha kunnat innebära slutet för EFS mission i Jubaland. Istället blev det starten av ett nytt 

missionsfält. I Sverige såg man potential i Jubaland och sände dit fler missionärer som anlände i 

december 1904. Theodor Engdahl återvände i sällskap av hustrun Anna. Läkaren CP Friberg och 

sjuksystern Elina Åkesson kommer också och bildar ett sjukvårdsteam med vilkas hjälp man hoppas 

bygga goda relationer med lokalsamhället. För CP Friberg klarar emellertid inte av klimatet och 

återvänder till Sverige efter 1,5 år. Strax efter hemkomsten till Sverige utvandrade CP Friberg till USA. 

Någon ny läkare kommer aldrig till missionen i Kismaayo och sjukvården leds istället av Elina 

Åkesson. 

Missionsfältet Jubaland etablerades 1904 efter att EFS styrelse i Sverige beslutat att satsa i området, 

trots att man öppnat en väg till Oromo. En anledning till den fortsatta satsningen var hoppet om att 

nå oromostammar i Boranna genom att gå uppströms Jubafloden.34 Att EFS hoppades nå 

oromofolket i Boranna bekräftades senare av att Per Olsson 1912 gör en undersökande resa där han 

försökete nå Boranna genom att resa uppströms Jubafloden.35 Under resan gjorde Per Olsson också 

ett försök att nå Boranna via Moyale. Längs med Jubafloden bedömdes läget vara svårt och till 

Moyale fick Per Olsson inte resa.36 Att ha en kustmission i ett område som är kontrollerat britterna 

gjorde också EFS mindre beroende av en Italien. Om vägen i framtiden skulle stängas av Italien som 

kontrollerade Eritrea kunde det fortfarande vara möjligt att nå in i Etiopien från sydöst via Jubaland. 

Per Olsson skrev hem till Sverige 1904 kommenterade att de nu fick koncentrera sig på Jubaland 

eftersom vägen till Etiopien var öppen. Jubaland fick nu en egen ekonomisk post hos EFS, något som 

bekräftade ställningen som eget missionsfält. Missionärerna i Jubaland utsåg sin egen ledare för 

missionsfältet, Per Olsson. Detta skedde på missionärskonferensen 1905, en konferens som därefter 

sker årligen fram till 1935.37 I mötena skrevs förslag på budget som skickades till Sverige och olika 

problem dryftas och skrevs ner i protokollform. Under det första mötet skrevs enbart ett 

budgetförslag som förutom löner innehöll ett äskande om medel för att bygga en station i Yoontoy. 

3.2.2 Yoontoy missionsstation öppnar 

De goda relationerna med de brittiska myndigheterna hade 1905 gjort det möjligt att förbereda för 

en utökad missionsverksamhet. Med tillstånd av den nya vicekonsuln reste Per Olsson till både 

Yoontoy och även längre uppströms till Mana Mofi för att undersöka möjligheten att etablera nya 

missionsstationer längs med Juba. Som stöd i arbetet bjöd det privata båtbolaget som trafikerade 

                                                           
31
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Jubafloden Per Olsson på både resan och mat under resan.38 1906 beviljar EFS medel för att en 

station ska byggas i Yoontoy och samma år påbörjas stationen. Samma år köps också 5 tunnland 

mark i Mana Mofi för en framtida station där. Till Yoontoy flyttar från Kismaayo Per och Erika Olsson 

som blir ansvariga för stationen. Knut Knutson följer också med som byggnadsansvarig. Knut 

Knutsons roll i Jubaland var till största delen osynlig för de svenska missionsvännerna. Han åkte till 

Jubaland som byggnadsmissionär för att bygga missionsstationen i Kismaayo. I Yoontoy fortsätter 

han med samma verksamhet och bygger boningshus och andra hus som behövs på 

missionsstationen. Med till Yoontoy flyttar också Benyamin Komora med familj.  

I Kisamaayo så grundades tidigt en skola för pojkar. Då missionärskåren 1904 utökades så kom 

skolverksamheten att omfatta både pojkar och flickor. När man byggde stationen i Yoontoy 

konstaterade missionärerna att det var bästa att dela på skolverksamheten och placera pojkskolan i 

Yoontoy medan flickskolan fortsatta att ha sin verksamhet i Kismaayo. Plantage anlades också i 

Yoontoy med mål att förse stationen med egenodlad mat. Grödor som nämns var bananer, mango, 

majs och grönsaker.39 De flesta av barnen bodde på barnhem inom stationsområdet eftersom 

familjerna bodde långt ifrån missionsstationen. Skolundervisningen förefaller ha varit utan kostnad 

för barnens familjer. Istället för att betala för skolgången fick barnen en liten peng för tiden de 

vistades på missionsstationen. Skolans schema innebar att något av barnen fick hjälpa till med 

frukostförberedelser, själva frukosten intogs efter morgonbönen. Till frukost beskriver Erika Olsson 

att barnen fick var sitt majsbröd. I själva förberedelserna ingick att mala majsmjölet, en arbetsam 

uppgift. Därefter hade de två lektionspass innan en måltid intogs mitt på dagen. På eftermiddagen 

arbetade alla med olika uppgifter, främst med missionsstationens plantage. Några äldre elever 

hjälpte troligtvis Knut Knutsson med att slå tegel till nya byggnader på stationsområdet. I arbetet 

hade Knut Knutsson också hjälp av daglönare som aldrig fått sina namn registrerade i protokollen. På 

kvällen var det andakt efter kvällsmaten och relativt snart därefter för det sängdags för alla skolans 

elever.  

Skolundervisningen skedde på swahili men Filipo Abderhaman och Josef Ali översatte till somaliska 

för de elever som inte förstod.40 Swahili var det språk som brukats av sultanen på Zanzibar och därför 

kunde många boende längs Östafrikas kust språket. Likaså var det ett språk som den Brittiska 

Östafrika brukade vid sidan av engelskan.  Swahili som undervisningsspråk hade också fördelen att 

mycket skolmaterial redan fanns tryckt. Eftersom andra missionsorganisationer redan var verksamma 

inom det swahilitalande området fanns både kristna böcker och vanliga skolböcker att köpa ifrån. 

Barnen fick också praktisk undervisning i skolan. I Kismaayo hade Erika Olsson en gång i veckan 

sömnadsundervisning med pojkarna, en praktisk undervisning som troligtvis också följde med till 

Yoontoy.41 Förutom att undervisa barn undervisades i Yoontoy också vuxna. De som sökte sig till 

missionsstationen kom för att få undervisning. Huruvida undervisningen erbjöds på missionens 

initiativ eller för att den efterfrågades är oklart. Starten på vuxenutbildning av soldater i Kismaayo 

var på regementschefens förslag. Närheten till regementet Goob Weyn är mycket troligt en av 

anledningarna till att Yoontoy station byggdes. Efter relationsförbättringen med de brittiska 

myndigheterna verkar det som att kaptenen i Goob Weyn uppmuntrade kontakt med de kristna. 

Benyamin Komora inledde verksamheten på regementet och samtalade om kristen tro. Arbetet på 
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regementet började han med 1906. På lördagarna beviljade kaptenen också de soldater som så 

önskade ledighet, för att de skulle kunna få besöka Yoontoy för att få undervisning om kristen tro.  

1906 markerar att missionsarbetet tydligt är inne i den nya fasen som börjades i och med att 

Jubaland blev ett eget missionsfält. Markeringen sker genom att den nya stationen i Yoontoy öppnas. 

Att missionsfältet börjar etableras visas också genom att det första dopet på somalisk jord sker i 

februari 1906. Vid det första doptillfället döptes sex personer. Fyra av dessa var barn till Hanna och 

Benyamin Komora och de två andra är Jakob Ali, 22 år gammal och arab samt Yohana Bakera 20 år 

gammal och liksom familjen Komora pokomo.42 Det första dopet verkar minska trösklarna till att fler 

ska låta döpa sig och dop förrättas både i juli och i december samma år. Värt att notera vid dessa dop 

är att Filipo Abderhaman som arbetar som tjänare åt familjen Komora döptes i juli och att Daher bin 

Abdis syster döptes 30/12. Daher bin Abdi själv har blivit döpt i Falun 1903 och påbörjat sina studier i 

Sverige.  

Daher bin Abdi kom tillbaka till Kismaayo 1908. Missionsfältet hade nu två mer kvalificerade 

afrikanska medarbetare i Benyamin Komora och Daher bin Abdi. De svenska missionärerna bestämde 

sig för att det inte var i Kismaayo utan i Yoontoy de afrikanska medarbetarna skulle verka. Familjen 

Engdahl och Elina Åkesson fortsatte med att arbeta med sjukvård och barnhem i Kismaayo. Benyamin 

Komora ersätts i Yoontoy av Daher bin Abdi. Benyamin Komora med familj flyttar till Sunguuni, en by 

mellan Yoontoy och Mana Mofi. Där blir Benyamin Komora byevangelist. Tidigare hade Per Olsson 

och Benyamin Komora rest till Sunguuni och andra byar i området på några evangelisationsresor. Att 

låta Benyamin Komora som kristen bosätta sig på egen hand utan svenska missionärer i den 

omedelbara närheten var ett tecken på stort förtroende på hans förmåga. Missionen köpte ett hus 

och en åker åt Benyamin Komora och ger honom lön för hans arbete som evanglist i Sunguuni. 

Sunguuni var en mindre by vars invånare var förrymda slavar med etniskt ursprung längre söderut i 

Afrika. Swahili och troligtvis något stamspråk var därmed språken som talas där. Till Jubaland hade 

invånarna kommit genom slavhandel och senare hade de lyckats fly och fått en av britterna 

sanktionerad fristad i floddeltat. Exakt vad Benyamin Komora gör i Sunguuni sägs inte. Han har ingen 

skola på platsen utan verkar mest ha levt, försökt evangelisera och varit kristet vittne i vardagen.  

I Yoontoy öppnade Daher bin Abdis närvaro en ny möjlighet. Per Olsson menade att bristen på 

material på somaliska hindrar missionens arbete. Som gammal boktryckare låg böcker honom varmt 

om hjärtat. 1909 var Per och Erika Olsson på Sverigebesök men strax efter tillbakakomsten till 

Jubaland påbörjade Per Olsson arbetet med att översätta Markusevangeliet till somaliska. Han 

började också skriva läromedel till skolan på somaliska. Översättningsarbete som i dagens 

missionstidningar skulle ha lyfts upp som stora insatser passerade i marginalanteckningar inom det 

Jubaländska arbetet. I årsberättelsen för 1910 skrev Per Olsson att ”Inget har ännu översatts, inte till 

någon somalidialekt”, ett uttalande han grundar på kontakter med det brittiska bibelsällskapet.43 Per 

Olsson såg det därmed som missionärernas plikt att börja översätta kristet material till somaliska. Det 

är svårt att säga hur arbetet gick till och till vilken grad andra än Per Olsson var involverade i arbetet.  

I Kismaayo berättar Theodor Engdahl att de 1909 upplever en ny företeelse inom missionen i 

Jubaland.44 Av de 3 döpta under året var en somalier som ville bli döpt på sin dödsbädd. Den döptes 
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grav blev den första kristna graven i Jubaland. Att sjuka och döende döps av missionärerna var senare 

ingen ovanlighet. I Kismaayo fick missionärerna även uppleva hur någon lämnade den kristna tron. En 

av församlingsmedlemmarna avsäger sig tron efter påtryckningar av sin mor och sin släkt.45 

Församlingen i Kismaayo får också en ny medlem som blir den äldsta i församlingen. Elisabeth, 

tidigare slav rövad ifrån trakten kring Mombasa, döps när hon är 35 år gammal.46 Inom missionen var 

det 1909 21 afrikanska församlingsmedlemmar. Theodor Engdahl uttrycker att ett problem var att 

det är svårt för församlingsmedlemmarna att få en inkomst och att flera därför har flera rest runt i 

jakt på arbete. Theodor Engdahl var orolig för att de kristna skulle tappa tron under dessa resor. 

Många hade dock kommit tillbaka till missionärerna, något Theodor kommenterar med ”borta bra 

men hemma bäst”.47 Till Kismaayo färdades karavaner hemmahörande i Boranna med 

oromohandelsmän. Elina Åkesson besöker dessa för att tala med kvinnorna. Språkförbistringen var 

stor vid mötet. Elina Åkesson talade swahili, hon översattes av sin tjänaringa Sara till somaliska och 

en av kvinnorna översatte sedan till oromo.48  

I Yoontoy hindrades arbetet av medarbetarnas hälsa. Den ursprungliga planen var att göra flera 

bybesök. Möjligheten till bybesök begränsades starkt av att Per Olsson föll av en kamel på vägen 

mellan Kismaayo och Yoontoy och skadade höften, en skada han bär med sig livet ut. De infödda 

medarbetarnas hälsa var inte heller tillräckligt bra för att resa ut på bybesök. Istället fick missionen 

1910 glädja sig åt att 17 soldater har kommit för att få undervisning och att församlingen i Yoontoy 

bestod av 12 döpta.49  

3.3.3 Mana Mofi missionsstation öppnar 

I Mana Mofi pågick under 1910 bygget av en ny station. Theodor och Anna Engdahl hade flyttat dit 

och blivit ansvariga för stationen. Knut Knutsson följde också med till Mana Mofi för att leda och 

genomföra byggnationen. Under den första tiden bodde de i ”infödingshus” medan Theodor Engdahl 

och Knut Knutsson slog tegel, 80000-85000 tegelstenar tillverkade de under året. Anna Engdahl tog 

under tiden hand om parets två söner samt bedrev sjukvård med fem till sex patienter om dagen.  

I Yoontoy firades missionärsbröllop 1911. Herman Lundin och Ida Fogelin vegs. För att göra bröllopet 

till ett exempel för de kristna afrikanerna skede vigseln på swahili. Målet var enligt Per Olsson att få 

bort "snedvridna förväntningar och föreställningar om äktenskapligt liv”.50  Året tidigare vigdes 

Herman Andersson med Elisabeth Öst och bröllopet firades i samband med att församlingarna från 

de tre missionsstationer samlats för stormöte. Bröllopsfesten kombinerades med dopfest för de två 

soldater som döpts. Samma år påbörjade Theodor Engdahl arbetet att få fler afrikanska medarbetare 

i Mana Mofi. Musa Yosef och Isak Nyakayaga fick egen undervisning av Theodor Engdahl i detta 

syfte.51 Utbildandet av nya medarbetare utrycks vara ett av missionsarbetets glädjeämnen.  Arbetet i 

byarna däremot var tyngre känslomässig. De muslimska hövdingarna och ledarna mottog inte de 

kristna på något uppmuntrande sätt. Herman Lundin berättar att missionärerna försökte göra sitt 

bästa för att vinna bybornas förtroende med sång och spel på reseorgel. Det främsta 

förtroendemedlet de hade menar Herman Lundin var medicin, något som de delade ut vid alla 
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bybesöken.52 Långsamt skapades förtroende och tre månader senare skrev Ida Lundin att en tidigare 

motståndare nu tagit emot medicin av dem.53 1912 lämnade Elina Åkesson Kismaayo för att arbeta 

med sjukvård i Goob Weyn utanför Yoontoy. Daher bin Abdi som också fått viss sjukvårdsutbildning, 

flyttar då från Yoontoy till Kismaayo för att ta över sjukvården där. Erika Olsson var troligtvis nöjd 

med att få en riktig sjuksköterska till Yoontoy. Hon beskriver i ett brev 1911 att hon klarade av att 

göra sårbehandling men mer avancerad sjukvård var hon mycket osäker på.54 I Kismaayo börjar 

Daher bin Abdi också med att predika på somaliska, något som församlingen efterfrågat under en tid.  

1913 var resultatet av översättningsarbetet till somaliska färdigt att presentera. Redan tidigare hade 

Markusevangeliet blivit färdigöversatt. Nu var också Johannesevangeliet översatt. Det förelågenbart 

manuskript och inget tryckt evangelium fanns på somaliska. Per Olsson nämner att både Daher bin 

Abdi och Petro Guled hade hjälpt till i arbetet.55 Yoontoyområdet ser utifrån arkiven ut att vara ett 

fokusområde för missionärerna. 1913 var alla tre afrikanska medarbetare, Benyamin Komora, Isak 

Nyakayaga och Daher bin Abdi inskrivna under stationen Yoontoy.56 I Yoontoy nämns också att Petro 

Guled och Enok Benyamin fick speciallundervisning, bland annat i svenska, och båda två blir senare 

anställda av missionen. Både Benyamin Komora och Isak Nyakayaga var placerade i byar utanför 

Yoontoy, Benyamin var kvar i Sunguuni och Isak i byn Kobon.57 På båda platserna var det ungefär 

tjugo personer som deltog i söndagsgudstjänsterna. Gudstjänststatistiken kan jämföras med att i hela 

församlingen av döpta kopplade till Yoontoy vid årets slut var nitton personer. I dessa siffror var 

också byarnas döpta medräknade. Bymissionen med afrikanska medarbetare verkar alltså nått 

relativt många människor jämfört med missionen på själva missionsstationen. 

3.3.4 Jubaland under första världskriget 

1914 sker förändringar i omvärlden när första världskriget startar. Britterna sänder största delen av 

sina Östafrikanska soldater till Tyska Östafrika, dagens Tanzanias fastland. Där binds stora styrkor upp 

av en tysk general som för ett gerillakrig. Alla soldater kunde dock inte lämna Brittiska Östafrikas 

norra gräns. Framförallt är det Sayyidh Muhammed Abdallah Hasan som hotar och tvingar britterna 

att ha kvar kompanier i Jubaland.58 Trots hotet från Sayyidh Muhammed Abdallah Hasan minskade 

närvaron av soldater vilket påverkade missionsarbetet. Påverkan skedde genom att regementet var 

ett framgångsrikt missionsområde för Jubalandsmissionen som nu begränsades av att soldater färre 

till antalet. Per Olsson såg resultatet av soldatmissionen, inte enbart i soldaterna som kommer till 

missionsstationen. Eftersom kompanierna ofta flyttar runt tar de också med sig det kristna budskapet 

till andra platser i Afrika. Ett exempel Per Olsson nämner är ett kompani som enbart var ett par 

veckor i Yoontoy innan de placerades i Serennli. Soldater som tjänstgjorde i kompaniet köpte alla Nya 

testamenten, ABC-böcker, sångböcker och skrivtavlor som stationen hade på lager.59 De kristna 

soldaterna möte också i glädje Per Olsson när denne utförde sin resa för att undersöka 

expansionsmöjligheterna för missionsfältet. Mötet drog ut på tiden till den grad att Per Olsson 

missade sin båts avfärd. Kriget medförde också att transporter till och från Sverige blev något 
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svårare. Något totalt stopp var det inte frågan om utan man hade kontakt med hemlandet.60 1914-

1915 uppvisar fler brev publicerade i Missionstidning än någonsin tidigare. Kända problem 

underkriget var dock att det första protokoll med löner och andra noteringar skrivna 1916 hamnade 

på en båt som torpederades och därför fick skrivas om.61  

Från Mana Mofi skriver Herman och Ida Lundin inte mycket om nyomvända kristna. Istället kommer 

många berättelser om svårarbetat fält med hårda muslimer. Klimatet i sociala relationer i Mana Mofi 

beskrevs som hårt. I ett brev långt senare berättades att byar runtomkring Mana Mofiområdet ser 

ner på invånarna i Mana Mofi eftersom befolkningen i där praktiserade någon form av ”ättestupa”.62  

1914 var det framförallt kvinnors situation i den muslimska kontexten som beskrevs vid upprepade 

tillfällen. 1915 blev det ett genombrott i Mana Mofi genom det första dopet. Mberna, en ungefär 35 

år gammal man döptes och tog som kristen namnet Stefanus.63 Stefanus integrerades snabbt i 

missionen och följede samma år med på missionsresa upp till området Gosha.64 Kanske kan någon 

form av missionsstrategi synas i att snabbt ta med Stefanus i det utåtriktade missionsarbetet. De 

afrikanska lärarna fick förhinder att delta och ersattes av Stefanus och Johannes som också döpts 

samma år. Dessutom var Per Olsson och Herman Lundin med på resan. I Gosha predikade gruppen 

inte enbart utan undersökte också efter en plats för en ny station och fann Alexandra.  

I Kismaayo pågick arbetet bland kvinnor och barn. Selma Göransson höll skola för flickor som också 

bodde på missionsstationen. Starten av flickbarnhemmet hade varit mycket långsam och det tog fem 

år innan någon vågade överlämna en flicka i Selma Göranssons vård.65 Responsen på den kristna 

skolan växte i samhället och 1915 öppnade muslimerna en koranskola för flickor.66 En flicka kom till 

Selma Göransson och ville läsa hos henne trots koranskolan men eftersom hennes mor sa nej fick 

hon inte börja.  

Turbulensen 1915 omkring en av de mest kända kristna afrikanerna i Jubaland, Daher bin Abdi, tog 

upp mycket av höstens tankar. Missionärerna hade svårt att se att en afrikan som blivit utbildad i 

Sverige hade med trostvivel och en Gudsbild som närmade sig islams. Besvikelsen var stor i 

missionskonferensens protokoll den hösten, men snart förbytes stämningen. Daher bin Abdi blev sjuk 

i malaria och återvände till kristen uppfattning av Gud på sin dödsbädd. Hela händelseförloppet 

påverkade missionärerna till den grad att drygt sex sidor skrevs i samband med Daher bin Abdis död i 

Missionstidning, något som är mer än om någon annan från Jubaland, svensk eller afrikan.  

1916 skrev Per Olsson till Sverige och berättar att de fyra evangelierna var översatta till somaliska.67 

Enbart Markusevangeliet var emellertid tryckt, året innan hade ett manuskript sänts till London för 

tryckning.68 De övriga evangelierna var enligt Per Olsson i behov av revidering. 1915-16 verkar Per 

Olsson arbetat mycket med översättning. I brevet från 1915 skrev han att sju kapitel av 

Matteusevangeliet var översatta och när han skriver i slutet av 1916 är både Matteusevangeliet och 
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Lukasevangeliet färdigöversatta.69 Fortfarande noteras översättningarna bara kort i inskickade brev 

till Missionstidning. Översättningsarbetet nämns inte bland sådant som är värt att uppmärksamma i 

de årliga protokollen och vare sig Per eller Erika Olsson skriver något om översättningarna i sina 

privata brev. 

I slutet av 1916 hade missionärskåren i Jubaland minskat till Per och Erika Olsson, Theodor och Anna 

Engdahl och Selma Göransson. Benyamin Komora och Isak Nyakayaga var de enda namngivna 

avlönade afrikanerna.70 Antalet anställda är en tydlig minskning sen tidigare år. Som en jämförelse 

visar protokollen skrivna hösten 1914 att Elina Åkesson, Knut Knutsson, Herman och Ida Lundin samt 

Daher bin Abdi också avlönades i Jubaland. Knut Knutssons närvaro är till viss del osäker, 1917 nämns 

att han är i Jubaland och själv står för sina utgifter. Detta samtidigt som Per Olsson skrivit att det inte 

går att resa ut. Troligt är alltså att Knut Knutsson varit i Jubaland hela tiden. 1915 var även Herman 

Andersson på plats i Kismaayo. Möjligheten att sända ut nya missionärer begränsades av kriget och 

förhållandena i Jubaland tvingade missionärer att resa hem till Sverige. Herman och Ida Lundin 

tvingades resa hem till Sverige för att vila sedan Herman Lundin insjuknat i malaria. Precis som 

tidigare ansvarar familjen Engdahl för stationen i Kismaayo och familjen Olsson för stationen i 

Yoontoy. Den här ordningen gällde sedan 1905, med undantag för när någon varit i Sverige på 

semester. 

3.3 Efter första världskriget, 1919-1925 
Klimatet i Jubaland tog ut sin rätt också på de långvariga missionärerna.71 1919 reser familjen 

Engdahl till Sverige på grund av sjukdom och de svenska missionsarbetarna i Jubaland blir få till 

antalet.72 Samtidigt tas nya afrikanska medarbetare plats på lönelistorna. Enok Benyamin, Benyamin 

Komoras äldste son och Musa Yosef blir för första gången omnämnda som anställda av missionen 

1919. Även Daud Hire 1920. Anställningar som enbart varar ett eller två år av Ibrahim Bakari och 

Daniel Gore görs 1921. Både Musa Yosef och Enok Benyamin har tidigare predikat vid olika tillfällen 

och fått beröm för sina predikningar av missionärerna.73 Båda hade dessutom fått 

specialundervisning av missionärerna med syfte att de skulle kunna bli evangelister och lärare. 

Hurvida det är personlig mognad eller brist på arbetare som till slut får Per Olsson att anställa de 

båda när han flyttar till Kismaayo nämns aldrig. Oavsett anledning är Enok Benyamin och Musa Yosef 

nu med bland missionens anställda. Protokollet med budgetförslag för 1919 innehåller fler 

intressanta uppgifter. Under stationen Yoontoy står enbart Benyamin Komora och Isak Nyakayaga 

nämnda som anställda. I årsberättelsen i Missionstidning bekräftar Per Olsson kort att Benyamin 

Komora som första afrikan helt ansvarat för en missionsstation i Jubaland.74 Per Olsson skrivev som 

ensam protokoll och  fattade beslut vid denna missionskonferens. Innan 1922 var det nämligen 

männen som deltog i missionärskonferensen. Först 1922 så blir kvinnorna synliga genom att 

missionärer av båda klnen undertecknar protokollet. 75  Kvinnorna i missionen hade tidigare samlats 

under missionärskonferensen inte samtalat om budgeten. Erika Olsson skriver 1914 att männen om 
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en vecka skulle träffas för missionskonferens medan kvinnorna skulle träffas för ”samtal” under 

samma tid.76 Ifall det är modernare tider i form av kvinnorörelse som blåser till Jubaland från EFS i 

Sverige eller enbart i form av enskilda personer går inte att konstatera ur materialet. En möjlig 

anledning till att kvinnor inte deltog i missionskonferensen på samma villkor som männen kan ha 

varit att de inte betraktades som missionärer i samma grad. I en jämförelse med Svenska kyrkans 

mission i Sydafrika så betraktades kvinnorna 1878 inte som missionärer.77 I Sydafrika hade kvinnor 

inom Svenska kyrkans mission inte heller vare sig rösträtt eller närvarorätt under perioden 1978-

1902.78 Utifrån materialet har liknande förhållningsätt i Jubaland varken gått att till fullo dementera. 

Samma tankebanor som ifrågasatte att kvinnor kunde vara missionärer kan alltså ha påverkat vilka 

som deltog i missionskonferensen.  

Den mycket låga närvaron av svenska missionärer i Jubaland verkar ha fått de inhemska 

medarbetarna att blomma upp. Deras goda förmågor lyfts upp som aldrig förr av Per Olsson i 

årsberättelsen för 1919 som publiceras i Missionstidning. Både Musa Yosef och Enok Benyamin fick 

mycket beröm för sitt engagemang, sina predikningar och undervisning samt för sättet de genomfört 

predikoresor ute i byar.79 Att Musa Yosef och Enok Benyamin blir anställda är ett tecken på en ny tid 

för missionsfältet. De båda är de första tydliga exemplet på ledare ur den andra generationens 

kristna i Jubaland. Enok Benyamin blir trots sina kunskaper i somaliska också en representant för 

swahilidelen av den Jubaländska kyrkan i och med att han inte är etnisk somalier utan tillhör 

pokomofolket. Musa Yosef är också en andra generationens kristen, men han är representant för de 

etniska somalierna. Musa Yosef blir en arvtagare till Daher bin Abdi. Att Musa Yosef är en slags 

arvtagare blir tydligt utifrån vad missionärerna skriver om Musa Yosef innan och efter Daher bin 

Abdis död. Strax efter att Daher bin Abdi återvänt till Jubaland från Sverige 1908 döptes Musa Yosef. 

Trots att Musa Yosef precis som Isak Nyakayaga tar emot undervisning av Theodor Engdahl i Mana 

Mofi 1911 är det enbart Isak Nyakayaga som blir anställd strax efteråt. Musa Yosef nämns inte igen 

förrän i samband med Daher bin Abdis död då han både är med vid. Efter Daher bin Abdis död verkar 

något tändas i Musa Yosef och han börjar nämnas av missionärer och blir till slut anställd 1919 då Per 

Olsson i positiva ordalag kallar honom ”ivrig” att predika. 

I september 1919 genomförs det första bröllopet mellan två kristna afrikaner i Jubaland. Tidigare har 

kristna gift sig, såsom Musa Yosef, men då med muslimska partners. I Musa Yosefs fall döptes hans 

hustru Aurala Fara 1916.80 I Kismaayo ökar församlingen sakta. 1909 var det ungefär 25 på 

gudstjänster i Kismaayo och 1919 var antalet det dubbla, 30 på förmidagsgudstjänst och 25 på 

kvällsgudstjänst. När första världskriget är slut börjar också de första ryktena cirkulera om att 

provinsen Jubaland ska sluta vara del av Brittiska Östafrika och istället lämnas över till Italienarna och 

bli del av Italienska Somaliland. Per Olsson spådde redan 1919 att det stora problemet inte skulle att 

vara övergången ifrån engelskt till italienskt styre och språk. Problemet han förväntade sig var att 

swahilin kommer minska i betydelse under Italienskt styre. 
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Krigsslutet innebar inte enbart nya rykten om framtiden, det innebar också att möjligheterna att resa 

mellan Sverige och Jubaland ökade igen. I mars 1920 anlände Herman och Ida Lundin, Axel Kinell och 

Alma Johannesson.81 Herman och Ida Lundin återvände omedelbart till sin gamla placering i Mana 

Mofi. Alma Johannesson verkar ha varit placerad i Yoontoy men hon rörde sig mellan stationerna 

som sjuksköterska. Selma Göransson var däremot fast i Yoontoy tillsammans med Axel Kinell. 

Tillsammans beslutades också att Per och Erika Olsson samt Knut Knutsson skulle få resa till Sverige 

och vila, för första gången på tolv år. De reser efter att Arvid och Inez West anlänt till missionsfältet 

under våren 1921. De många helt nya missionärerna bygger på bilden av att den Jubaländska kyrkan 

var inne i sin andra generation, en bild som skapades av Enok Benyamins och Musa Yosefs 

anställningar. Att ingen av ”de första” missionärerna var kvar i Jubaland, liksom att Theodor Engdahl 

dör hemma i Sverige visar också det på att missionsfältet börjat en ny fas. 

Efter första världskriget sker ett genombrott för missionsarbetet på flera platser. Året innan 

hemresan döper Per Olsson 1920 i Kismaayo 19 personer, vilket efter flyttar och dödsfall resulterade 

i att en ökning av församlingen på 15 medlemmar till 40 kristna i staden. Några skillnader i arbetsätt 

jämtemot tidigare syns inte, utan Per Olsson och Enok Benyamin undervisade män och höll 

gudstjänster. Erika Olsson undervisade kvinnor både på missionsstationen och ute i hem i Kismaayo, 

samt att hon gjorde även sjukbesök.82 Ingen av de kristna i Kismaayo konstateras härstamma ur 

ursprungsbefolkningen i staden, bajuner, utan alla är invandrade kristna situationen är densamma i 

Yoontoy varifrån Musa Yosef besökt kompaniet i Goob Weyn under ett flertal tillfällen. Ur kompaniet 

döps under året sju soldater vilket är fler än på många år. 

Nya tider för missionen innebar nu också ett ytterligare fokus på missionsfältet. Det syns tydligt i 

protokollen skrivet under missionärskonferensen som skickas hem till Sverige. Från de två sidor inför 

1918 och en sida inför 1919 ökar längden drastiskt när Per Olsson reser hem. Inför 1921 är 

protokollet återigen fyra sidor långt men året verkar flöda av visioner och på hösten skriver de i sitt 

reviderade budgetförslag ett protokoll på tolv sidor.83 Föga förvånande resulterar konferensen både i 

saker som inte genomförs omedelbart, såsom ny missionsstation i Alexandra samt fler missionärer. 

Vissa av idéerna genomförs däremot med framgång. I protokollet lyfts alla lärare och evangelister 

upp. Både de som var anställda och de missionärerna hoppas kunna ge ett jobb i framtiden. De 

anställda ville man ge utbildning och fortbildning, något som tidigare i missionsfältets historia enbart 

gjorts på ett personligt plan. Nya planer börjar dras upp för en månadslång sommarkurs med fort 

bildningsmål. Isak Nyakayaga hör tyvärr till de som inte får någon fortbildning eftersom han flyttar. 

Med på samlingen, som förevigas på bild, blir veteranen Benyamin Komora och hans båda söner 

Enok och Yuda Benyamin. Musa Yosef, Petro Guled och Daud Hire deltog också i undervisningen.84 De 

afrikanska lärarna är mycket nöjda med kursen och i protokollet för det första församlingsmötet 

under samma höst nedtecknas att de vill ha minst en månads undervisning varje sommar.85 

Församlingsmötet är även det en stor nyhet på missionsfältet och det bildar ett råd som ska ta hand 

om ”församlingstukt” och liknande ärenden, ett råd som består av Musa Yosef, Axel Kinell och 
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Daniel.86 De svenska missionärerna är också mycket nöjda och börjar omedelbart planera för ett 

lärarseminarium där de kontinuerligt skulle kunna utbilda ledare.87  

I Sverige inträffar samtidigt en ekonomisk kris för EFS.88 Krisen resulterar i att mycket av EFS 

organisation i Sverige förändras och självklart påverkar också bristen på pengar situationen på 

missionsfälten. De högytflygande planer som missionärerna i Jubaland presenterar blir inte möjliga 

att genomföra. Trots goda intentioner och hittills gott resultat av de afrikanska medarbetarnas 

arbete är det inte möjligt att starta ett seminarium. Pengar för fler missionärer och nya stationer i 

Jubaland prioriteras inte heller av EFS i Sverige. I Jubaland gör missionärerna sitt bästa med att visa 

upp ett framgångsrikt missionsarbete som ska locka de svenska givarna att ge mer pengar. Musa 

Yosefs arbete med soldatmission växer och det framförallt soldater från Luostammen som blir 

kristna. 1921-1924 skrivs 90 nya namn in i Kismaayo församlingsbok och uppskattningsvis 80 av dessa 

är Luo medan resterande är folkgrupper mer bofasta i Jubaland.89 Trots framgångarna går ett rykte i 

Sverige om att Jubalandsmissionärerna misströstar och är trötta. Troligtvis hade ryktet sin grund i de 

stora visionerna som förts fram i Jubaland och som i Sverige främst synts i stora förfrågningar om 

pengar till projekten. Tonen i breven verkar ha fått svenska missionsvänner att undra över hur det 

stått till i Jubaland. Ryktet är för eftervärlden känt enbart genom att Jubalandsmissionärerna 

gemensamt skriver ett brev till Missionstidning där ryktet dementeras.90 Att många missionärer 

undertecknar samma brev är annars något mycket ovanligt som enbart ske bland de gifta paren. 

Detta visar att ett kraftigt dementerande behövdes för att övertyga de svenska missionsvännerna om 

att missionärerna var vid gott mod. Samtidigt visar de att namnen som är uppskrivna i Kismaayos 

församlingsbok inte räcker för att beskriva församlingens ökning under det tidiga 1920-talet. 1921 

berättar de att 50 dop utfördes, samt att två personer konfirmerades. 1922 har redan i april då 

brevet skrivits inneburit fler konfirmationer.91 I april har också doptakten hållits upp med 

sammanlagt 22 dop under året. Missionärerna lämnar också en intressant uppgift om 

könsfördelningen i församlingen. I Kismaayo ”läser” nämligen 52 personer enligt deras brev som ska 

visa att de inte är missmodiga. Att ”läsa” kan innebära både att gå dopundervisning och 

konfirmationsläsning. Av dessa 52 är 41 är män och 11 kvinnor, en extrem övervikt på män alltså. De 

många männen är i flera fall hemmahörande i kompaniet i Goob Weyn där Musa Yosef tillsammans 

med de kristna soldaterna under 1921 uppfört en liten kyrkhydda. 

Det skulle vara intressant är att undersöka anledningarna till att 80 % av de som läser i Kismaayo är 

män och enbart 20 % kvinnor. En förklaring skulle kunna vara att det var mycket svårare för en 

kvinna att få gå iväg till en skola, det ansågs onödigt och som en del av männens värld. I en rapport 

om situationen i Somalia skriven 1991 beskrivs att flickor vid 7-13 års ålder förs in i kvinnornas värld 
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som i kulturen är fokuserad på hemmet och där utåtriktad verksamhet inte stöds.92 Pojkarna rör sig 

betydligt friare än flickorna då de under långa vandringar tar hand om familjens boskap. Bilden av 

somaliska pojkars situation som ytters rörliga bekräftas ofta av missionärerna när de talar om 

skolorna. De somaliska pojkarna kan komma och gå i missionens skola under ett par månader och 

inte veta exakt var deras föräldrar befinner sig. Flickor kan däremot inte komma på eget initiativ till 

skolorna utan blir istället lämnade till missionen när de är sjuka och föräldrarna inte kan ta hand om 

dem. Föräldrarna verkar i dessa fall se det som bättre att flickan överlever hos de kristna än att hon 

dör. En anledning till att färre flickor läser hos missionärerna är alltså att det är svårare för flickor att 

få tillstånd att komma till skolan. En annan anledning är troligtvis hur missionärerna har prioriterat 

sitt arbete. Bland de svenska missionärerna är könsfördelningen inför 1922 jämn, tre män och fyra 

kvinnor, två gifta och två ogifta.93 De afrikanska medarbetarna är det enbart män anställda, 

sammanlagt 7 personer. Det kan vara intressant att vid 1922 års slut är fyra av dessa gifta eftersom 

Daud Hare och Petro Guled i oktober gifter sig med var sin flicka som vuxit upp på missionens 

barnhem.94  

Kvinnorna som arbetade missionen var av två olika kategorier, gifta och ogifta kvinnor. De båda 

rollerna kan enkelt sammanfattas med att den gifta kvinnan kompletterade sin make i 

missionsarbetet medan den ogifta kvinnan hade en mer självständig roll. På samma sätt som i svensk  

mission i Sydafrika och i norsk mission på Madagaskar så var en stor roll att vara exempel på kristen 

familj.95 De gifta kvinnorna hade en även en mängd olika uppgifter där hon tog hand om det dagliga 

livet på missionsstationen. 1908 beskrev Per Olsson sina arbetsuppgifter på missionsstationen i 

Yoontoy. Han avslutade med att säga att han skulle kunna beskriva Erika Olssons arbetsuppgifter, 

men att det är alldeles för många och varierade för att kunna få plats i artikeln. 96 Ifall de anställda 

afrikanernas hustrur fick samma roll som exempel såsom i de svenska missionärsfamiljerna är oklart. 

Inte otroligt var Benyamin Komoras hustru Hanna och Musa Yosefs hustru Aurala Fara rollen som 

exempelfamiljer. Detta får stöd ibland annat att de båda erhåller änkepension när deras makar har 

dött.  

Även de ogifta missionärskvinnorna hade många olika arbetsuppgifter. Men till skillnad från de gifta 

kvinnorna, vars huvuduppgift kan sägas ha varit att komplettera sina makar, hade de ogifta kvinnorna 

egna huvuduppgifter. Sjuksköterska var den som är vanligast utbildningen som de ogifta kvinnorna 

och det var i sjukvården som den främsta uppgiften verkar ha legat. Att undervisa och evangelisera 

ibland kvinnor verkar ha varit av underordnad betydelse och mer av en extra aktivitet. Flickskolan 

med tillhörande barnhem var undantaget då kvinnor prioriterades. Kvinnor kunde när möjlighet 

fanns få privat undervisning eller undervisning i mindre grupp.97 Trots det hade kvinnorna mindre 

möjlighet till läsundervisning än männen. Eftersom läskunnighet var ett krav för att få döpas så blev 

kvinnornas barriär till dopet högre än männens. Analyser ifrån 2000-talet visar att de afrikanska 

kvinnorna haft en stark bärande roll i kyrkor på kontinenten.98 Andra svenska missionsområden 

prioriterade kvinnor något mer i sin verksamhet med att åtminstone ha mål och har resulterat i 
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levande kyrkor idag.99 Det är dock inte möjligt att spekulera mer i vad som skett i Jubaland ifall 

kvinnoarbetet haft en mer prioriterad plats. 

I Kismaayo har fängelse som Herman Lundin börjar besöka och predika, han välkomnas enligt egen 

utsago både av fångar och fängelseledning och har upp till 23 personer lyssnat på predikningarna.100 

En väktare var intresserad och en av fångarna hade bett Herman Lundin om att få bli döpt. I 

militärförläggningen i Goob Weyn tog pratet om religion upp tid till den grad att kaptenen förbjöd 

religionssamtal. Musa Yosef eller andra av missionens anställda var däremot inte förbjudna utan 

målet verkar ha varit att hindra hätska diskussioner mellan kristna och muslimer.101 Per Olsson 

beskriver hur han i kapellet i Goob Weyn fick fira nattvard med 40 kristna efter en högtidshudstjänst 

med nio konfirmationer (konfirmation krävdes för att få nattvard), elva dop och två välsignande av 

äktenskap. Bland de många nyomvända kristna hade också sedan tidigare gifta par blivit döpta. Dessa 

hade nu, enligt Per Olsson på eget initiativ, frågat om inte deras äktenskap kunde få en kristen 

välsignelse. Välsignelse av ingånget äktenskap var en ceremoni som Per Olsson och övriga 

missionärer senare gärna verkade genomföra. Musa Yosef och Aurala Faras äktenskap ingicks medan 

hon fortfarande var muslim. Det nämns aldrig att deras äktenskap skulle välsignats kristet vilket tyder 

på att sådan välsignelse inte är något krav. Välsignelserna av äktenskap genomförs trots frånvaron av 

krav både utanför Yoontoy i januari 1923 och senare missionsfältets historia. 

1920-talets starka tillströmning av kristna i de kustnära stationerna Kismaayo och Yoontoy har inte 

haft någon större numerär inverkan på stationen i Mana Mofi. Arvid West skriver 1923 från Mana 

Mofi att de där vid 1922 års början hade fyra medlemmar i församlingen.102 Under året döptes åtta 

vuxna och två barn men församlingen hade också minskat genom två dödsfall, en utflyttning och en 

uteslutning. Vid året slut var det därför tio medlemmar av församlingen i Mana Mofi. I Mana Mofi 

arbetar Arvid och Inez West och Anna Ström med utåtriktad verksamhet, främst på 

missionsstationen. Anna Ström leder sjukvårdsarbetet och under året har hon utfört sammanlagt 

4000 behandlingar.103 Missionärernas förhoppning var att genom att sjukhusverksamheten och 

skolan i Mana Mofi ska göra relationen till närsamhället lättare. Att situationen i Mana Mofi var svår 

berodde bland annat på att missionärerna upplevde det som att visa av grannarna drömde om att 

döda dem. 104  Med de relationerna till närsamhället var det också svårt för missionärerna att tala om 

kristen tro. Arvid West nämner att ett av sätten han lyckats prata om tro med omgivningen var när 

han putsar muren runt missionsstationen. Flera män från trakten samlades då och studerade hans 

arbete och Arvid West passade på att samtala med dem om kristen tro medan han arbetade. Arvid 

West beskrev också hur en man som blev rasande när brodern döptes nu själv vill bli döpt 

tillsammans med sin hustru. Fadern gav sitt godkännande till dopet "De har tagit Hassan (Nathanael), 

då kunna de ta dig också" och Arvid West inväntade moderns godkännande innan man och hustru 

döptes och flyttade till missionsstationen för att undvika trakasserierna mot de kristna.105 Från Mana 

Mofi ger Inez West en bild av hur nedvärderad hon upplevde att en kvinna kan vara i ett 
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äktenskap.106 Kvinnan i förhållandet dog och till begravningsfesten behövde mannen kött, en oxe. 

Oxen skaffade han på den Italienska sidan av Jubafloden eftersom oxarna var billigare där. I 

överfarten över Jubafloden välte båten och oxen dog. Inez West beskriver hur mannen grät över den 

ekonomiska förlusten av oxen som han behövde ersätta, men att han inte visade någon sorg alls över 

förlusten av sin hustru. Inez West skyllde situationen på den islamska kvinnosynen och försökte visa 

på hur kristendomen kunde ge kvinnorna en bättre situation. Inez Wests presentation av kvinnornas 

situation är koherent med övriga missionärers berättelser. Vid sidan av att för Sverige beskriva 

kvinnornas situation är målet med berättelserna att engagera missionsvännerna och uppmuntra 

dessa till att skänka pengar till missionsfältets arbete. 

 I Kismaayo är situationen för kvinnorna liknande den i Mana Mofi enligt missionärerna. När Selma 

Göransson 1923 flyttar till Kismaayo tar hon över flickbarnhemmet. Detta ger Ida Lundin mer tid för 

hembesök. Från sina besök hos kvinnor i staden, besök som innehöll både sjukvård och samtal, 

kommer hon med en berättelse om en kvinnas situation. Kvinnan i fråga var bunden omkring 

fotleden för att förhindra henne från att gå utanför huset. De många vandringarna bland kvinnor i 

staden verkar 1923 ge resultat. En kvinna vid namn Mariamu bestämmer sig för att hon vill bli kristen 

och bli då den första av stadens ursprungsbefolkning som döps. Den avgörande faktorn för Mariamu 

verkar inte ha varit Ida Lundins hembesök utan vaktmästaren på missionsstationen som säger att han 

bara kan gifta sig med en kristen. 

Då EFS ekonomi som tidigare beskrivits var pressad får missionärerna försvara sina kostnader för 

missionen. I vid missionärskonferensen 1923 inleder missionärerna med att i första paragrafen säga 

att de förstår rörelsens pressade ekonomiska läge.107 Det ekonomiska läget verkar ha kommit 

oväntat för både Herman Lundin och Arvid West har lånat pengar för att i förtid kunna förbättra 

missionsstationernas byggnader. Ekonomin i Sverige resulterar i att missionärerna försöker övertala 

församlingen i Yoontoy till att stå för Benyamin Komoras lön. Försöket verkar misslyckas då 

kassaböckerna för Yoontoy 1925 inte markerar några inkomster på posten ”Gåvor och kollekter” och 

endast 30,4 shilling på ”Övriga inkomster”.108 Kollekterna var små trots att de afrikanska lärarna året 

innan hade försökt föregå med gott exempel och under ett församlingsmöte fått igenom att alla 

församlingsmedlemmar skulle skänka 4 shilling till utgifterna.109 Benyamin Komoras lön uppgick till 

780 shilling och kollekterna räckte alltså inte till hans lön. 110  Den dåliga ekonomin tvingar också 

missionärerna att förklara sin missionsstrategi i Missionstidning. Per Olsson skriver och berättar att 

skolverksamhet och barnhem är en effektiv och nödvändig del av verksamheten i ett muslimskt 

område.111 I det av islam dominerade Jubaland krävs kombinationen skola och barnhem för att sakta 

nå in med det kristna budskapet, trots att de verksamhetsformerna är mycket kostsamma 

ekonomiskt. 

Trots den dåliga ekonomin beslutade missionärerna vid missionärskonferensen 1925 att en ny 

station skulle upptas i Alessandra, 14 mil in i landet från kusten längsmed Jubafloden.112 Tillstånd för 

att uppföra stationen har missionärerna fått av de brittiska myndigheterna. De var rädda för att 
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vänta för länge eftersom de tvivlade på att Italienarna skulle ge förnyat tillstånd. Axel Kinell flyttade 

1924 till Alessandra och till hjälp i arbetet fick han Petro Guled och året därpå var också Daud 

Mwishas där.113 Vid starten är det Axel Kinell som bygger på själva byggnaderna samt försöker 

besöka den närmaste byn.114 Petro Guleds huvuduppgift var enligt Axel Kinell att besöka cykla runt 

bland byarna omkring Alessandra och predika. Redan under det första året märks en stor skillnad i 

synen på de kristna jämfört med de andra stationerna. Innan 1924 gått till sitt slut berättar Axel 

Kinell att de fått flera dopkandidater, något som lätt jämföras med Mana Mofi station som hade fyra 

församlingsmedlemmar när 1922 började, efter 12 års verksamhet på platsen. 

3.4 Italiensk tid i Jubaland, 1925-1935 

3.4.1 Maktövertagandet 

Italienarna tog den 1 juli 1925 över hela kolonin Jubaland officiellt.115  Anledningen till att 

Storbritannien överlämnade kolonin var en följd av fredsfördragen efter första världskriget. Innan 

Italien inträdde i kriget hade landets ledare blivit lovat territoriella vinster på bekostnad av Österike-

Ungern. Italiens dåliga prestation i kriget gjorde att deras krav inte stöddes i det slutliga 

fredsfördraget. Storbritannien utlovade då Jubaland som en kompensation eller som ett tack för 

insatsen till Italien. Ryktet om att Jubaland skulle överlämnas till Italien var i rörelse redan 1919. Ett 

säkert datum för själva överlämnandet av området fastställdes sent och fortfarande 1923 var 

missionärerna osäkra på vilket år det skulle ske. Ändå börjar missionärerna med förberedelserna 

genom att sätta in italienska på pojkskolans schema och genom att bygga missionsstationen i 

Alessandra.116  

I Jubaland blev mötet mellan missionärerna och italienarna mycket gott. Den goda relationen kan 

exemplifieras med italienska regeringsfunktionärers besök hos missionsfältets ledare, Per Olsson. 

19/8 1925, en och en halv månad efter det italienska maktövertagandet skriver Erika Olsson att den 

italienske kaptenen har varit på besök hos dem 3-4 söndagar.117 Dessutom har kaptenen haft med sig 

blanda annat både sin löjtnant och doktor till missionsstationen och vid besöket gett sjukvården kinin 

och barnhemsbarnen karameller. Doktorn har också utlovat fullt stöd till missionsfältets sjukvård, 

vilket innebar att all missionärerna fick ta emot all medicin de behövde gratis. Lite tidigare Erikas 

Olssons brev, 22 juli, sammanfattar Per Olsson sina intryck ditintills av den nya regeringen. Han skrev 

till missionsvännerna i Sverige att regeringsbytet inte känts av på något sätt ännu, förutom det 

positiva att portot blivit billigare.118 Per Olsson nämner också att italienarna sett att missionen tar 

hand om många hungrande i Jubaland, en hungersnöd orsakad av torka. Även om Per Olsson från 

början är osäker på om italienarna bryr sig om missionens arbete får han snart klarhet. Nästa 

publicerade brev i Missionstidning berättar att guvernören med åtta funktionärer besökte Yoontoy 
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och gav missionsstationen mycket beröm. Guvernören hade redan tidigare besökt Alessandra och var 

till Per Olssons förvåning till och med positiv till att fler svenska missionärer skulle kunna få arbeta i 

Jubaland.  

Skiftet ifrån att vara brittisk koloni till att bli italiensk koloni påverkade antalet medlemmar i den 

Jubaländska församlingen. Brittiska soldater byggde upp en stor del av församlingen kopplad till 

Kismaayo missionsstation. 1925 fanns 61 församlingsmedlemmar i Kismaayo och av dessa var 31 

kopplade till regementet i Goob Weyn.119 Dessa lämnade med självklarhet Jubaland då Italien tog 

över kolonialstyret. Några få församlingsmedlemmar hade även flyttat till Jubaland ifrån områden i 

dagens Kenya för att arbeta för britterna. Då dessa lämnade Jubaland och följde även några som var 

oroliga för den nya situationen som skulle uppstå i landet. 120 Antalet människor som sökte sig till 

missionen minskade 1926. De 1923 och 1924 hade 31 respektive 15 personer blivit döpta, enbart i 

Kismaayo. 1926 döptes en person i hela Jubaland. Den omedelbara effekten av regeringsskiftet hade 

alltså inneburit en förändring för församlingsarbetet i Jubaland. 

3.4.2 Kyrkan under italiensk överhöghet 

Den första tiden med Italien som regeringsmakt innebar en känslomässig kris på många plan bland 

missionsfältets medarbetare. Herman Lundin låter i brev till Sverige känslan av 

missionsverksamhetens framgångar exemplifieras av Musa Yosef. Musa Yosef kommenterar i dystra 

ordalag att ”ingen har döpts i år”. Då Musa Yosef var en medarbetare som tidigare enbart lyfts upp 

som positiv, ivrig och engagerad blir kontrasten extra tydlig.121 1926 innebär inte enbart ett dåligt år 

för omvändelser. Det är också året döden blir mer närvarande bland de svenska missionärerna. Sista 

mars insjuknar Per Olsson, troligtvis i någon form av malaria. 3 april får han hög feber och dör 60 år 

gammal i sin säng i Yoontoy.122 Han begravs samma kväll på begravningsplatsen i Yoontoy och får en 

gravvård rest av sin gamla vän Knut Knutsson. Två veckor senare drabbas missionärerna igen av ett 

dödsfall. Ida Lundin reser till Alessandra från Kismaayo och får skjuts av en italiensk regeringsbil. När 

de raster längsmed vägen faller ett gevär ur bilen och avfyras. Skottet träffar Ida i låret och hon 

träffas också troligen av något hagel i magen.123 Hon skadas ca klockan 14 den 15 april och dör dagen 

efter olyckan i Kismaayo. Dödsfallet betraktades som mycket tragiskt och väcker uppmärksamhet 

bland Jubalands invånare av europeiskt ursprung. Förutom Ida Lundin dör också två av 

församlingsmedlemmarna under samma tvåveckorsperiod. Ett femtiotal européer besökte Ida 

Lundins begravning. Herman Lundin kommenterar att han såg de många begravningsgästerna som 

ett tecken på de goda relationerna med italienarna. 

Alma Johannesson beskriver tröttheten i missionärskåren. Själv är Alma Johannesson trött och hon 

nämner att både Erika Olsson, Knut Knutsson och Herman Lundin är nedstämda och trötta. Det 

tropiska klimatet har också tagit ut sin rätt på Axel Kinell och Petro Guled i Alessandra. Petro Guled 

flyttar till kusten där malarian härjar mindre och Benyamin Komora tar över hela Alessandra 

missionsstation. Axel Kinell får sällskap av Arvid och Inez West och reser till Sverige för att vila.124 Det 

enda positiva för missionärerna i denna situation verkar vara en ökad medvetenhet om människans 
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dödlighet bland församlingsmedlemmarna. Herman Lundin berättar att som en följd av dödsfallen 

har församlinsmedlemmarna börjat be mer. 

I Sverige förefaller EFS styrelse inse allvaret i situationen. Om inget positivt tillförs missionsfältet 

riskerar att överges. Erika Olsson nämner att Augustanasynoden ska ha varit tillfrågad om att ta över 

missionsfältet.125 Stämningen på missionärskonferensen hösten 1926 är uppgiven enligt protokollet. 

Missionärerna ber bland annat om någon ersättande arbetare, men räknar inte med att någon ska 

komma. EFS respons blir att sända ut två missionärer, Herbert Uhlin och Gustaf Nylander. Herbert 

Uhlins fru Ruth får vänta med att resa ut vilket enligt Erika Olsson beror på att EFS inte har råd att 

sända henne till missionsfältet.126 De nya krafterna blir varmt välkomnade i Kismaayo med en 

kombinerad välkomstfest och minneshögtid på årsdagen av Per Olssons död. Förändring i 

stämningen syns tydligt i protokollet från nästa års missionärskonferens. Herbert Uhlin gör Erika 

Olsson sällskap i Yoontoy och Gustaf Nylander stannar i Kismaayo.  

I Alessandra hade goda Petro Guled hunnit bygga upp goda relationer innan han på grund av klimatet 

lämnade platsen för Kismaayo. De goda relationerna visades när Petro Guleds barn skulle döpas år 

1927. Trots att han arbetade i Kismaayo firades dopet i Alessandra där ett 50-tal inbjudna från de 

kringliggande byarna deltog i firandet.127 En av missionens lärare passade på att undervisa om dopets 

betydelse vid dopfesten. Att döpa Petro Guleds barn i Alessandra kunde ses som en missionssatsning. 

Denna sorts evangelisationssatsningar på av missionen ordnade fester pågick genom hela 

missionsfältets historia. De mest återkommande berättelserna beskriver jularna där det bjöds på mat 

för allmänheten och julevangeliet presenterades. Julfirande skedde på alla stationer där en svensk 

missionär uppehöll sig i jultid.128 Hösten 1927 dog Benyamin Komora i följderna av en 

lunginflammation, 56 år gammal. Erika Olsson uttrycker i hans dödsruna ”Vem ska fylla hans 

plats?”.129  

Brev från omvärlden gladde alltid missionärerna. Den vanligaste brevskrivaren var en svensk 

missionsvän i Sverige men också kristna som flyttat skrev till missionärerna. Soldater ur det brittiska 

kompaniet som tidigare var i Goob Weyn skrev från Wajir och Moyale i Kenya. Soldater hade tidigare 

bett om flyttbetyg och dopbevis för att visa för nya församlingar de anlänt till. Fem av soldaterna från 

Jubaland hade placerats i Wajir efter det Italienska övertagandet av Jubaland. Dessa soldater kom 

med en för missionärerna glädjande inbjudan 1927. Soldaterna bad om att få en lärare eller en 

evangelist som kunde hjälpa dem. De fem soldaterna hade då missionerat för sina kollegor och 29 

personer önskade döpas.130 Då den italienska regeringen satsat på infrastrukturen i Jubaland och 

byggt vägar hade redan Gustaf Nylander köpt en begagnad bil för att underlätta resor mellan 

missionsstationer och bybesök.131 Med denna bil genomförs den 45 mil långa resan till Wajir och 

därifrån 28 ytterligare mil till Moyale i januari, ledd av Herman Lundin. Sammanlagt 32 personer 

döptes och enligt Herman Lundin grät flera för att de inte bedömdes som färdiga för dopet ännu.132 
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Vid resan vigde Herman Lundin också fem brudpar. Anledningen att man reste den sammanlagt 56 

mil långa extra resa till Moyale var drömmen om att nå oromostammarna Boranna fortfarande var 

levande bland missionärerna i Jubaland. Herman Lundin skrev att det var viktigare att placera en 

lärare i Moyale än i Wajir eftersom Moyale är på gränsen till Etiopien.133 EFS styrelse 1930 även 

kostnaderna för att uppföra en missionstation i Moyale.134  Wajir nämns inte som möjlig station, trots 

att församlingen där var större. 1913 hade Per Olsson försökt nå Moyale men han kom inte fram dit. 

När möjligheten öppnade sig reste missionärerna den långa vägen än en gång för att uppfylla den 

gamla drömmen. Återigen fick de inse att det inte var möjligt att placera vare sig någon afrikan eller 

svensk i vare sig Moyale eller Wajir. De senare resorna gick enbart till Wajir. 

Någon lärare eller evangelist placeras emellertid inte i Wajir. En anledning till att ingen placerades i 

Wajir eller Moyale kan ha varit Musa Yosefs hälsotillstånd. När deltagarna i 1928 års 

fortbildningskurs presenteras nämns att Musa Yosef led av tuberkulos och att han annars skulle varit 

självskriven som en person att placera i Wajir, något han själv också ska ha velat.135 Musa Yosef blir 

kvar i Kismaayo som lärare och evangelist. Sjukdom drabbar återigen de svenska missionärerna. 

Sommaren 1929 är det översvämning i Jubadalen. Alma Johannesson är ensam missionär i Mana 

Mofi och insjuknar den 10/6. Gustaf Nylander reser till henne vid första möjlighet vilket innebär en 

vecka senare, och tar henne till Kismaayo för sjukvård. Sjukdomen gick inte att hindra och Alma dör 

18/6.136 Musa Yosef klagade vid Alma Johannessons död på att det inte var han som dog.137 Musa 

Yosef hade då redan legat sjuk stora delar av våren. I september dog också Musa Yosef, och enligt 

missionärerna försvann en av missionsfältets bästa evangelister. 

I närheten av Alessandra missionsstation skapas 1928 en by för de som är sjuka i spetälska. En av de 

kristna i Mana Mofi, David Mzomera, hade drabbats av spetälska och flyttade till den nya byn .138 Den 

italienske doktorn i Alessandra utsåg David Mzomera till ledare i spetälskebyn, där 36 personer 

bodde.139 Även om det fortfarande bara var åtta döpta i Alessandra byggdes många goda relationer 

och flera personer verkade vara på väg att bli kristna. Missionärerna beskrev att befolkningen längre 

in i landet var mer mottaglig för det kristna evangeliet än de som bodde närmare kusten.140 

Missväxten till följd av översvämningarna var stor och pojkbarnhemmet i Alessandra var fyllt till 

bristningsgränsen. Axel Kinell och hans syster Ester Johansson var år 1930 aktiva missionärer i 

Alessandra. Trots att missionärerna inte har ekonomi för att försörja fler barn tar de ibland emot fler 

barn än de har resurser för. I missväxttider är behovet av sjukvård också större i Alessandra de som 

bor i området visar förtroende för missionärerna. Flera går för att få sjukvård av missionen trots att 

de har närmare till det italienska sjukhuset i Jilib.141  

3.4.3 1930-talet, missionens blomningsår 

Utifrån berättelserna i böcker, Missionstidning, protokoll samt brev från Erika Olsson verkar resorna 

till Wajir varit något som 1930 gav missionärerna hopp och näst intill existensberättigande. Mycket 
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plats tas upp av att berätta om när Axel Kinell, Ester Johansson, Gustaf Nylander och Yuda Benyamin 

reste till Wajir i november 1929.142 Alla inblandade berättar om resan som på hemvägen hindrades 

av översvämning. Översvämningen var så allvarlig att både Yuda Benyamins hustru och hans mor 

Hanna uttryckte rädsla för att sällskapet skulle dött i vattnet.143  Resan verkar som en 

sammanfogande kraft även om ingen av missionärerna skriver ut detta. Den stora nyheten efter 

resan presenteras som dopen i Wajir men ett par månader efter hemkomst gifter sig Ester Johansson 

och Gustaf Nylander. Bröllopet kan ses som ett resultat av resan.  

Missionens långa närvaro i Jubaland börjar märkas genom att flera som hade avvisat eller inte öppet 

stött bort missionärerna sakta började närma sig missionen. I Sunguuni återkom två ”avfällingar” till 

församlingen och även hustrun till en av de båda männen döps.144 Flera äldre personer nämns också 

söka sig till missionärerna, både i Sunguuni, Alessandra, Yoontoy och Kismaayo. Missionens 

omvårdnad om de gamla som inte klarar sig på egen hand är uppskattad. Den sociala förlusten av ett 

nätverk i det muslimska samhället är också mycket mindre för de gamla. De får både bättre 

omvårdnad av missionärerna och behöver inte oroa sig för att inte få arbete eller make/maka på 

grund av sin nya tro. Motståndet mot var dock fortfarande stor. Detta gjorde det svårare för unga 

med familj att söka sig till missionärerna, jämfört med äldre eller med barnhemsbarn. En 14-årig 

flicka som gått i missionärernas skola bestämde sig för att hon vill döpas, men familjen gjorde sitt 

bästa för att hindra dopet. Brodern kom med en bil och försökte locka med henne på en biltur som 

skulle leda bort från missionärerna, och hennes mor kom också och försökte locka bort henne från 

missionärerna.145 Då inget hjälper går flickans mor till regeringen och hävdar att missionärerna tar 

hennes dotter från henne. Dottern talar själv inför domstolen och uttrycker sin önskan att få bli döpt 

och regeringen ger flickan rätt att stanna hos missionärerna. Trots det sociala trycket verkar 

församlingen ha vuxit igen efter att Jubaland blivit italienskt och 1930 byggs kyrkan i Yoontoy ut 

eftersom den är för liten.146 Det är däremot inte alltid lätt. Vid ett planerat dop av sex dopkandidater 

i Kismaayo är det endast två som döps.147  

I Yoontoy märks också av att samma människor arbetat länge på platsen. Erika Olsson får leda 

undervisning för två ”gamla gummor”. Maken till en av kvinnorna går också med i dopklassen.148 De 

äldres långa relation syns också efter dophögtiden. Till sist döptes fyra äldre vid samma tillfälle. En 

kvinna som länge setts som särskilt oemottaglig sa när missionärerna frågade henne att hon ville 

börja i dopklass om missionärerna tog emot hennes. Hennes son deltog i dopundervisningen 

tillsammans med sin mor. Detta trots att hans hustru var emot, ett motstånd han kommenterade 

”kosta vad det kosta vill”.149 Det märks tydligt i breven missionärerna skriver att det är fler som söker 

sig till kyrkan.150 Siffror och statistik finns med i många brev till tidningen i Sverige och som tidigare 

konstaterades att statistiken var obefintlig strax efter det Italienska övertagandet. Motståndet mot 

kristen tro sammanfattar missionärerna själva i två punkter, ”Vad ska grannar och släktingar säga?” 
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och ”Vad ska de göra med sina många hustrur?”.151 Den sociala sfärens inflytande nämns under hela 

missionshistorien som en hindrande faktor. De många hustrurna har faktiskt aldrig tidigare nämnts 

av missionärerna som ett problem som hindrat människor från att döpas, även situationen troligtvis 

varit densamma hela missionsfältets historia.  

AH Kinell, Enok och Josef Benyamin var engagerade i arbetet i Alessandra. Enok Benyamin höll där 

den första dopklassen då en man undervisade kvinnor. Stärkta av ett gott klimat runtomkring 

beslutade sig trion för att återigen ta upp översättningsarbetet som Per Olsson tidigare utfört. Den 

sista översättningen av Lukasevangeliet till somaliska blev nästan färdigställt av Per Olsson. 

Manuskriptet hade dock försvunnit och enbart en grov översättning fanns kvar. Tillsammans 

samlade, kontrollerade och renskrev Enok Benyamin, Josef Benyamin och Axel Kinell översättningen 

och Lukasevangeliet var vid 1932 års ingång färdigöversatt till somaliska.152 Alla evangelierna var då 

översatta till somaliska. Det är osäkert om de alla evangelierna trycktes, trots att färdiga 

översättningar finns. I EFS arkiv finns idag ett manuskript med Markusevangeliet på somaliska sparat. 

Johannesevangeliets existens i tryckt upplaga bekräftas enbart av ett sparat kvitto. Kvittot är visar att 

Johannesevangeliet på somaliska såldes det brittiska bibelsälskapet.153 Varken Matteusevangeliet 

eller Lukasevangeliet på somaliskas existens i tryckt form bekräftas i materialet till uppsatsen. Efter 

evangeliernas färdigställande fortsatte översättargruppen i Alessandra från att fortsätta sitt arbete. 

Rosenius dagbetraktelser översätts till swahili. Detta var den första bok som missionsfältet i Jubaland 

översatt till annat språk än somaliska. Översättningen blir en försäljningsframgång som redan 1933 

säljs i många exemplar till den tyska missionen i Tanganyika.154 Översättningen till swahili ligger helt 

rätt i tiden enligt missionärerna som ser att swahili växer som språk bland afrikaner.155 Materialet 

berättar inte ifall swahili växt som språk i Jubaland eller ifall swahilins utbredning är en observation 

familjerna Uhlin och Nylander gjorde när de besökte Tanganyika.  

Samtidigt som man arbetade med översättning pågick också en utbildning av lärare och evangelister. 

Under sommarkursen 1932 deltog 13 afrikaner i utbildningen.156 Detta var tredje året i rad för kursen 

som tidigare återkommit oregelbundet. Benyamin Komora släktingar var blev flera nu anställda av 

missionen, både söner och svärsonen. Anställningarna var dock inte bara en släktaffär utan flera 

andra anställdes. Vid höstens missionskonferens nämndes att fyra medarbetare var placerade i 

Kismaayo; Petro Guled, Cornelio Muhamed, Ibrahimu och Chande. I Yoontoy fanns det två, Daniel 

Mire och Enok Aow, och i Sunguuni en, Samwil Sefu (Benyamin Komoras svärson).157 I Mana Mofi 

verkar missionärerna satsat mycket med sex anställda evangelister och lärare, Daud Hire, Zakaria 

Muhamed, Tomas Hamis, Musa Hassan, Martin Benyamin och Andrea Muhamed. Även i  Alessandra 

fanns flera afrikanske medarbetare. Enok Benyamin, Josef Benyamin, Salad Uledi, Seth Ali och Ruben 

Komora (möjlig släktkoppling till Benyamin Komora är okänd) arbetade i Alessandra. I Goshaområdet 

är också Mdami anställd och Yuda Benyamin står på missionens avlöningslista med okänd placering. 

Från att tidigare alla medarbetare på missionsfältet deltagit vid fortbildningskurserna verkar en 

skiljelinje nu gå då 14 personer var med på kursen men tjugo var nämnda som medarbetare på 
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missionsfältet. Sammanlagt hade missionsfältet innan 1925 anställt 13 personer. Av dessa slutade 

hälften sin tjänst av olika anledningar, fyra av evangelisterna slutade inom två år från att 

anställningen påbörjats. 1928 anställer missionärerna fler för första gången sedan 1922. Fram till 

1935 anställer missionärerna 17 evangelister och lärare. Endast två av dessa slutar inom två år och de 

övriga var anställda fram till de svenska missionärerna utvisas. På samma gång som missionärerna 

gladdes över att ha fått många afrikanska medarbetare hade de andra problem. Den enda platsen 

där de kristna fick arbete och där de kunde bosätta sig var på missionsstationerna. De kristna 

upplevde att muslimerna trakasserar dem. På grund av trakasserierna ville de kristna inte bo på 

någon annan plats än stationsområdet. Det var även stora problem för de kristna att få arbete. 

Anledningen till arbetsbristen kan förklaras av en kombination av arbetsbrist och tvekan mot att 

anställa kristna.  

Missionärerna försökte utöka skolverksamheten under 1930-talet. Flera byar i övre Juba, troligtvis 

omkring Alessandra, yttrade intresse för att få ha skola och lärare på plats.158 Grunden för försöken 

att placera ut lärare var för missionärerna att några kristna familjer bodde i en by och en kristen skola 

skulle underlätta för dem att bevara tron. En skolverksamhet skulle även ha dubbel funktion. Den 

anställde läraren var tänkt att dessutom leda andakter och gudstjänster. Skolan skulle då bli en 

ambassad för den kristna tron. Byledaren var positiv minst en by men det var problem med 

finansieringen av lärarlönen. Att betala skolavgifter som skulle kunna bekosta lärarlön var varken den 

första byn eller senare byar intresserade av även om de skulle kunna tänka sig att uppföra en 

skolbyggnad och ett hus med lite mark åt läraren. Den slutligen beskedet som gjorde att ingen 

skolverksamhet skapades ute i byarna var att italienska regeringen inte godkände uppförandet av 

skolbyggnader. Att man inte fick starta byskolor förvånande missionärerna. Anledningen till 

förvåningen var att Italien dittills varit positiv till missionärernas arbete i Jubaland. Sjukvården hade 

stötts kraftigt och inget negativt nämnts om barnhemmen av italienarna. Italienarna själv hade också 

stött många byar längsmed Jubafloden ekonomiskt för att möjliggöra byggandet av moskéer, ett steg 

i att stärka banden med befolkningen i landet. Att Italienarna inte tillät skolverksamhet var därför 

överaskande. Italien satsade pengar på sin somaliska koloni. Infrastruktur uppfördes och man 

arbetade med sjukvård och skolor. I Italienska Somalia satsades mycket på infrastruktur och sjukvård 

varför det är ytterligare förvånande att missionsskolor förbjöds.  

Försöken att skapa en Jubaländsk kyrka som är mindre beroende av missionärer fortsätter i 

utbildningen av lärarna. 1932 beslutar missionärerna att i januari följande år prästviga Enok 

Benyamin.159 Detta är ett tydligt steg missionen tar för att minska beroendet av missionärer. Sedan 

tidigare har missionen fått tillåtelse av EFS styrelse och Svenska kyrkan att prästviga både Enok 

Benyamin och Yuda Benyamin. Yuda Benyamin prästvigs dock aldrig. Prästvigningen sker inte på 

grund av komplicerade familjeförhållanden inom hans familj skapade av att hans fru stannade kvar 

vid floden Tana när de var där på semester och hälsade på släktingar. Yuda Benyamin verkar stå på 

två fötter och vill både vara med hustrun men samtidigt med familj och arbete i Jubaland, något som 

exemplifieras genom att han i mycket högre grad än andra anställda ber om tjänstledigt. Yuda 

Benyamins tjänstledighet var med det angivna målet ”att besöka Pokomoland”. 

Enok Benyamins prästvigning var en högtid som förrättades när så stor del av den Jubaländska 

församlingen som möjligt var samlad. Prästvigningen skedde under den årliga storsamlingen då den 
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kristna församlingen i Jubaland samlades för uppbyggelse och gemenskap, en samling som med tiden 

hamnat i januari och vars plats roterade mellan missionsstationerna. Efter flera av missionsfesterna 

har de svenska missionärerna skrivit brev och beskrivit händelserna för den svenska läsarkretsen. 

Tyvärr finns ingen rapport ifrån tillfället då Enok Benyamin prästvigdes. Därför saknas all intressanta 

beskrivningar av hur prästvigningen gick till samt ifall Enok Benyamin fick kliva in i prästerliga 

uppgifter redan vid första mötet. 

Vid de missionsfester som det rapporterats ifrån firades dop, konfirmation, vigslar och slutligen 

nattvard i nämnd följd.160 Ordningen baserades på att dop kom först som det första i det kristna livet 

och konfirmation var en bekräftelse som öppnade dörren för nattvardsgemenskapen för den 

konfirmerade. Vigslar firades efter dop och konfirmation vilket möjliggjorde att en nydöpt kunde 

vigas med sin partner som kristen och att den konfirmerade kunde få koncentrera sig på vigseln och 

sitt nya äktenskap istället för att blanda in en konfirmation efteråt. Nattvarden kom slutligen sist då 

de nykonfirmerade fick möjlighet att ta emot sakramenten. Efter dop, konfirmation och vigsel var det 

fester. Ibland var det fest för med enbart de döpta eller de vigda som huvudpersoner. Vid andra 

tillfällen var festen kombinerad dop och vigselfest.  För att hinna med fester genomfördes dop, 

konfirmation och vigsel oftast på lördagen. Nattvarden fick sedan en egen dag på söndagen. 

Efter Enok Benyamins prästvigning fortsatte han med översättningsarbetet av Nya testamentet. I 

slutet av 1933 beskrivs i ett brev hur Enok Benyamin har fått hjälp av en ej namngiven afrikan som 

renskriver på maskin. Under 1930-talet blir anteckningarna i konferensprotokollen inte lika 

detaljerade som tidigare och därför är det inte helt säkert att Enok Benyamin fortfarande var 

placerad i Alessandra. Vid konferensen 1932 är det enbart angivet alla namnen på anställda 

afrikaner. Inga placering nämns och inte vilka svenskar som befann sig i Jubaland. Enok Benyamin 

själv arbetar hårt och det beskrivs 1933 att han under en vecka reviderade 50 kapitel och att 

översättningsarbetet nu var framme vid 4 kapitlet i första Timoteusbrevet.161 Arbetet överlämnas 

sedan åt Gustaf Nylander och Daud Hire i Mana Mofi när Axel Kinell lämnade Alessandra 

missionsstation och reste till Sverige av hälsoskäl.162 Enok Benyamin fick då ta ett större ansvar för 

det dagliga arbetet på stationen och mindre blev över till översättning. 1934 hade de enligt egen 

utsago enbart ett par kapitel kvar att revidera av hela Nya testamentet. Vad som sedan skedde med 

översättningen är osäkert men inget exemplar finns bevarat i EFS arkiv idag.163 

Under 1930-talet så skrevs i Missionstidning Budbäraren historier som beskrev det afrikanska 

temperamenten och hur missionärerna ledde processen från konflikt till dop. Berättelserna beskriver 

vid flera tillfällen hur konflikter uppstår såsom Illjale, som varm anställd i Yoontoy. Han hade ett hett 

temperament och hotade vid upprepade tillfällen att döda kamrater runtomkring honom.164 Slutligen 

ångrade han sig och bad om förlåtelse. Han blev då mer intresserad av kristendomen vilket lede till 

att han döptes och tog namnet Isak. I förlåtelseprocesserna hade missionärerna känt sig tvingade 

acceptera den enligt Herman Lundin rådande seden. Den afrikan som ville be om förlåtelse föll på 

knä och tog tag om missionärens knän och ursäktade sig. Herman Lundin beskriver det hela som en 
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motbjudande österländsk sed.165 1931 berättar Herbert Uhlin som kan förklaras utifrån att följaden 

gängse seden. Herbert Uhlin och pojkarna gick på skolan ställde upp på kvällen och hälsade varandra 

med ”den gamla romerska hälsningen”.166 Inget i materialet tyder på att missionärerna 

sympatiserade med fascistiska ställningstaganden. Hälsningen var troligtvis enbart ett sätt att vara 

naturlig del i den italienska kolonin.  

Då missionsstationerna överbefolkas 1933 var det inte enbart av de redan kristna som bodde på 

stationsområdet. Barnhemmen var även de fyllda till bristningsgränsen. Anledningen att så många 

barn sökt sig till missionen var att det var en svältperiod i Jubaland. På samma sätt som vid tidigare 

svältperioder sökte sig många till missionsstationerna. Flickbarnhemmet i Kismaayo var den plats 

som sträckte sina resurser längst. Selma Göransson ledde arbetet och praktiserade enligt egen 

utsago valspråket ”räcker det åt de andra räcker det åt en till”. Selma Göranssons valspråk 

resulterade i att hon fick ta hand om 57 flickor, sju mer än hon trodde var den absoluta 

smärtgränsen.167 De 57 flickorna i barnhemmet kan jämföras med att budgeten var anpassad för 

knappt 20 flickor i Kismaayo. Förutom flickorna försörjde missionsstationen hundra personer genom 

utspisning, främst mödrar med barn. Kismaayo missionsstations hushåll var under svälten tredubbelt 

större en innan, detta utan att extra resurser sänts från Sverige.  

Hur många kristna det fanns 1933 är inte angivet som samlad siffra. Ingen samlad dopstatistik 

presenteras av missionärerna efter 1925. 1925 nämns att sammanlagt 250 kristna döpts under 

missionsfältets historia. Baserat på mina egna sammanställningar av dopstatistik döptes i Jubaland 

minst 113 personer efter 1925.168 113 är ett absolut minimum av antalet döpta då mycket statistik 

svävar i luften och betydligt fler än så anges ha deltagit i dopklasser. Det skulle inte vara förvånande 

ifall det dubbla antalet döptes av EFS mission men det är svårt att tro att den tredubbla mängden 

personer blev döpta.  

Försörjningen av de kristna familjerna nämns som akut i konferensprotokollet skrivet 1933.169 Föga 

förvånande är det försörjningsproblem i torrtiden. För de kristna var problemet även att de sällan 

integrerades i de muslimskt dominerade byarna. En idé missionärerna hade för försörjning var att 

grunda kristna byar. Kristna byar hade tidigare skapats av missionärer ibland annat Tanganyika och av 

lutherska kyrkan på Sumatra i Indonesien. Oavsett från vilken plats inspirationen kom beslutade 

missionärerna sig för att prova konceptet i Jubaland.170 Man köpte in mark liten bit röjd mark, 

belägen en mil utanför Mana Mofi.171 Tanken var att sex familjer skulle bosätta sig där och få sin 

försörjning genom jordbruk efter att man utökat röjningen. Anläggandet av byn fick tidigt 

korruptionsproblem. Istället för att hyra män som hugger ner träd och utökar åkermarken betalade 
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den som blivit ansvarig sina kvinnliga släktingar och vänner till att hacka i åkern.172 Efter försening 

och fördyrning flyttade några familjer till den nya byn. Byn spelade inte någon nämnvärd roll i de 

kvarvarande åren, antingen för att den blev grundad dör sent eller av andra orsaker. Den är ändå ett 

av de tydliga exemplen där missionärerna försöker skapa ekonomisk grund för de kristna utanför 

missionsstationerna. 

3.4.4 1935 och utvisning ut ur Jubaland 

November 1934 återvände både Erika Olsson och familjen Uhlin till Jubaland efter ett Sverigebesök. 

Erika Olssons analys efter ett års frånvaro var att det mesta var sig likt, men att några av de äldre 

församlingsmedlemmarna dött.173 Herbert Uhlin hade tagit med sig nya verktyg i missionärernas 

arbete. Med i packningen låg ett skioptikon, en föregångare till diabildsprojektorn, som kommer att 

användas ute på bybesök.174 Resultatet var slående. Alla invånare i besökta byar samlades vid 

flertalet tillfällen för att se en bildserie om Jesus. Verksamheten med bybesök förändrades inte 

enbart med nya verktyg såsom skioptikonet. 1935 utökas den uppsökande verksamheten betydligt 

och somaliska bosättningar besöks för första gången i missionsfältets historia. Under sommaren 1935 

reste en grupp ut från Alessandra för att besöka bosättningar som låg intill Jubafloden. Initiativet till 

missionsresan kom från de afrikanska lärarna. Dessa menade att somalierna måste uppsökas för att 

vara möjliga att nå med kristendomen. Inflytandet den afrikanska medarbetarkåren utövade på 

missionsfältet verkar växa 1935 med både Enok Benyamin som prästvigd och ett mer aktivt råd av 

medarbetare som fick igenom sina förslag på utökade missionssatsningar. Herbert Uhlin 

kommenterade att han såg fram emot att se resultatet av evangelisternas dagliga besök i byarna.175 

Förutom soldatmissionen hade enligt Herbert Uhlin näst intill all framgång missionen haft ditintills 

skett på missionsstationerna. De nya bybesöken i somaliska byar fick respons omedelbart. Ute på 

besöken möte de tidigare elever till missionärerna som betedde sig som missionärernas största 

motståndare. En beteende missionärerna härleder till ett förnekande av sin historia på 

missionsstationerna. Inte heller de andra somalierna var välkomnande utan uppförde sig som 

missoinärerna förväntat, de beskriver islams förträfflighet för gästerna. Einar Thurfjell beskriver en 

imams 14-årige son som kunde mycket av koranen utantill och försvarade islam nitiskt.176 Enligt Einar 

Thurfjell förstod pojken inte vad koranen innehöll eftersom han inte kunde arabiska, något som 

kraftig försämrade hans argumentation för islam. Med på resan hade Einar Thurfjell tre lärare och en 

kock. Alla afrikanerna ifrågasattes för sin kristna tro och det kommenterades att de enbart var där för 

att de fått betalt. Trots mottagandet gav besöket effekt. En tid efter hemkomst till Alessandra kom 

en av shejkerna man besökt för att be om ursäkt för sitt beteende tidigare. Han ville också köpa ett 

Nya testamente, och sa ”tänk om ni har rätt”.177 Missionärerna bjöds in att komma på en ny 

evangelisationsresa till shejkens by och han utlovade att meddela närliggande byar så att 

missionärerna skulle få ett bättre mottagande vid nästa besök.  

Missionsmöjligheterna skapade av mötet med shejken kunde aldrig sättas i verket. Italien invaderde 

den 3 oktober 1935 Etiopien. Som respons på invasionen påbörjade Sverige tillsammans med flera 
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andra länder anslutna till Nationernas Förbund den 18 november sanktioner emot Italien. Italien 

reagerade mot sanktionerna och meddelade snabbt sina kolonier om att de inte tänkte låta 

sanktionerna gå obemärkta förbi. På domsöndagens kväll, den 24 november 1935, fick 

missionsstationerna besök av italienska poliser.178 Nästa lördag skulle en båt avgå från Kismaayo och 

med den skulle alla svenskar utvisas ut ur den italienska kolonin. De som lämnade utvisningsordern 

var inte kände inte missionärerna sedan tidigare utan hörde till de 50000 italienare som bosatt sig i 

Somalia under 1930-talet. 179 Då Herbert Uhlin tog emot utvisningsordern i Alessandra fick han den 

uppläst för sig. Han bad då att få ta pappret och åtminstone skriva av det. 180 Herbert Uhlin fick inte 

göra en avskrift men han fick i alla fall läsa utvisningsordern själv. I utvisningsordern var det angivet 

att missionärerna utvisas ”på grund av politisk propaganda och känslor i strid med regeringen".181 De 

italienare som levt närmare missionärerna beskrev utvisningen som dumheter och sa att det säkert 

berodde på sanktion mellan olika länder. Dessas kommentar av det hela som dumheter hindrade inte 

utvisningen på något sätt även om det troligtvis värmde missionärernas hjärtan att de hoppades få 

tillbaka missionärerna snart. Värmde missionärerna gjorde att den somaliske shejken som tidigare 

kom för att be om ursäkt, vandrade hela natten efter att ha hört att missionärerna skulle bli utvisade 

och tog farväl. Vid avskedet sa han att det var tråkigt att missionärerna skulle resa och att han 

hoppades att de skulle komma tillbaka.182 Han sa också till Einar Thurfjell i beklagande ton "jag anar 

allt mer bestämt att jag farit vilse och fört andra på samma villovägar", samtidigt som han var ledsen 

för att han inte skulle få någon undervisning när missionärerna försvann. 

Missionärerna och de kristna församlingarna samlades vid de olika stationerna under den sista 

veckan innan avfärden. I Alessandra, varifrån den mest detaljerade beskrivningen av 

avreseförberedelserna, ringde man i kyrkklockorna för att samla församlingen direkt efter att 

beskedet hade överlämnats. Mana Mofi station stod vid denna tid tom på svenska arbetare. Tidigt på 

måndag morgon fick Herbert Uhlin därför bege sig dit för att ta farväl av församlingen som var bosatt 

där. Näst sista kvällen i Alessandra, onsdagen, firade församlingen nattvard i kyrkan. Fönstren var då 

förbommade för att hindra spioner ”som var omkring jämnt” från att se in. På den sista kvällen hölls 

en avskedsmiddag. De böcker och liknande saker missionärerna hade i lager hade under veckan 

delats ut till de som ville ta emot och några sista gåvor överlämnades nu till 

församlingsmedlemmarna. På kvällen skrevs också ”flyttbetyg” åt alla församlingsmedlemmar som 

missionärerna kunde nå. På fredagen bar det iväg till Kismaayo där alla missionärerna samlades..  

Återigen tog man gemensamt farväl av de kristna på plats. Församlingsmedlemmarna fick inte följa 

med till kajen för att ta avsked av missionärerna.183 Istället fick avskedet ske på missionsstationen. 

Själva utvisandet var sedan oordnat. Det dröjde länge innan myndigheterna skickade ut 

missionärerna med båt till det väntande fartyget. Väl vid fartyget var besättningen inte informerad 

om att de skulle ha utvisade svenskar som passagerare. Istället fick myndigheterna långsamt ordna 

biljetter åt missionärerna. Måndagen den 2 december 1935 stod slutligen missionärerna vid relingen 

och såg Kismaayo försvinna. Vad de olika kände beskrivs inte för eftervärlden. Herbert Uhlin nämnde 
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specifikt att Erika Olsson är särskilt tystlåten med sina tankar. Hennes första brev på dagen hon 

kommer fram till Borlänge efter resan via Neapel, Rom och Berlin uttrycker bara en tanke om 

Jubaland, ”Stackars de infödda!”.184 Då missionärerna lämnade Jubaland hade det minst döpts 365 

personer med muslimsk bakgrund på missionsfältet. Statistiken har med högsta sannolikhet inte med 

alla genomförda dop.  Det troliga är att mellan fyrahundra och femhundra personer döptes i 

Jubaland. Ifall fler än femhundra dop genomförts så skulle det uttryckts i brev till Sverige men upp till 

en knappt 50% ökning är möjligt som mörkertal. 185Dessutom döptes 179 personer i Wajir och 

Moyale innan utvisningen 1935.  

3. Personberättelser 
Tio olika personers livsberättelse i förhållande till missionen i Jubaland presenteras i uppsatsens 

tredje del. Genom att möta dessa som individer ges ett ytterligare perspektiv på hur EFS mission i 

Jubaland arbetat och personliga förklaringar som kan ha påverkat arbetets utförande. Per och Erika 

Olssons berättelser är med eftersom de var delaktiga i missionsarbetet ifrån dess start till slutet för 

Erika Olsson och till döden för Per Olsson. Sedan har jag inte presenterat fler svenska missionärer 

utan fokuserat på afrikanska livsberättelser. De afrikanska medarbetare som är med har valts ut 

utifrån materialet. Materialet brister i att så gott som inget är skrivet om afrikanska medarbetare. 

Allt material om afrikanska medarbetare är filtrerat genom svenska missionärer. Detta är en brist 

som jag förhållit mig till i arbetet både med dessa personberättelser och i andra delar av uppsatsen. 

De åtta afrikanska personerna har vid förekommit vid flertalet tillfällen i materialet. Männen har 

förekommit mer än kvinnorna. Arbai Asha och Mariamu är de enda vuxna kvinnor vars liv kunnat 

beskrivas utifrån ett flertal omnämnande i materialet. Kvinnor är annars nämnda enbart vid ett 

tillfälle.186 Artiklarna om kvinnornas liv är ofta är längre än artiklarna om män i motsvarande position 

men alltför ensidigt för att skriva en livsberättelse. 

4.1 Per Olsson 
Per Olsson föddes 1964, utanför Kristianstad i Degerberga socken.187 Per Olsson studerade på 

folkhögskola och grundade en kärlek till böcker i arbete som bokhållare i Uppsala.  Han påbörjade 

därefter studier för att bli missionär vid Johannelunds missionsinstitut. Efter 4 års studier avslutades 

hans tid på Johannelund 1895 och Per Olsson prästvigdes i Uppsala domkyrka.188 Han for då till 

Gheleb i Eritrea där han lärde sig Oromospråket av Onesimus Nesib.189 Per Olsson blev i Eritrea sjuk i 

en ögon- och magsjukdom som tvingade honom att resa tillbaka till Europa. Tillbaka resan blir dock 

ett litterärt uppdrag under vilket han i Basel hjälper Onesimus Nesib med korrekturläsning och 

tryckning av bibeln på oromo. Under några månader 1899 besöker han sedan Sverige. Under 
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Sverigebesöket, den 5 oktober, gifter sig Per Olsson med Erika Andersson. Kanske fick de kontakt 

med varandra genom deras gemensamma vän August Andersson, annars kan några få månader 

tyckas snabbt för att träffa och gifta sig med en kvinna från en annan del av landet.190 Det nygifta 

paret anlände den 5 november med resesällskap till Kismaayo. Efter deras utvisning till Hamazen i 

Eritrea och Karl Cederqvists hemresa får Per Olsson ansvaret som ledare för missionen i Jubaland.191 I 

missionens expansion flyttar Per och Erika Olsson till den nyöppnade stationen i Yoontoy. Första året 

i Yoontoy besöker strax under trettio gudstjänsterna under vilka både Per Olsson och Benyamin 

Komora predikar. Predikningarna sker främst på swahili, att språk som Per Olsson enligt Erika Olsson 

haft lektioner på sedan 1902.192 Sina språkkunskaper kritiserar han själv när han till sin mor 1905 

förklarar de obetydliga framgångarna för missionen med bristande språkkunskaper.193 Per Olsson 

saknade bra läromedel för sina elever och inledde därför ett översättningsarbete. Material på swahili 

var relativt lätt att köpa ifrån britterna som översatt för arbete i Kenya. Skolmaterial somaliska fanns 

däremot inte att få tag på. En läsebok på somaliska var det första Per Olsson skrev, en bok som 

trycktes 1909. Året därpå började han undervisa skoleleverna på somaliska. Då ingen somalisk 

bibelöversättning fanns inleder Per Olsson arbetet med att översätta bibeln. Han översätter 

evangelierna, med början i Markusevangeliet som är färdigöversatt och tryckt 1915.194 I samma 

artikel till Missionstidning som Per Olsson berättar att Markusevangeliet var sänt till tryckning skriver 

han också att Matteusevangeliet var reviderat och klart samt att de första sju kapitlen i 

Johannesevangeliet var översatta.195 1916 var även en första översättning av Lukasevangeliet klar. 

Per Olsson menade då att revideringar behövdes av Matteus, Johannes och Lukas evangelium innan 

de kunde sändas till tryckpressarna.196 Översättningsarbetet beskrivs i efterhand av Herbert Uhlin 

som Per Olssons favoritarbete, något han hoppats få dra sig tillbaka till i slutet av sitt arbetsliv.197 

Översättningsarbetet är det enda arbete där ekonomiskt stöd ifrån andra platser än Sverige nämns. 

Flera olika tryckningar bekostas av danskar ifrån norra Jylland.198  

Den uppgift som tar upp mest tid i Yoontoy var skolarbetet. Per Olsson skrev om pojkarna i skolan 

och dessa arbetsuppgifter i flera artiklar och brev. Dessutom ansvarade han för morgon och 

kvällsandakter samt var arbetsledare på stationen. Arbetsledare var något som enligt missionärerna 

ofta behövdes. Enligt deras bedömning var de flesta afrikanerna ögontjänare som tog för många 

pauser når de arbetade utan ledning..199 I en artikel skriver de att en evangelist verkade mycket nöjd 

när missionären skulle åka från Yoontoy och var i Kismaayo under en vecka. När missionären kom 

tillbaka insåg han att han hade glömt bort att ge några arbetsuppgifter till evangelisten. Resultatet 

var att evangelisten inte hade gjort något utom det nödvändigaste under veckan. 
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Under en av turerna till Kismaayo ramlade Per Olsson av sin kamel och skadade benet och haltar som 

en följd av det resten av sitt liv.200 Per Olsson var utifrån breven en upptagen man. Erika Olsson skrev 

flera gånger huvuddelen av brevet och Per Olsson la till en hälsning på slutet, eftersom det var allt 

han hade tid för.201 Under första världskriget, i årsberättelsen för 1915, vände Per Olsson blickarna ut 

från missionen och han poängterar att det är Gud som har världsherravälde och ingen av de 

stridande nationerna. I samma text ställde han sig också ”lätt kritisk” till missionskonferensen i 

Edinburgh eftersom vissa där breddade kristendomen för mycket. Per Olsson var även förvånad över 

att ingen offentlig kritik kommit mot missionskonferensen.202  

När Per Olsson själv analyserar missionens arbete konstaterar han att människorna som bodde 

närmare kusten var svårare att nå med den kristna tron än de som bodde i Gosha. Per Olsson 

analyserar även senare omvärldens påverkan på missionsarbetet. Speciellt nämner han de 

ekonomiska begränsningarna EFS drabbas av under 1920-talet och Jubalands byte av kolonialmakt. 

Det stora problemet med bytet av kolonialmakt var enligt Per Olsson språken. Att engelskan byttes ut 

mot italienska ställer till lite problem. Den största svårigheten Per Olsson såg var att swahilin 

troligtvis skulle få mindre betydelse under det italienska styret.203  

Per Olsson beskriver att det var oro i Yoontoytrakten som en följd av de stridigheter som uppstått 

mellan Somaliska stammar 1925. Strider med över 1000 personer inblandade utspelade sig på 20 km 

avstånd från Yoontoy.204 Någon av grannarna kom och ville ingå farsvarsförbund med missionen i 

utbyte mot ammunition men Per Olsson förklarade missionens pacifistiska hållning. Pacifismen 

innebar att de inte ens ägde vapen och förbundet uteblir. I samband med stridigheterna hade de 

bönemöten varje söndagkväll och flera soldathustrur deltog och åtminstone en somalier som deltagit 

i striderna döpte sig. Per Olsson utvärderar 1926 regeringsbytet och konstaterar det fungerade bra 

utan några större förändringar. En speciellt positiv sak som han skriver till Missionstidning och Erika 

Olsson skriver i brev var att portot har halverats. Dessutom fick missionen ta emot den årliga 

julsändningen utan betala tull.205 Det hade varit krångligt att lära italienska utan ”vare sig vit eller 

svart lärare” samt att byta valuta.  Guvernören i Kismaayo var positivt inställd till missionen och hade 

flera gånger besökt Per och Erika Olsson i Yoontoy. Vissa gånger gjordes besöken tillsammans med 

guvernörens fru och nära anställda.206 Per Olsson utryckte en viss oro för hur det ska gå när denne 

guvernör bytes ut och Jubaland förvaltningen av Jubaland sköttes ifrån Mogadishu, precis som övriga 

delar av det Italienska Somalia.  

Under 1920-talet utrycks flera gånger att Per Olsson var trött och inte orkar lika mycket längre, både 

av honom och av Erika Olsson. Han hade i flera omgångar varit drabbad av malaria och han hade 

fortfarande ont i benen, tillräckligt för att Erika Olsson glatt ska skriva att han kunde åka båt ena 

vägen på en Kismaayotur istället för att gå. Han och Erika var på sin andra Sverigeresa 1922-23 (den 

först var 1908-9). Erika Olsson tyckte Per Olsson rest runt och talade mycket under besöket i Sverige. 

Hon menade att Per Olsson nästan var tröttare efter resan, som var tänkt för vila, än innan de 
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lämnade Jubaland.207Han försökte stiga ner från rollen som missionens ordförande 1925 men de 

andra missionärerna ville ha kvar sin ålderman på posten som han behöll till sin död. Malaria i 

formen svartvattenfeber var det som i till slut tar Per Olssons liv i Yoontoy den 5/4 1926 och han 

begravdes av vännerna i den kristna församlingen samma kväll. 

4.2 Erika Olsson 
Erika Olsson föddes 21 november 1863 i Borlänge, Stora Tuna, med efternamnet Andersson. Hon 

utbildade sig till lärarinna och Erika Olsson var den missionär som under längst period var verksam i 

Jubaland. Hon anlände tillsammans med sin make Per Olsson och Knut Knutsson till Somalia den 6 

augusti 1899 och hon lämnade landet då italienarna utvisade svenskarna i 2 december 1935. Erika 

utmärker sig som en ”tyst” missionär. I Missionstidning och Missionstidning-Budbäraren publiceras 

väldigt lite brev av Erika Olsson. När hon skrev verkar det vara enbart för att hon måste, som efter att 

Per Olsson dör och några artiklar efter slutgiltiga hemkomsten till Sverige.208 Erika Olsson och Knut 

Knutsson är här lika, brev från Knut Knutsson publiceras inte vid något tillfälle.209 De flesta andra 

missionärerna skrev flera brev till EFS tidningar i Sverige. Inte heller när brev skrivna av missionens 

kvinnor ökar på 1920-talet bidrar Erika Olsson till tidningen.  Genom hennes brev till familjen finns 

ett personligt bevarande av hennes tankar.  

I Erika Olsson uppgifter ingick som en huvuddel ansvaret för hushållet. Hon beskriver hur hon bakade 

bröd när de var på besök i Kismaayo eftersom de saknade ugn i Yoontoy.210 Hon tar också tidigt upp 

att hon är trött på att äta ris, som tillsammans med majs var basvara i Jubaland. Hon gladdes över 

mangoträdet i Yoontoy och hur det gav rikligt med frukt också i svårare översvämningstid. Tack vare 

trädet kunde barnen få äta frukter. Hon beskriver även hur de kunde byta mangofrukter mot 

bananer med invånarna i den närliggande byn.211  Per Olsson beskriver hur Erika Olsson fick ett ”drygt 

tillskott” till sina hushållsbestyr när de under 1924 haft 25 barn och vuxna att mätta och kläda.212 Han 

menade att Erika Olsson redan tidigare hade ett ”tryckande” arbete. Även om hon var 

hushållsansvarig betyde det inte att hon gjorde allt. De hade olika män (alltid män) anställda som 

kock på missionsstationen. Skolpojkarna hade till uppgift att hjälpa till i köket med sin mat, vilket 

underlättade Erikas Olssons arbete. Erika Olsson beskrev 1913 att ingen egentligen ville göra 

majsbrödet till frukost. Anledningen till oviljan var att den matansvarige tvingades mala majsmjöl 

med handkvarn. Hon konstaterade att hon borde följa Daher bin Abdis exempel och lämna majs till 

en kvarn för att där mala mjölet, så att någon ska vilja laga brödet.213 Att sy kläder var en av Erika 

Olssons uppgifter under hela tidsperioden. Hon sydde kläder med skolpojkarna varje 

tisdageftermiddag 1902 och hon sydde både brudkläder och vita prästkläder tillsammans med Anna 

Ström under 1930-talet. Erika Olsson menade att Herbert Uhlin lurade henne till att ge löfte om  att 

sy prästkläderna.214 I hushållet hade Erika Olsson hand om skolbarnen i Yoontoy, alla var pojkar. 

Förutom att undervisa klädsömnaden i början av deras missionärstid nämner Per Olsson 1925 att 
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Erika Olsson hade 6 lektioner i veckan i skolan.215 Hon beskrev inte sig själv som lärarinna men små 

notiser i breven berättar att hon fortsatte undervisa. Då sjukvård gavs på stationerna och det främst 

var det kvinnornas uppgift behövde Erika arbeta som sjukvårdare. Erika Olsson var inte sjuksköterska, 

till skillnad från flera v sina kollegor, och gruvade sig för uppgiften som sjukvårdare. Hon konstaterar i 

ett brev att hon klarade av sår bra men med andra sjukdomar kände hon sig osäker på 

behandlingen.216  Under den andra perioden Per Olsson ansvarade för missionsstationen i Kismaayo 

gjorde Erika Olsson besök hos kvinnor i staden.217  

Erika och Per Olsson flyttade till Yoontoy ifrån Kismaayo i mars 1906.218 Där var Per Olsson 

stationschef fram till sin död och Erika Olsson arbetade efter hans död vidare i Yoontoy. Efter Per 

Olssons död och när familjerna Lundin och Uhlin var i Yoontoy verkade Erika Olsson ändrades hennes 

arbetsuppgifter. Hon fick en omhändertagande roll och tog extra hand om missionärsbarnen för att 

möjliggöra att båda föräldrarna skulle kunna arbeta mer. Erika Olssons nu arbetsförändring märks 

också på att hon verkar ha färre uppgifter. Under de första 20 åren ursäktade sig Erika Olsson ofta för 

att det tog lång tid att svara på breven. Under 1930-talet var brevskrivande frekventare och istället 

för att inte hunnit skriva på 1,5 månad eller ha uppehåll paus mitt i brevet på 1-2 veckor avslutar hon 

dem nu omedelbart. Detta tyder på att hon hade mer fritid. Hösten 1926 rekommenderade Herman 

Lundin ”å det bestämdaste” henne att ta ledigt och Erika Olsson att besökte Kismaayo station som 

gäst. Erika Olsson var då för första gången ledig i Afrika. Hon anlände till Kismaayo den 19/11 och 

åkte därifrån 7/12. Då menade hon sig vara utvilad samt att hon hade hemlängtan till Yoontoy. De 

övriga missionärerna hade planerat att Erika Olsson skulle stannat i Kismaayo till årsskiftet. Erika 

Olsson verkar med sina kommentarer och sitt beteende vara en kvinna som gärna vill klara sig själv 

och vara full av kraft. Per Olssons bortgång verkar ha påverkat henne starkt. Dels utrycker hon stor 

saknad, både genom sina beskrivningar av hur hon tar hand om graven samt hur hennes 

missionärskollegor kan prioritera att besöka henne i anslutning till Per Olssons dödsdag. Dels syns 

saknaden när hon skriver att hon tidigare njöt av att vara själv en kort stund, men att hon nu är i 

ensam tystnad mest hela tiden, vilket hon uttryckte var negativt.219 

Erika Olsson undervisar 1930 en liten dopklass på två äldre kvinnor och en av deras makar.220 Det är 

första gången det nämns att hon har en dopklass. Speciellt nämns att afrikanerna menar sig ha större 

förtroende av att missionärerna inte enbart är i Juba av politiska motiv när familjen Olsson är kvar 

efter kolonialmaktsbytet. Därför är det troligt att Erika Olsson har haft en längre relation med 

dopkandidaterna, för att slutligen ge dem dopundervisning. 

Under 1930-talet fick Erika Olsson flera gånger förklara för släktingarna i Sverige att hon ville stanna i 

Afrika. Efter ett tags övertalning verkar Erika Olsson ge efter och 1933 reser hon till Sverige. Hon trivs 

dock aldrig helt och 1934 anländer hon till Kismaayo för femte gången (1899, 1901, 1909, 1923 och 

1934). Denna gång reste hon ut på egen bekostnad och hade enligt hennes missionärskollegor rest ut 

för att stanna till döden och begravas tillsammans med maken Per Olsson. 
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Vid hemkomsten till Sverige fanns en bostad som väntade på Erika Olsson i föräldrahem i Övre Forssa 

i Borlänge.221 I Borlänge dör hon på sjukhuset någon gång mellan 13/2 och 13/3 1942. Vid det första 

datumet skriver hennes brorsdotter att hon är dålig och enbart kan äta lite flytande mat. 

Brorsdottern var samtidigt orolig för hur hon skulle kunna meddela Erika Olsson att hennes bästa vän 

Ruth Uhlin har dött efter kort tids sjukdom i Tanganyika. När brevet 13/3 skrivs är det en beskrivning 

av en fin begravning samt att de varit glada över att Herman Lundin deltagit. 

4.3 Daher bin Abdi 
Daher bin Abdi möte Karl Cederfelt i Kismaayo. Daher bin Abdi var då i de sena tonpren eftersom han 

var född 1884. Daher bin Abdi fick förtroende för Karl Cederfelt och följd med till Sverige, trots att 

han fortfarande var muslim. I Sverige tog han de sista stegen för att bli kristen. Våren 1902 anlände 

han till Sverige och 9 januari 1903 döptes Daher bin Abdi i Falun.222 Efter dopet skrevs han in på 

Johannelunds missionärsutbildning och påbörjade studier som pågick 1903 till 1908.223 På 

Johannelund läste Daher bin Abdi en delvis anpassad utbildning, hans betyg visar att han bland annat 

slapp en del matematikundervisning samt fick läsa svenska istället för tyska.224 Under studieperioden 

var Daher bin Abdi även i London för medicinska studier.225 På Johannelund möte Daher bin Abdi 

Herman Andersson, senare Jubalandsmissionär, som gick på skolan 1901-1908. Daher bin Abdi reste 

1908 tillbaka till Jubaland från Sverige och anlände 1909 till Kismaayo där han blev varmt emottagen 

av missionärerna.226 Under Daher bin Abdis tid i Sverige döptes hans syster Goben i Yonntoy (13/12 

1906) och tog dopnamnet Ludia. Ludia hade då en längre tid efterfrågat att få bli döpt men fått vänta 

på grund av ”häftigt lynne och dåliga vanor.227 Daher bin Abdi tackar i ett brev 1910 för de 6,5 år han 

varit i Sverige. Han var glad för att vara hemma i Jubaland och påtalar att han ser ett stort 

”syndamörker” över landet. Brevet är enda gången Daher bin Abdi uttrycker sig med egna ord om 

trosfrågor i Missionstidning. De andra två breven av Daher bin Abdi som publicerades är till stor del 

geografiska beskrivningar och sociologiska beskrivningar av förhållandena i Jubaland. Naturen 

beskriev Daher bin Abdi i mycket positiva ordalag men trossituationen i landet målade han mycket 

mörk. När Benyamin Komora flyttade till Sunguuni 1913 lämnade Daher bin Abdi Kismaayo och tog 

över rollen som evangelist i Yoontoy. Daher bin Abdi deltog tillsammans med somaliern Daud Hire 

och Per Olsson i arbetet med att översätta evangelierna till Somali. I årsberättelsen för 1913 nämns 

av Per Olsson att de båda somalierna hjälpt honom att översätta Johannesevangeliet, på samma sätt 

som de tidigare hjälpt till med översättningen av Markusevangeliet. Bland barnen i skolan var Daher 

bin Abdi inte lika populär som hos europén Per Olsson. När Per Olsson åkte på en undersökande resa 

uppströms Jubafloden tog Daher bin Abdi hand om hela skolan. Erika Olsson fick klagomål från minst 

en pojk som menade att Daher bin Abdi inte kunde somaliska.228  
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Daher bin Abdi var verksam som evangelist, lärare och med sjukvård inom missionen. Vid en 

jämförelse med EFS mission i Eritrea syns att han inte räknas som jämbördig med svenskarnas 

utbildningsnivå på samma sätt som Onesimus Nesib i Eritrea. Onesimus Nesib fick en egen 

lönekategori medan Daher bin Abdi fick samma lön som Benyamin Komora. Detta trots attl Daher bin 

Abdi var europeiskt utbildad.229  Förutom att predika nämns att Daher bin Abdi varlärare på skolan i 

Yoontoy. Senare kom uppgifter om att missionärerna tvivlade på Daher bin Abdis förmåga och i ett 

konferensprotokoll skrivet den 25 oktober 1915 kallas omständigheterna för ”det sorgliga 

förhållandet angående Daher bin Abdi”.230 Det sägs där att Daher bin Abdi har begärt avsked och att 

han för närvarande är omöjlig att sammarbeta men att missionärerna ber för honom. Härifrån 

kommer troligen Frank Ole Thoressens uppfattning om att Daher bin Abdi helt lämnade missionen.231 

I Missionstidning får läsarna året efteråt reda på att Daher bin Abdi har dött, även om de aldrig får 

höra om föregående års kontrovers. Daher bin Abdi verkar ha påverkats av islam och antagit en mer 

muslimsk gudsuppfattning, mer exakt omtalas inte trosfrågan. Denna uppfattning står han en period 

fast vid även om han fortsatt verkar vara i nära kontakt med missionen. Enligt Per Olsson hade Daher 

bin Abdi en tid tvivlat på den muslimska gudssynen och sakta börjat tänka mer kristet. Hans 

”somaliska stolthet” hade enligt Per Olsson hindrat honom från att återigen byta uppfattning 

angående gudssynen. 25/11 1915, en månad efter tidigare nämnt konferensprotokoll, insjuknade 

Daher bin Abdi  i svartvattenfeber (malaria).232 Till sin sjukdomssäng kallade Daher bin Abdi på Per 

Olsson, Benyamin Komora och Musa Yosef och bekände sina fel och återvände till missionens 

gudsuppfattning. Per Olsson skickar ilbud till Kismaayo varifrån den europeiske doktorn skickar råd 

samt sänder sin indiske kollega till Yoontoy.233  Daher Bin Abdi insjuknade på en söndag och i slutet 

av veckan kom Theodor Engdahl med doktorn till Yoontoy. Selma Göransson sat och vakade bredvid 

Daher bin Abdis säng, en uppmärksamhet som visar att missionärerna värdesatte honom högt. I 

Yoontoy hade medicinrummet skurats och Herman Andersson beskrev det som ”så fint som ett 

svenskt sjukhus”. Daher bin Abdi blev bättre under helgen och fördes till Kismaayo för bättre 

sjukvård. Doktorn beskrev som att han hade hopp in i det sista. Torsdagen den 25 november 1915 

insomnar Daher bin Abdi, stilla och fridfullt. 

Glädjen missionärerna kände över att Daher bin Abdi dog som kristen är påtaglig. Det påpekas 

upprepade gånger att det endast var den slutliga tillbakagången som skedde på sjukdomsbädden. 

Detta för att på förhand säga emot kritiker som menar att han endast återvände till missionen 

eftersom han var döende. Önskan att Daher bin Abdi fått fortsätta leva är påtaglig. Detta trots att 

han även sägs ha flera brister i sin person, fler nämnda än för någon annan afrikansk medarbetare. 

Missionärerna menade att han påverkats för mycket av Europa, något som ledde till flera misstag då 

han återvände till Somalia. Sedan hade han ett humör som beskrevs som ”stolt och ofta så häftig som 

somalierna”.  Ingen medarbetares, svensk eller inhemsk, får vid sin död spaltutrymme i 

Missionstidning i samma grad som Daher bin Abdi. Sista tillfället han nämns i Missionstidning är då 
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man uppmärksammar honom tio år efter hans död 1925.234 Då gjuter missionen ett överdrag av 

cement på hans grav. Ett sådant överdrag nämns senare endast att svenska missionärer fått i 

Jubaland. Graven är därför ett bevis ytterligare bevis på missionens uppskattning av Daher bin Abdi. 

4.4 Benyamin Komora 
Benyamin Komora och hans familj var på många sätt grundpelarna i missionen i Jubaland. Benyamin 

Komora liksom hans fru Hanna tillhörde folkgruppen pokomo som är bosatt vid floden Tana, ca 500 

km söder om Jubas utflöde.235 Vid floden Tana träffade Benyamin Komora missionär Emil 

Hedenström, som var där med anledning av EFS fjärde Gallaexpedition. Benyamin, född 1871, var då 

19 år gammal. Benyamin Komora växte upp i byn Kulesa.236 Benyamin Komora följde med den 

svenske missionären till Eritrea. I Eritrea bodde han på pojkbarnhemmet i Zazega och fick där 

undervisning, utbildnignen betalades av Östergötlands Ansgariförening. 237  1893 döptes han av Jonas 

Iwarsson.238 Emil Hedenström och Benyamin Komora arbetade i Lamu tillsammans men när Emil 

Hedenström dog ville inte Benyamin vara kvar ensam i det hårda klimatet bland muslimer.239 

Benyamin Komora skrev och bad Per Olsson om att få komma till Kismaayo. Per Olsson tog gärna 

emot honom och Benyamin Komora predikade där redan i april 1904, samma år som Emil 

Hedenström dog. När det första dopet i Kismaayo sker 25 februari 1906 är fyra av sex döpta 

Benyamin och Hanna Benyamins barn. Vid nästa dop i juli döps Filipo Abderhaman, en arab som har 

varit tjänstepojk hos familjen Komora. Tidigt syns alltså familjen Benyamin Komoras inflytande på 

missionen i Jubaland. Inflytandet syns inte enbart för eftervärlden, utan han fick beröm från första 

början i Jubalands missionsfält. Benyamin Komoras första predikan möts med tidsbundet beröm, 

”han predikade som en vit pastor”.  1908 flyttade familjen Komora till Yoontoy tillsammans med Per 

och Erika Olsson och Knut Knutsson och arbetar där med skolverksamhet och predikningar. Redan 

året därefter påbörjar Benyamin Komora det arbete som länge kom att vara framgångsrikt, 

soldatmissionen i Goob Weyn. 1913 flyttde Benyamin Komora med familj igen. De bosätter sig nu i 

Sunguuni, norr om Yoontoy. I och med det blir Benyamin Komora den första afrikanska 

medarbetaren som var ensam på en ort i Jubaland.240  

Benyamin Komora möttes genast av motstånd i Sunguuni. Den arabiske köpmanen i byn 

protesterade starkt mot honom och fick med sig några i byn. Shejken som styrde över Sunguuni 

bestämde att varje by skulle ha en imam, som ett svar på den Benyamin Komoras kristna närvaro. 

Någon imam kom dock inte eftersom det inte samlades in i närheten av den mängd pengar som 

krävdes för att finansiera honom. Benyamin Komora var senare en av de betrodda som Daher bin 

Abdi kallade på när han ville återgå till missionens kristendom.241 Benyamin Komora efter det endast 

med att han predikar på ”stormöten”. 1922 översätts de enda egna ord Benyamin Komora får 

publicerad i Missionstidning, en levnadsteckning över evangelisten Stefano. Det enda som uttrycker 

hans egna tankar är en bön om att Sverige ska skicka fler missionärer till Jubaland. Benyamin 

Komoras egna uttryck går i linje med missionärernas egna uttryck. Benyamin Komoras brev följer 
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samma struktur som de svenska missionärernas brev. Eftersom han brevet är det enda han skriver är 

det svårt att se hur han själv uttrycker sin relation till missionärerna, om han är likvärdig eller en 

underställd arbetare.242 Två år därefter nämns Hanna Benyamin, Benyamin Komoras fru, för första 

gången i Missionstidning när paret gemensamt har ett ”gripande vittnesbörd” på ett stormöte. 

Benyamin Komora fick som första afrikan inte bara ansvar för en by som evangelist utan även eget 

ansvar för en missionsstation. Då de engelska myndigheterna inte tillät att en kvinna var ensam 

europé på i ett område och tvindades missionen göra  omflyttningarna för att tillgodose kraven. I 

dessa omflyttningar blev Benyamin Komora ansvarig för stationen i Yoontoy under 1920 och två år 

framåt. 243 När evangelistkollegan Petro Guled 1926 blev för sjuk av klimatet i Alessandra lämnde 

Benyamin Komora Yoontoyområdet och ersatte honom. Benyamins Komoras ersättare i Sunguuni 

beskrivs som en som inte klarar av uppgifterna lika bra som föregångaren, något som återigen 

bekräftar att missionärerna uppskattade honom. I Alessandra etablerades Benyamin Komora snabbt 

och redan året efter flytten menar Herman Lundin att han hade stort förtroende hos befolkning han 

besökete i byarna runt Alessandra.244 Benyamin Komora var flera gånger besvärad av feber, malaria, 

och 1927 efterföljs febern av en svårlunginflammation som ledde till hans död vid 56 års ålder. Alma 

Johannesson beskriver det som att all möjlig läkarvård har getts honom. I Johannessons 

levnadsbeskrivning träder fler vardagliga uttryck av Benyamin Komora fram än i tidigare skrifter. Att 

Benyamin Komora skulle vara pliktmedveten uttrycks genom hans yrande. Han yrade i 

pliktmedvetenhet i sin sjukdom och försökte få sina äldre söner att gå ut och ta hand om skolan 

istället för att sitta vid sjuksängen. Skolverksamheten hade missionärerna tillfälligt stängt för att 

vårda och ta farväl av Benyamin Komora, något som gjorde Benyamin nöjd. Hans största 

motståndare i livet var med Benyamin KOmora också i hans feberkramper och han yrade 

kommentarer som De vill döda mig, något Johannesson menar att Benyamin Komora säger helt utan 

bitterhet. Samma avsaknad av bitterhet ska han ha haft när han i sitt verksamma liv blev förolämpad 

av muslimerna med ord som helveteshund. Den muslimske hövding som stött förolämpningarna 

kallade Benyamin Komora en vetande man på begravningen och muslimske domaren menade att 

Benyamin har funnit lyckan.  Alma Johannesson beskrev Benyamin som människovän, själavårdare 

och enormt kunnig i muhammedanismens irrgångar. Alma Johannesson berömde  slutligen 

Benyamin Komora för att han bröt stridslust och motbevisade hårklyverier.  

4.5 Filipo Abderhaman 
Filipo Abderhaman ärr en person som nämns vid flera tillfällen i Missionstidning. Filipo Abderhaman 

var en man som rörde sig mycketoch dyker upp med flera års mellanrum på olika platser.245 Filipo 

Abderhaman var somalier av stammen Harti och föddes troligen 1889.246 Han kom i kontakt med 

kristen tro genom att arbeta åt Benyamin Komoras familj och tog tidigt beslutet att bli kristen. Vid 

det första dopet i februari 1906 påverkades enligt Per Olsson Filipo Abderhaman starkt och började 
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vara med på bönemöten.247 Intresset lede till att han döps 1/7 samma år och då bytte han namn från 

Amhamed till Filipo.  

Filipo Abderhaman briljerade i svenskakunskap genom att i slutet av 1909 själv skriva brev, till Erika 

Olssons släkting Anna. Två månader senare anlände brevet till Sverige och där skriver han att det var 

trevligt att få träffa Anna. Han beskriver att Kismaayo har växt medan han var borta och att han nu 

hjälper till i skolan med att översätta ifrån swahili till somaliska för de som inte förstår. Det berättas 

aldrig att Filipo Abderhaman besöker Sverige i brev eller tidningsartiklar.248  Första tillfället då hans 

Sverige besök uppmärksammas i EFS tidningar är när Herbert Uhlin 1935 berättar att Filipo 

Abderhaman var känd i Sverige eftersom han besökt landet.249 Vilket år Filipo Abderhaman besökte 

Sverige och vad han gjorde är alltså okänt. Det troliga är att besöket skedde efter hans dop 1906 och 

innan han skrev brevet på svenska i slutet av 1909. Efter sitt besök i Sverige hjälper Filipo 

Abderhaman Theodor Engdahl på skolan i Kismaayo en kortare tid.250 Filipo Abderhamans uppgift var 

enligt honom själv att översätta undervisningen från swahili till somaliska åt de som inte förstod 

swahili. Filipo Abderhaman visade nu tecken på att han inte gillar att vara fastlåst på en plats. Erika 

Olsson skriver 1913 att Filipo Abderhaman kom tillbaka efter att ha varit borta i 14 dagar.251 I 

anslutning till det skriver hon att de var i stort behov av inhemska arbetare.  En av anledningarna till 

att Filipo Abderhaman fick behålla arbetet, trots sin frånvaro, kan alltså varit att ingen annan fanns 

att anställa. 

1916 nämner Erika Olsson att Filipo Abderhaman fått en anställning av regeringen.252 Anställningen 

måste ha avbrutits för 1923 kom Filipo Abderhaman återigen till Kismaayo, nu tillsammans med sin 

tidigare onämnda hustru. De bosatte sig på missionsstationen och Filipo Abderhaman sökte återigen 

arbete hos regeringen.253 Hustrun fick undervisning av Selma Göransson. Erika Olsson berättar i sina 

brev att Filipo Abderhaman hade svårt att hålla i pengar, att han ofta lånade utan att betala tillbaka 

och därmed var utfattig.254. Han flyttar ut ur Jubaland vid regeringsskiftet för att fortsätta arbetet för 

de brittiska kolonialadministrationen och nämns nästa gång då Herbert Uhlin möter honom i Wajir på 

1930-talet. Herbert Uhlin frågade då Filipo Abderhaman hur det stod till med tron och fick ett efter 

en stund ett svar. ”Jag har varit kristen, och det kommer jag inte ifrån. Ofta går jag ut i skogen och 

beder, men jag är bunden. Min hustru kan jag ej lämna, och hon ger mig ingen ro, om jag uppträder 

som kristen. Ingen vet, hur jag har det.”255 I och med det slutar spåren av Filipo Abderhaman. 
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4.6 Musa Yosef 
Musa Yosef kom i kontakt med missionen tidigt och hörde till de första kristna somalierna.256 Den 

artonårige Musa Yosef döptes den 19/12 1908 och hade då varit i kontakt med missionen en 

obestämd tid. Den muslimska Aurala Fara och Musa Yosef gifte 1912. Musa Yosef som var född 1890 

var då 22 och Aurala, född 1897, inte mer än 15 år gammal. Samma år började Musa Yosef i sällskap 

av Isak Nyakayaga att studera mer tillsammans med Theodor Engdahl. Engdahl hoppades att de båda 

skulle bli evangelister. Musa Yosefs första evangelistgärning var hans hustru som döptes 30/7 1916. 

Aurala Fara var då gravid med deras första barn av sex. Fyra av de sex barnen överlevde till efter 

församlingsbokens anteckningar slutar. 257 Musa Yosef var en av de i församlingen betrodda som bar 

Daher bin Abdis säng till graven. Även om Musa Yosef var involverad i församlingen infriade han inte 

Theodor Engdahls förhoppningar om att snabbt bli evangelist. Kanske kan hans äktenskap med en 

muslimsk kvinna spelat in, kanske det temperament som i hans dödsruna benämns ”somaliern kom 

fram också emellanåt. Vem är felfri?”. Isak Nyakayaga som fick utbildning samtidigt hade blivit 

anställd i Mana Mofi redan 1913. Musa Yosef började 1917 hjälpa till med att predika i Kismayu, 

fortfarande var han inte nämnd som anställd. Musa Yosef är registrerad med namn och lön första 

gången 1919.258 Då startar också ett av missionens mer framgångsrika arbeten, arbetet i Goob Weyn.  

I årsberätten för året berättar Per Olsson att både Enok Benyamin och Musa Yosef hade besökt Goob 

Weyn och två plantage i närheten. Musa Yosef fick den särskilda noteringen ”Musa visar stor iver i 

arbetet”.259 Nästa år var Musa Yosef själv med placeringen att undervisa i Goob Weyn och i oktober 

samma år döptes de första 7 soldaterna i soldatmissionen.  

1922 nämns i Missionstidning Musa Yosefs arbete bland soldaterna i positiva ordalag flera gånger. 

Nils Dahlberg menade att det var ”särskilt uppmuntrande att så många soldater kommer och vill ha 

undervisning”.260 I meddelandet efter att det varit en dopfest i Goob Weyn med 14 döpta och 5 

konfirmander nämns att de infödda lärarna var till glädje. Speciellt nämns här att Musa Yosef 

tillsammans med soldaterna hade byggt en kyrka i Goob Weyn. Han reste även på bybesök med 

evangeliserande syfte. Evangelisation var huvudsyftet men för att nå ut till folket hade gruppen med 

medicin och vid något tillfälle arbetade Musa Yosef som veterinär och fick hjälpa en åsna.261 1922 

hände något exceptionellt i missionen. Det första kända dopet förrättat av en icke-europé sker. 

Dopet verkar ha skett i tysthet och dess existens syns enbart i arkiven. Det var Musa Yosef som döpte 

den lilla pojken Enok bin Filippo i maj och senare under året döpte han även flickan Dina Johuin. Båda 

dopen var nöddop och barnen dog inom en vecka efter sina dop, inget av barnen levde därmed 

längre än två veckor. 1924 genomför Musa Yosef sitt tredje och sista registrerade nöddop av Golia 

Petro Were262. Genom det upprepande utförandet och registrerandet av dem i församlingsboken 

visas att Musas handlande är till fullo sanktionerat av de svenska missionärerna. Efter det första 

dopet skriver Arvid West till Sverige och sa att de infödda lärarna var Jubalands framtid och Musa 
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Yosef nämns tilllsammans med andra vid namn. Religionssamtalen i kasernerna i Goob Weyn verkar 

ha påverkat kompaniet mycket och en officier förbjuder allt samtal om religion i kasernerna. Musa 

Yosef nämns inte i uttalandet och han fick fortsätta tala med soldaterna. 

1925 var Musa Yosef mycket sjuk för första gången (april till augusti) och skolan i Goob Weyn fick ett 

avbrott. 1926 flyttade Musa Yosef till Kismaayu för att där undervisa och hålla morgonbön på somali. 

1926 var kontrasten mot framgångsåren i Goob Weyn med drygt 40 döpta per år stor. Herman 

Lundin beskriver situationen i ett brev och säger att Musa Yosef var nedslagen eftersom ”ingen döpts 

i år”.263  Herman Lundins uppmuntran med att de faktiskt döpt en flicka under året visar mest att 

Musa Yosef här fick uttrycka hela missionens känsla till missionsvännerna i Sverige. Att Musa Yosef 

fick uttrycka alla missionsarbetarnas känsla är tydligt bland annat genom den tydliga kontrasten i 

breven jämfört medföregående år. När soldaterna i Moyale och Wajir började skriva brev till 

missionsfältet i Jubaland ville gärna Musa Yosef åka dit och verka som evangelist och lärare. Hans 

ålder (37 år) och framförallt tuberkulos gjorde honom svag. Till Missionstidning meddelas att om han 

varit starkare hade Musa Yosef varit självskriven att flytta till Moyale men nu var det inte möjligt av 

hälsoskäl.264 Den sista kommentaren om Musa Yosef i livet är från samma år. Musa Yosef beskrivs 

som bra på att argumentera på arabiska och att han kunde koranen bättre än araberna i Kismaayo. 

Han använde varje tillfälle han hade till evangelisation, exempelvis berättas om hur Musa Yosef hos 

frisören försöker evangelisera för denne. Musa Yosef sa till frisören, som inte ville lämna sin religion, 

att frisörens religion var att klippa hår. Musa Yosef menade att mannen inte bryde sig om religion 

utan enbart om sitt levebröd som frisör, vilket gjorde levebrödet till frisörens religion. Till slut tog 

tuberkulosen Musa Yosefs liv. 5 september 1929 dog Musa efter att ha varit sängliggande. För Musa 

Yosef verkar döden kommit som en befrielse. När Alma Johannesson dog 18/6, önskade att han fått 

dö. ”Det känns tomt efter honom” är de sista orden i dödsrunan av Anna Ström.265 Musa Yosefs 

familj var tydligt en del av missionen och efter hans död fick hustrun Aurala Musa liksom Hanna 

Benyamin pension av missionens pengar, något de båda var ensamma om. 

4.7 Enok Benyamin 
Enok Benyamin föddes 21/2 1902, vilket var antingen precis innan eller efter familjens ankomst till 

Kismaayo.266 I Kismaayo döptes Enok Benyamin vid missionens första dop i Jubaland, 1906. Enok 

Benyamins familj var sedan bosatt i både Yoontoy och Sunguuni. Troligen stannade Enok i Yoontoy 

och följde aldrig med familjen när de flyttade till Sunguuni. Detta antagande bygger på att Erika 

Olsson i ett brev skriver att Enok Benyamin, då 11 år gammal, hjälpt dem i praktiskt arbete i Yoontoy 

väldigt snart efter att flyttlasset gått till Sunguuni.267 Samma år, 1913, beskrev Daher bin Abdi 

skolarbetet i Yoontoy till Missionstidning och nämner att Enok Benyamin går i skolan.268 Där nämns 

speciellt att Enok Benyamin tillsammans med soldater hade en extratimme matte, 10.30-11.30. 

Under förmiddagen hade han två lektionspass, en timme bibel och en timme läsning och matte. På 

eftermiddagen fick Enok Benyamin och de 10-15 andra pojkarna träna läsning och räkning samt 

skrivning innan de hade en timmes praktiskt arbete innan kvällsmat som serverades 17. När Enok 

Benyamin blev 18 år gammal blev han anställd som lärare och evangelist. Den första årslönen han 
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fick uppgick till 180 rupie. Enok Benyamins lön kan jämföras med Per Olsson som fick 1800 och Selma 

Göransson, 900 rupie, pappa Benyamin Komora som fick 360 rupie och Musa Yosef och Isak 

Nyakayaga som fick 240 rupie.269 Han fick en nybörjarlön och var då placerad i Kismaayo.270 Under sitt 

första år var Enok Benyamin bland annat på evangelisationsresa tillsammans med Musa Yosef till 

byarna Mbujuni, Goob Weyn och Howlwadaag.271 

Under Enok Benyamins andra år som anställd, 1921, skrev Per Olsson att han tillsammans med Enok 

Benyamin undervisade män i Kismaayo samt att de båda leder gudstjänster.272 Enok Benyamin 

arbetade ihop med familjen Olsson. När Per och Erika Olsson flyttade till Kismaayo 1920 flyttade även 

Enok Benyamin. Då Per och Erika Olsson i slutet av 1921 reser till Sverige flyttar Enok Benyamin 

tillbaka till  Yoontoy.273 Vid Per Olssons död var det Enok Benyamin som träde in i hans ställe i 

Yoontoy och fick ta hand om alla gudstjänster.274 Trots att Anna Ström, Erika Olsson och läraren Yuda 

Benyamin fanns på plats var det Enok Benyamin som blev ansvarig för gudstjänsterna. Han beskrivs 

av missionärerna som en inspirerande predikant. Herbert Uhlin beskriver en predikan från ett 

stormöte 1926. Herbert Uhlin skriver att Enok Benyamin talade gripande och inspirerande, alla i 

församlingen satt på helspänn, alla utom han själv som endast talade swahili och inte somaliska som 

var språket Enok Benyamin predikade på.275 Innan Per Olssons död talade missionärerna om att 

vidareutbilda sina lärare och evangelister. 1928 blir utbildningen av och i till Sverige skrev 

missionärerna att alla medarbetare inte fått den utbildning de behöver, men att Enok Benyamin och 

Musa Yosef hade hunnit långt genom att få privatundervisning.276 Samtidigt beskrivs de olika 

kursdetagarna. Enok Benyamin beskrivs till Sverige i enbart positiva ordalag. Han kallas predikant, 

lärare, intelligent, musikalisk samt helhjärtad kristen och han var en av fyra ordinerade lärare. Alla 

ordalag i beskrivningen är till största delen positiva om hans kollegor med undantag av kommentar 

såsom ”kämpar med rökbegäret”, något som inte gällde Enok Benyamin som bara fick positiva 

kommentarer.  1929 och Enok Benyamin hade hunnit med ett år i Mana Mofi innan han flyttat till 

Alessandra. I Alessandra efterträder han sin far, Benyamin Komora, nefter dennes död. I Mana Mofi 

var Anna Ström missionär, Enok Benyamin hade tidigare arbetat i Yoontoy och då arbetade troligen 

de båda ihop. Enok Benyamins lön var 1929 näst högst bland de infödda arbetarna, 3200 lire. Detta 

jämförs kan jämföras med hans bror Yosef Benyamin som fick 1200 lire och den bäst betalde, Musa 

Yosef, vars lön var på 3600 lire.277 Att Enok Benyamin sågs som en trygg kraft bekräftas av Erika 

Olsson när Axel Kinell och Enok Benyamin reser till Wajir. Ester Johannson blev då kvar i Alessandra 

men reste och hälsde på Erika Olsson i Yoontoy. Erika Olsson skriver det kan vara otrevligt att vara 

ensam europé i Alessandra och att Ester Johannson inte har någon att lita på ”eftersom Enok också 

rest till Wajir”.278 Tilltron till Enok Benyamin var alltså  större än till exempelvis Petro Guleb som var 

kvar i Alessandra. I Alessandra arbetade Enok Benyamin med gudstjänster, undervisning, 

evangelisation och resor till Wajir. Dessutom fortsatte Enok Benyamin, Axel Kinell och Yusuf 

Benyamin det arbete Per Olsson tidigare gjort med bibelöversättning. 1932 återupptog de arbetet 
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och startade med att renskriva Per Olssons ”kladd” av Lukasevangeliet. Året därpå nämns att Enok 

Benyamin reviderade 50 översatta kapitel ifrån bibeln.279 

Vid missionens årsmöte i januari 1933 prästvigdes Enok Benyamin. Han blev då den förste och ende 

afrikan som prästvigdes i missionsfältet i Jubaland. När Enok Benyamin blev präst verkade han inte 

tydligt vare sig lyftas upp eller begränsas jämfört med de prästvigda missionärerna. Inga tecken syns 

på att missionärerna vare sig föredrog eller att Enok Benyamin var den som döpte framöver. Den 

präst som var huvudansvarig på respektive missionsstation verkar vara den som döpte enligt 

anteckningarna. Enok Benyamin har antecknat fyra döpta i Alessandra, 10/12 1933 och sex dop i 

Yoontoy 4/3 1934.280 Om han följde med till Wajir under denna period är det inte antecknat att det är 

han som döpt utan då är det svenska namn i församlingsboken. Herbert Uhlin nämner att han i 

Alessandra söndagen 25/11 1934 både celebrerar nattvarden och sedan döper de 17 personer som 

han haft dopundervisning med.281 Det är intressant att Enok Benyamin 1934 hade en dopklass i 

Alessandra eftersom han i slutet av 1933 och på egen önskan placerades i Mana Mofi. Intressant är 

även att Enok Benyamin förrättar dop även om Herbert Uhlin är närvarande, något som visar på att 

de svenska missionärerna inte menade att de alltid i första hand skulle ta hand om dopen. Herbert 

Uhlin förrättade bröllop istället för dop och vigede samma dag Enok Benyamin och Dina Hassan. 

Genom att studera vem som ansvarade för dopen i den Jubaländska kyrkan blir delar av en 

församlingsstrategi synlig. Inom den svenska missionen i Jubaland verkar arbetsuppgifterna vara 

fördelade jämnt oavsett etnisk tillhörighet. Istället var det den präst som har lärt känna de nykristna 

bäst och undervisat dem som var den som döpte. En annan möjliga dopstrategi 

missionsorganisationer har tillämpat är de utländska missionärerna döper så få som möjligt, för att 

överlåta de till de redan döpta i församlingen. De som tillämpar den strategin menar att det snabbare 

bygger en självständig kyrka.  Att enbart västerlänningar döper är motpolen till detta. Då skiljer man 

lättare missionärerna och de man folket dessa försöker nå från varandra,  men kan riskera  rasistiska 

tankar. I Jubaland skiljde man inte på olika människor utifrån ursprung utan verkar ha fördelat dopen 

jämnt mellan de prästvigda. Att Enok Benyamin på 1930-talet var den afrikanske medarbetare som 

hade mest förtroende syns tydligt på lönerna. Inför 1935 delade missionärerna in de anställda i 4 

lönekategorier där Enok Benyaminva ensam med kategori 1 lön, 2720 lire. De tre som var närmast i 

lön fick 1620 medan kategori 4 fick 1020 lire per år.282 Lönerna hade höjts rejält av okänd anledning 

och lägstanivån hade  mer än tredubblats sedan 1931. 

Enok Benyamins första fru Arbai Asha verkar ha varit honom mycket kär.283 De gifte sig på 1920-talet 

och inget nämns om henne förrän hon i slutet av årtiondet var otrogen mot Enok Benyamin vid 

upprepade tillfällen. Trots att han levde omgiven av den jubaländska samhällskulturen där skilsmässa 

var vanligt och trots att de svenska missionärerna rekommenderade honom att skilja sig fortsatte 

enok Benyamin att vara gift med Arbai Asha.284 Efter hennes död, 13/1 1934, gifter han om sig. I 25 

november samma år vigs Enok Benyamin och Dina Hassan, som växt upp hos missionärerna. Enok 

Benyamins historia slutade inte när missionärerna utvisas. Han menade själv när han kommenterar 
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händelseförloppet  40 år senare att utvisningen var mycket felaktig och att de var utsatta för katolskt 

förtryck.285 Enok Benyamin bosatte sig efter missionärernas utvisning i Kismaayo där han arbetade på 

en italiensk byggnadsfirma. Där ledde han församlingen som flera gånger i veckan samlades i hans 

hem. Hans reste efter bästa förmåga till kristna i olika byar och uppmuntrade dem. Han var på alla 

sätt församlingens naturliga ledare. Detta visar sig bland annat i att församlingsmedlemmarna vid 

upprepade tillfällen utser Enok Benyamin till sin representant att be om tillåtelse att utvandra. 

Tillståndet för utvandring kommer först efter att Herbert Uhlin våren 1939 besökt Kismaayo och i juni 

samma år anlände kristna utvandrare till Mombasa.286 De flesta utvandrarna reste sedan vidare och 

bosatte sig vid floden Tana. Enok Benyamin blir tillfrågad om att hjälpa till i missionsarbetet i 

Tanganyika och i december samma år predikar han där.287 Han stannar i Tanganyika under tre år och 

återvänder sedan till Mombasa där han engagerar sig som både körledare, organist och predikant i 

en anglikansk församling, samtidigt som Dina Hassan leder kvinnoarbetet. 1963 bad en församling i 

Dar es Salam, Enok Benyamin att komma och verka som präst. Enok Benyamin var i Dar es Salam 

under fem år och flyttar sedan 200 km inåt landet till Morogoro. Då Herbert Uhlin beskriver arbetet i 

Tanzania i EFS jubileumsbok 1966 nämner han Enok Benyamin som en av åtta afrikaner som var 

”pelare” för kyrkan i Tanzania.288 Sina sista år bodde Enok Benyamin i Mombasa och därifrån försökte 

han samla kristna somalier. Enok Benyamin släppte aldrig kopplingen till Somalia och Martin 

Lundström finansierade tre böcker som Enok Benyamin översatte till somaliska.289 Han översatte 

även andra böcker både iI Kenya och i Tanzania. Böckerna han översatte till somaliska spred Enok 

Benyamin sedan bland somaliskatalande i ett försök att missionera bland dessa. Ifall det var rester 

och ättlingar till den gamla Jubaländska församlingen eller etniska somalier i Kenya är osäkert men 

troligt är att båda grupperna ingick.290 

4.8 Arbai Asha 
Arbai Asha har fått delar av sin livsberättelse nedtecknad av missionärerna. 291  Anledningen till att 

hon finns beskriven är att hon var gift med Benyamin. Hennes mor var bosatt i Sunguuni och där 

möte Arbai Asha troligtvis på kristendomen genom Benyamin Komora.292 Både Arbai Asha och 

hennes mor blev intresserade av kristendomen. Arbai Asha fick undervisning och ”fostran” av Erika 

Olsson, något som bland annat innebar läskunskap. Hennes mor var däremot inte läskunnig men som 

äldre kvinna döptes hon ändå, i ett undantag ifrån den vanliga regeln som sa att man skulle kunna 

läsa innan dop var aktuellt.293 Troligtvis flyttade Arbai Asha till Yoontoy, antingen efter att hon blivit 

döpt eller för att få dopundervisning. Yoontoy träffade hon Enok Benyamin. Arbai Asha och Enok 
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Benyamin gifter sig vid okänt tillfälle, troligtvis innan mitten av 1920-talet eftersom de flesta av Enok 

Benyamins större livshändelser då verkar rapporteras till Sverige. Vad som sker i henne på slutet av 

1920-talet är osäkert men första gången hennes existens meddelas Sverige får läsarna veta att hon 

”var av dålig släkt”. Han hade då flyttat ifrån Enok Benyamin och bosatt sig hos sin mor i Sunguuni. 

Innan hon flyttade ska hon ha varit otrogen. Efter det kommenterar missionärer att hon ”utvecklats 

till en riktig sköka”. De kristna, särskilt Enok Benyamin, ber mycket Arbai Asha. De svenska 

missionärerna rekommenderade Enok Benyamin att skilja sig från henne vilket han säger att han inte 

planerade att göra.294 Missionärerna besökte henne i Sunguuni vid flera tillfällen och tyckete sig se 

tecken på att hon var på väg att ångra sig. Bredvid hennes säng hade Arbai Asha nämligen placerat 

sitt nya testamente. Oavsett om hon läste det eller enbart försökte se bättre ut inför missionärerna 

var det för missionärerna ett tecken på att hon sökte kontakt. 1931 blev Arbai Asha sjuk, på gränsen 

till döden, enligt missionärerna i en sjukdom ”hon ådragit sig genom sitt dåliga leverne”.295 Enok 

Benyamin bad Herbert Uhlin åka till Arbai Asha med medicin vilket Herbert Uhlin också gjorde. Arbai 

Asha tillfrisknade och hennes första önskan efter hon kunnat resa sig, var att få bekänna sina synder. 

Hon tas återigen in i församlingen och levde tillsammans med Enok Benyamin men insjuknade snart 

igen, nu i smittkoppor, och den 13 januari 1934 dog Arbai Asha. 

4.9 Yuda Benyamin 
Yuda Benyamin var Benyamin Komoras näst äldsta son, född Kismaayo 7/12 1903.296 Han döptes 

tillsammans med vid missionens första dop med bland annat sina bröder Enok Benyamin och 

Emanuel Benyamin (då 7 dagar gammal). Yuda Benyamin beskrivs som sin far och bror som en god 

predikant, en ett omdöme han får redan innan han fått utbildning.297 1922 presenterades han för 

Missionstidnings läsare i Sverige med en bild och kommentaren att ”de infödda lärarna är missionens 

hopp” samt en vädjan om pengar till att upprätta ett seminarium för utbildning av dessa.298 Yuda 

Benyamin undervisade senare tillsammans med Inez West i Mana Mofi.  Yuda Benyamin undervisade 

på somaliska och Inez West undervisade på swahili.299 Han var en av flera predikanter under en  

storsamlingen i Yoontoy i februari 1925. Vid storsamlingen predikade även Benyamin Komora, Enok 

Benyamin, Musa Yosef och Daud Hare och hans syster Rakel Benyamin gifte sig.300 

Att resa tillbaka till hemlandet med viss regelbundenhet var något som missionärerna gjorde. Yuda 

Benyamin var den av de afrikanska medarbetarna som oftast uttryckte samma längtan. I 

konferensprotokoll från 1925 synliggörs en önskan från honom att besöka familjens hemtrakter vid 

floden Tana under 6 månader. Missionärerna godkände 3 månaders ledighet med två tredjedelar av 

lönen. Samtidigt önskar även Benyamin Komora resa iväg under 1 månad, något han får göra med 

full lön.301 Yuda Benyamin återvände efter resan till Mana Mofi. I Mana Mofi blev han 1926 ensam 

anställd och ansvarig för stationen. Att Yuda Benyamin blev ensam berodde på att den tidigare 

stationsföreståndaren Axel Kinell förflyttades till stationen i Alessandra. I brev till Sverige bad 

missionärerna om extra förbön för Yuda Benyamin. De menade att frestelserna var stora i Mana 
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Mofi, särskilt som han var själv. Efter ett knappt år i Mana Mofi förflyttas Yuda Benyamin Yoontoy 

där han arbetar tillsammans med Erika Olsson och Herbert Uhlin. När omdömen från utbildningen av 

lärare och evangelister 1928 får Yuda Benyamin samma beskrivning som Enok Benyamin; predikant, 

lärare, intelligent, musikalisk, helhjärtad kristen. Yuda Benyamin beskrivs med tillägget att han är 

”mer livlig än sin bror”.302 Med samma intervall som missionärerna reser till Sverige, ca 5 år, ber Yuda 

Benyamin om tillåtelse att resa till homtrakterna. När han 1930 bad om 6 månaders ledighet för resa 

till Pokomoland fick han ledigt i 5 månader, med sänkt lön. Samtidigt nämns för första gången att 

hans hustru i ett officiellt dokument. Året innan skriver Erika Olsson att Hanna Benyamin och Yuda 

Benyamins hustru var oroliga för honom när resan till Wajir tog alldeles för lång tid.303   

1931 skrev missionärskonferensen till Sverige och bad om att Yuda Benyamin och Enok Benyamin 

skulle tillåtas att prästvigas.304 EFS styrelse svarade med att ge tillstånd för att bådas vigning. 

Missionärerna beslutade sig 1932 för att inte prästviga Yuda Benyamin. Den enda anledning som i 

materialet kommer fram är en kommentar som säger ”på grund av ändrade omständigheter”. Yuda 

Benyamin föreslås istället bli lärare i Mdami utanför Mana Mofi. Placeringen går emellertid inte att 

genomföra eftersom regeringen inte godkänner det planerade skolbygget, trots att alla bybor utom 

en röstade för. Att inte ha fått prästvigas och inte heller bli lärare i Mdami verkar ha påverkat  Yuda 

Benyamin. Han får tillstånd att ha tjänstledigt i 3 år för att under den tiden besöka familjen i 

pokomoernas bosättningsområden vid floden Tana. ”Under rådande omständigheter bäst att 

godkänna ansökan” noteras i konferensprotokollet i anslutning till beslutet.305 Yuda Benyamin 

lämnade inte omedelbart utan stannade och arbetade kvar några månader för att sedan avsluta sin 

tjänst hos missionärerna. 

1935 kom Yuda Benyamin tillbaka till Somalia och gjorde då både Hanna Benyamin och syskonen 

sorgsna genom att ta värvning som soldat i Mogadishu.306 Efter att missionärerna utvisats fick Yuda 

Benyamin sällskap i Mogadishu av bland annat brodern Yosef Benyamin. Yuda Benyamin verkar 

emellertid lämna sin tjänst som soldat eftersom Yosef Benyamin senare rapporterar att han var 

alldeles ensam vid påsken 1937 och letade sig in i den katolska katedralen, en katedral som var 

fullsatt till den grad att Yosef Benyamin inte hörde ett ord av vad som sas men kunde njuta av musik 

som talade till hans hjärta.307  

Troligtvis emigrerarar Yuda Benyamon till Kenya tillsammans med andra ur församlingen när de får 

utresetillstånd ur Jubaland. Det troliga är också att han sökte sig till pokomos bosättningsområde vid 

floden Tana där hans fru befann sig. Kristen verksamhet fanns under på 1930-talet i pokomos 

bosättningsområden. Eftersom få beskrivningar finns av utvandringen ifrån Jubaland så går det inte 

att se ifall Yuda Benyamin klev in denna kyrka. 

4.10 Mariamu 
Mariamu hörde till en av de ursprungliga folkgrupperna i Kismaayu, Barjun. Hon kom i kontakt med 

missionen genom Ida Lundins besök hos kvinnor i staden. De första gångerna Ida Lundin pratade med 
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Mariamu var hon tydlig med att hon inte ville ha undervisning om kristen tro.308 Efter hand som tiden 

gick ändrade sig Mariamu. Anledningen verkar på inget sätt varit Ida Lundin utan istället är det mzee 

Yosef Wambua, vaktmästaren på Kismaayu missionsstation, som hon vill gifta sig med. Yosef 

Wambua roll i missionen nämns inte något särskilt sätt mer än i hans förhållande till Mariamu. Hans 

tjänst finns inte med i konferensprotokoll. Istället räknas hans lön en del av posten ”övriga 

utgifter”.309 Ida Lundin nämner inte hur länge Yosef Wambua arbetat för missionen. I 

församlingsboken nämns Yosef Wambua av Mkamba-stammen. Han döptes 1/7 1923 i Kismaayo. 

Då Mariamu nämns för första gången uttrycks att hon på initiativ vill ha undervisning. I en senare 

artikel står motsridiga uppgifter om att Yosef Wambua tillfrågat Ida Lundin om hon kunde undervisa 

Mariamu. Ida Wambua undervisade Mariamu och började med att fråga henne noggrant om hon var 

beredd att betala priset för att bli kristen. Svaret Ida Lundin fick var att Mariamu var beredd att bli 

utstött av släkt och vänner och att hon ville bli kristen. Önskan om att få kristen undervisning bör 

med ett sådant svar vara grundad i Mariamu, oavsett vem som uttryckte den för missionärerna. 

Månaden innan bröllopet flyttade Mariamu, tillsammans med sin 6-årige son från ett tidigare 

äktenskap, in på stationen. Dopet hölls hemligt för att ingen skulle hindra det. 3 mars 1924 döptes 

Mariamu tillsammans med tre andra och blev då enligt missionärerna den första barjun som döpts. I 

dagens gudstjänster följde sedan en konfirmation där en blivande brudgum konfirmeras(ej Yosef 

Wambua som redan är konfirmerad) varefter det firas dubbelbröllop och Yosef Wambua och 

Mariamu ingick äktenskap sig.310 13/2 1926 konfirmerade sig Mariamu. Ida Lundin skriver även 

kärleksfullt om hennes son som enligt henne är på väg att växa upp till en god kristen. 1930 kom 

nyhet om Mariamu till Sverige.311 Året innan hade först Yosef Wambua i hemlighet gift sig med en 

andra kvinna. När han inför missionärerna ställdes till svars för polygami ville han inte skilja sig och 

”göra bättring”. Då uteslöt missionärerna honom ur församlingen. Mariamu ville samtidigt skilja sig 

eftersom Yosef Wambua hade en andra hustru. Skiljsmässan godkändes men 3-4 månader senare 

viger Mariamu och Yosef Wambua sig återigen, nu inför den muslimske domaren. I och med det 

lämnar båda den kristna församlingen i Jubaland. Missionärernas hanterande av situationen uttrycks 

med ord som att de ”blev nödsakade” att utesluta Yosef Wambua. Hur Mariamu behandlades nämns 

inte mer än i beskrivningarna av vad som hänt. Ida Lundin som var Mariamus missionärskontakt och 

den som skriver om henne till Sverige var i Sverige med familjen under 1929 och kom inte tillbaka 

förrän 1930. Av hennes sätt att skriva verkar det som att hon inte var i Kismaayo när Mariamu 

återigen gifte sig med Josef Wambua, utan att hon senare fick höra talas om händelserna. 

4. Församlingen i Jubaland efter 1935 
När missionärerna kom till Sverige efter utvisningen var ännu inte Jubalandsmissionen avslutad. I 

Jubaland fanns fortfarande en församling av kristna. Församlingen var däremot kraftig hindrad i sitt 

arbete. Det första hindret var mötesförbud. Samtidigt som svenskarna utvisades infördes ett 

mötesförbud som hindrade de kristna från att ens träffas två och två.312 Missionsstationerna som 

under hela missionsfältet i Jubalands historia varit centralpunkter för de kristna fick inte heller 

beträdas. De italienska myndigheterna planerade för att missionsstationerna skulle tas över av 
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katolsk mission. De kristna afrikanerna skulle hindras så att de inte förstörde något av egendomarna. 

Därför fick de kristna inte ens beträda stationsområdena. Att skicka brev mellan de svenska 

missionärerna och församlingen förbjöds. Detta gjorde det än svårare att upprätthålla den unga 

församlingen.313 Ledarskapet över församlingen var i ordning. Från att ha haft flera svenska 

missionärer som lett arbetet fanns det efter utvisningen enbart en tydlig ledare, Enok Benyamin. I de 

brev som skrivs till Sverige verkar Enok Benyamin vara den som fyller sin roll som präst och leder 

församlingen. Övriga lärare och evangelister tar ledarroller på ett mycket mer begränsat sätt. Minst 

två av evangelisterna, Seth Ali och Daniel Mire, lämnar också under en tid den kristna tron våren 

1936. Seth Ali återkovänder till församlingen efter att ha konfronterats av Enok Benyamin och kanske 

återväne även Daniel Mire.314 

I vilken utsträckning förbuden från december 1935 genomfördes är osäkert.  Till Sverige skickas flera 

brev under våren 1936. Brev ifrån den afrikanska församlingen publiceras med missionärernas 

översättningar i Missionstidning Budbäraren, framförallt var det Yosef Benyamin som skrev. Av 

breven framkommer att flera förbud antingen inte genomfördes eller var aktiv. Förbuden kan ha 

varit beroende av att det var krigstillstånd i samband med den italienska invasionen av Etiopien som 

inleddes den 3 oktober 1935. Då kriget var framgångsrikt för italienarna är det möjligt att man 

lättade på förbud i Somalia redan innan kriget avslutades i maj 1936. Att mötesförbudet, förbudet  

mot att mötas två och två, inte praktiserardes visas eftersom Enok Benyamin kunde besöka 

församlingsmedlemmar med målet att be och stärka dem i tron. Inte heller missionsstationerna var 

helt förbjudna att besöka. Inne i Kismaayo var de kristna troligen inte välkomna men varken i Mana 

Mofi eller i Yoontoy verkar missionsstationerna få några nya bosättare.  1937 nämns att Joel Bare 

tillsammans med sin hustru Ruth Benyamin bodde på Mana Mofi stationsområde.315 

Missionstationerna var aldrig öppna till den grad att det kristna kan samlas där. 

Församlingsmedlemmarna insåg att de behövde samlas för att bevara tron. Den första påsken utan 

missionärer samlades alla som kunde i Samwil Sefus hydda i Sunguuni.316 I Kismaayo möttes en grupp 

varje kväll hos Enok Benyamin för att be. Orken att träffas varje kväll tröt dock snabbt.317 Tisdagkväll 

och fredagkväll var ett halvår senare kvällarna man möttes för att be och läsa bibel medan gudstjänst 

firas på söndagarna, fortfarande i Enok Benyamins hem i Kismaayo.318 Församlingsmedlemmarna var 

precis som tidigare utspridda och det var svårt att samlas. En grupp kristna reste till Mogadishu 

under sommaren 1936 för att göra ett första försök att få utresetillstånd till Kenya. Något tillstånd att 

emigrera fick man inte men männen blev kvar i Mogadishu under ett par månader och arbetade. 

Sammanhållningen fanns kvar mellan de kristna som bodde tillsammans. Yosef Benyamin skrev från 

Mogadishu och avslutar med hälsningar av övriga gruppen kristna i staden bestående av Ruben, 

Lamek Somo, Enok Aow, Hassan, Assaf, Yuda Benyamin och Emanuel Benyamin.319 Flera av de unga 

kristna hade enligt Yosef Benyamin bestämt sig för att gemensamt bosätta sig i Sunguuni.  

Sunguuni, som var den första byn att få en bosatt evangelist, hade 1936 haft kristna boende i byn 

under 24 år. Det verkar utifrån församlingens beteende att kristna börjat accepteras i byn. 
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Acceptansen sträckte sig dockinte tillräckligt långt för att tillåta en muslimsk flicka att gifta sig med en 

kristen. Emanuel Benyamin och en muslimsk flicka hade planerat att gifta sig men föräldrarna till 

flickan avbröt planerna. Det nämns att Emanuel Benyamin ville ha en kristen hustru men att ingen 

ville låta döpa sig. Med vetskapen om Emanuel Benyamins önskan är det troligt att flickan var villig 

att döpa sig. Att hon var på väg att bli kristen gjorde var troligtvis en viktig anledning till att 

föräldrarna förbjöd äktenskapet.320 

Med tiden mötte församlingen nya svårigheter. Tidigare stödde missionärerna församlingen 

ekonomiskt vilket möjliggjorde genomförandet av storträffarna. Utan missionärer behövde 

församlingen finansiera stormötena själva vilket visade sig vara svårt. Efter att julsamlingen 1936 i 

Sunguuni resulterat i 30 besökare bestämde de närvarande sig för att spara pengar till en resefond. 7 

lire var planerade de att spara som resestöd inför nästa samling, som var planerad i Sunguuni i juli. 

Församlingsmedlemmarna verkar ha börjat vänja sig vid att leva utan missionärerna.321 De svårare 

tiderna verkar ha fått vissa att lämna församlingsgemenskapen och vissa att stärkas i sin kristna tro. 

På julsamlingen pratade de bland annat om att de kristna i byn Bander-Salaam inte längre samlade 

på söndagarna. Därför beslutades att Ibrahim Chande skulle gå dit, uppmuntra dem samt fira 

gudstjänst. Bander-Salaam är aldrig nämnt tidigare. Ibrahim Chande var inte heller någon etablerad 

missionsarbetare utan skulle fått lön som lärare i missionen för första gången under 1936.322 De 

kristna började uttrycka en längtan för att missionera och berätta om kristendomen för muslimer i 

Jubaland. Samwil Sefu skriver att han väldigt gärna ville gå ut och predika för ”hedningar”.323 Lamek 

Somo, som aldrig varit anställd, berättade för missionärerna att församlingen beslutat sig för att resa 

på evangelisationsresa i juli 1937.324 De italienska myndigheterna förbjöd missionsinitiativet och 

evangelisationsresan blev aldrig av. Den utifrån förutsättningarna positiva stämningen efter julen 

1937 verkar mer gå mot en längtan att lämna Jubaland under året.325 Vid nästa julfirande i Sunguuni 

bad församlingen Enok Benyamin att ansöka om utresetillstånd. Enok Benyamin trodde inte att de 

kommer få något tillstånd, vilket de inte heller fick. 

I samband med att EFS etablerar missionsfält i Tanganyika reste Herbert Uhlin till Kismaayo. Han 

anlände till Kismaayo från Kenya på julafton 1938. Herbert Uhlin planerade då att snabbt bege sig till 

Sunguuni för att möta de kristna där. Till sin förvåning möte han då Enok Benyamin på gatan i 

Kismaayo, ett möte som blev ett varmt återseende.326 Anledningen till att flera av de kristna från 

Kismaayo inte var på gemensam julsamling i Sunguuni nämns aldrig. Herbert Uhlins närvaro i 

Jubaland spriddes snabbt. De som samlats i Sunguuni reste tillsammans med andra kristna till 

Kismaayo för att möta honom. Hur Herbert Uhlins besök påverkade de kristnas situation är aldrig 

angivet. Säkert är att de tidigt 1939 fick utresetillstånd. Ifall utfärdandet av tillståndet hade att göra 

med förändrade förhållanden hos italienarna eller på Herbert Uhlins besök är osäkert. Eftersom 

utresetillståndet samanfaller väl med Herbert Uhlins närvaro är det troligt att han underlättade 

situationen på något vis. Under året utvandrar grupper åt minst två håll. För eftervärlden är det känt 

att en grupp kristna på ungefär 30 personer utvandrade till området kring floden Tana. EFS 
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missionsfält i Tanganyika var den andra platsen utvandring skedde till. Församlingsmedlemmar ifrån 

Jubaland bjöds in att bli medarbetare i EFS nya missionsfält i Tanganyika. Enok Benyamin blev 

fotograferad samtidigt som han predikar i Arusha i Tanganyika i december 1938.327 Enok Aow var 

anställd som kock hos familjen Uhlin i Tanganyika under en period.  Yosef Benyamin flyttade även 

han till Tanganyika och arbetade senare med bland annat bibelskola.328 Med dessa gruppers utresa 

slutar brev komma ifrån EFS missionsfält i Jubaland och missionsfältet kan betraktas som slutgiltigt 

stängt.  

5.1 Epilog 
Ett försök att öppna upp missionsfältet gjordes efter andra världskriget då EFS försökte få norska 

kyrkan att sända missionärer till Jubaland.329 Storbritannien tog över hela Italienska Somaliland under 

kriget och tillät inga missionärer inom kolonin varvid försöket stoppades. 1946 ska Herbert Uhlin ha 

besökt landet och träffat några kristna som fortfarande bevarade sin tro i Jubaland men också hört 

om de som lämnat den kristna tron.330 Missionsstationerna var då övergivna, kyrkorna låg i ruiner 

och gravplatserna var övervuxna. Efter att Italien tog över Somalia som ett FN-mandat 1950 

betraktade EFS det som omöjligt att återkomma till Jubaland och inga nya försök gjordes. En 

ytterligare anledning till att inga fler försök gjordes kan bero på det  utökade engagemanget i både 

Etiopien och Tanganyika. Åtminstone Gustaf Nylander hade 1953 ett hopp om att EFS ska återvända 

till Jubaland. Hoppet om att återvända uttrycker han med orden ”Men tänk, om de stängda dörrarna 

plötsligt skulle öppnas!?”.331 Värt att notera är att Enok Benyamin gör insatser i kyrkan i Tanzania 

som får Herbert Uhlin att kalla honom ”en pelare” inom kyrkan.  

I Kenya beslutade 1948 ELM-BV (Evangelisk Luthersk Mission - Bibeltrogna vänner) sig för att öppna 

ett missionsfält.332 Missionsfältet i Kenya öppnades betydligt lättare tack vare EFS mission i Jubaland. 

Luo-folkets ”överhövding” var vid den här tiden Gideon Magak. Gideon Magak var tidigare soldat i 

Kismaayo och blev där döpt av Per Olsson 1925 eller 1926.333 Även om Gideon Magak enligt egen 

utsago själv avfallit från den kristna tron, eftersom han nu hade 30 hustrur, välkomnade han varmt 

de lutherska missionärerna334. ELM-BVs start av arbetet underlättades mycket genom att Gideon 

Magak sa att missionärerna fick bygga var de ville. Han pekade även ut platser han menade de skulle 

arbeta på. Detta är en av flera frukter av EFS arbete i Jubaland.335 Sammantaget visar EFS mission i 

Jubaland att man inte alltid kan se frukten av ett missionsarbete på den plats man missionerar. 

Istället kommer de stora resultaten ibland på andra ställen. I fallet med Jubalands mission verkar de 

områden som i längden påverkades mest befinna sig i både Tanzania och Kenya. 
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5. Slutsatser 
Den politiska och geografiska kontext som missionsfältet i Jubaland befann sig i påverkade troligtvis 

missionen så att det blev svårare att bygga en bestående kyrka. Att hela Jubaland var oroligt i början 

av tidsperioden begränsade missionärerna i sitt arbete. Politiska oroligheter som första världskriget 

och bytandet av kolonialmakt i Jubaland påverkade även det missionsfältet i Jubaland. Dessa 

omständigheter försvårade uppbyggandet av en kristen församling i Jubaland. Första världskriget 

hindrade svenska missionärer från att komma till Jubaland vilket minskade missionsfältets 

arbetsområde under en viktig uppbyggnadsfas. Bytet av kolonialmakt gjorde att många av 

församlingsmedlemmarna flyttade ifrån Jubaland vilket självklart också försvårade uppbyggandet av 

en bestående kyrka. 

I Jubaland var arbetet koncentrerat omkring missionsstationerna. Missionsfältet Jubaland och 

missionsstationerna var under långa tider näst intill samma sak. På stationerna fanns det verksamhet 

som syftade till att bygga upp det Jubaländska samhället samtidigt som det kristna budskapet spreds. 

Skolverksamheten är den verksamhet som verkar ha tagit upp de största ekonomiska resurserna i 

missionsarbetet. Eleverna var många och fick undervisning i att läsa och skriva samtidigt som de 

undervisades om kristendomen. Nästan alla elever bodde också på barnhem på missionsstationen 

eftersom deras föräldrar antingen var nomader, bodde långt ifrån stationen eller inte hade råd med 

att försörja sitt barn. Trots att skolverksamheten var dyr i drift så gav den långsamt resultat. Långt 

ifrån alla pojkar som gick i skolan stannade och döptes men några gjorde det. Sakta byggde detta upp 

församlingen så att den stora expansionen av anställda lärare och evangelister på 1930-talet kunde 

ske. Medan skolan för pojkar hade många elever men också många som lämnade så var situationen 

den omvända med flickskolan. Flickskolan hade få elever men sedan verkar också näst intill alla som 

själva fick välja blivit döpta och gift sig med kristna män.336 I den av ofta kristendomsfientliga miljön i 

Jubaland var skolverksamheten i kombination med barnhem ett arbetssätt som gjorde att tröskeln 

för att bli kristen minskade. Eleverna hade inte samma beroende av sin familj som om de varit 

bosatta i byarna. I och med det hindrades de mindre i sin önskan att döpas än om skolverksamheten 

inte funnits. Det kulturella trycket ifrån grannar var också betydligt mindre när de man försökte nå 

bodde på missionsstationen. Till skolorna sökte sig inte enbart barnen utan också mer vuxna elever, 

främst ifrån regementet i Goob Weyn. Dessa var också avskurna ifrån sina familjer och grannarnas 

omdömen och kunde därför lättare pröva på den kristna tron. 

På missionsstationerna fanns diakonal sjukvård som var kontaktskapande. Missionsstationerna blev 

utposter ditt de närboende sökte sig för vård av olika slag, även om det ofta tog en stund att ta till sig 

mod för att gå till de kristna. De siffror som missionärerna nämner är att mellan tvåtusen och 

tretusen sjukvårdsbesök gjordes per år till varje station som praktiserade sjukvård. Genom 

sjukvården visades en omsorg om människorna, oavsett trostillhörighet. I sjukvården visades även 

tydligt en omsorg om de som var utstötta ifrån det Jubaländska samhället. Flera små berättelser om 

äldre eller svårt skadade som blivit övergivna berättas av de svenska missionärerna. Dessa utstötta 

togs emot av missionärerna och fick vård och flera av dem döptes i slutändan. Omsorgen om 

människorna genom sjukvården är troligtvis också en av flera faktorer som får personer som länge 

varit i kontakt med missionen att önska sig att bli döpta under 1930-talet. Sjukvården som 
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kontaktskapare nämns under berättelser ifrån näst intill alla evangelisationsresor som missionärerna 

gjorde. Under dessa så inleder de ofta med sjukvård för att sedan predika och undervisa. 

I Jubaland var missionsfältet länge den svenske missionsarbetaren missionsfält. Det var först under 

1930-talet som de afrikanska medarbetarna blev fler än de svenska.  Anledningen att svenskarna var i 

majoritet så länge var bristen på lämpliga personer att anställa. Vid upprepade tillfällen innan 1930 

så beklagar sig de svenska missionärerna över att de inte har tillräckligt med inhemska medarbetare. 

Samtidigt får de afrikanska medarbetare de har beröm. De afrikanska medarbetarna varr de som 

verkar ha nått människor utanför missionsstationerna. Det var afrikaner som fick de första 

kontakterna med soldaterna i Goob Weyn och som placerades som evangelister i små byar. De 

afrikanska medarbetarna verkar ha tagit det största ansvaret för den uppsökande 

missionsverksamheten medan svenskarna ansvarade för de som sökte sig till missionsstationerna. Ett 

undantag ifrån detta var verksamheten ibland kvinnor. För att nå kvinnor behövde kvinnliga 

missionsarbetare göra hembesök. Hembesök skedde dock enbart i mindre skala eftersom de 

kvinnliga missionsarbetarna även hade andra arbetsuppgifter i form av hushåll och sjukvård. Inga 

afrikanska kvinnor var anställda som evangelister så arbetsuppgiften kunde inte lämnas över till 

andra. Bristen på kristna kvinnor nämns även av de kristna männen som ett problem då de inte 

finner någon att gifta sig med. Troligt är alltså att den Jubaländska kyrkan stått starkare om EFS 

mission funnit ett sätt att nå fler kvinnor i Jubaland, både på grund av kvinnornas eget engagemang 

och på grund av att fler män stannat och verkat i Jubaland. 
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Bilaga 1. Orter 
Missionsfältets order med varierande namn presenteras här. Inget modernt namn längsmed 

Jubafloden påminner det minsta om Alessandra. Alessandras placering är också osäker eftersom den 

ska ligga både nära Jilib och på en ö, två premisser som inte går att kombinera utifrån Jubaflodens 

nuvarande sträckning.  

Somali Arabiska Engelska Italienska 

Kismaayo كيسمايو  Kismayo Chisimaio 

  Alexandra Alessandra 

Jilib جلب   Gelib 

Goob Weyn  Gobwen  

Yoontoy  Jonti Ionti 

Mana  Mofi  Mofi  

Sunguuni  Zunguni  

Howlwadaag  Halwalood  

Kobon   Koboni 

 

Bilaga 2. Resor till Wajir och Moyale samt dopstatistik 
Resor till Wayir och Moyale genomfördes vid följande tillfällen  

År Månad Antal dop i Wajir337 

1928 Januari 27 + 5 i Moyale 

1929 Mars 17 

1929 Oktober 21 

1931 Augusti 31 

1932 Februari 14 

1932 Juli 22 

1933 Februari 14 

1934 Februari 26 

1935 Mars 2 

Sammanlagt  174 + 5 
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Bilaga 3. Svenska missionärer i Jubaland 

Namn Påbörjade tjänst Avslutade tjänst 

Karl Cederqvist 1893 1902 

Per Olsson 1899 död i Jubaland 1926 

Erika Olsson 1899 1935 

Knut Knutsson 1899       1940     

Axell (AH) Kinell 1904   

Theodor Engdahl 1904 1918 

Anna Engdahl 1904 1918 

Elina Åkesson 1904   

CP Friberg 1904 Ut senast 1906 

Herman Andersson 1908 1935 

Elisabeth (Öst) Andersson 1909 1935 

Herman Lundin 1909 1935 

Ida (Fogelin) Lundin 1911 död i Jubaland 1926 

Selma Göransson 1913 1935 

Alma Johannesson 1920 död i Jubaland 1929 

Anna Ström 1921 1935 

Arvid West 1921 1926 

Inez (Knutsson) West 1921 1926 

Herbert Uhlin 1927 1935 

Gustaf Nylander 1927 1935 

Ester (Johansson) Nylander 1927 1935 

Ruth Uhlin 1929 1935 

Einar Thurfjell 1934? 1935 

Ellen Gustafsson 1934? 1935 

Julia Lundin   1935 
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Bilaga 4. Afrikanska medarbetare 
Dessa medarbetare är evangelister, lärare, hjälplärare och pensionärer. De är alla antecknade med 

namn i EFS arkiv. Alla medarbetare vars anställning upphör 1935 avslutar anställningen på grund av 

att de svenska missionärerna utvisas. 

Namn: Anställd ca Avslutar tjänst 

Benyamin Komora 1906 dör 1927 

Josef Ali 1899 1906 

Daher bin Abdi 1910 dör 1915 

Isak Nyakayaga 1913 1920 

Enok Benyamin 1919 1935 

Musa Yosef 1919 dör 1929 

Daud Hire 1920 1935 

Daniel Gore 1921 1923 

Ibrahim Bakari 1921 1923 

Yuda Benyamin 1921 1935 

Abednego Wandere 1922 1923 

Daud Mwicha 1922 1925 

Filipo Abdi 1922 1923 

Petro Guled 1922 1935 

Yoshua Muhamed 1928 1929 

Zakaria Muhamed 1928 1935 

Salad Uledi 1929 1935 

Yosef Benyamin 1929 1935 

Abdulahi Muhamed 1930 1931 

Andrea Muhamed 1933 1935 

Ibrahim Chande 1933 1935 

Cornelio Muhamed 1933 1935 

Emanuel Benyamin 1933 1935 

Enok Aow 1933 1935 

Martin Benyamin 1933 1935 

Musa Hassan 1933 1935 

Ruben Komora 1933 1935 

Samwil Sefu 1933 1935 

Seth Ali 1933 1935 

Tomas Hamis 1933 1935 

Daniel Mire 1934 1935 

Mdami 1933? 1935 

   fick pension efter makens 
död     

Hanna Benyamin   Benyamin Komoras fru 

Aurala Fara (Musa)   Musa Yosefs fru 
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Bild 1 En äldre Enok Benyamin troligtvis från 
1970-tal (Lundström 1978, bilddel) 

Bild 6 Kismaayo missionsstation (Lundmark 1979, s 113) Bild 5 Erika Olsson och Siv Uhlin (Missionstidning 
Budbäraren 1936, s 621) 

Bild 3 Per Olsson 1909 (Olsson 1909, s 50) 

Bild 2 Barnen från Kismaayo reser tillbaka med 
oxkärra efter storsamling i Yoontoy 1921 
(Missionstidning 1921, s 264) 

Bilaga 5 Bilder ifrån missionsfältet 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 4 Erika Olsson (Olsson 1913, s 8) 
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Bild 2 (Barnhemspojkar på åker (Uhlin 1937, s 
100) 

Bild 1 Bybesök i Sunguuni med missionens 
hydda i bakgrunden (Uhlin 1937, s 141) 

Bild 3 Evangelistkurs 1922. Från vänster, stående: 
Yuda Benyamin, Musa Yosuf och Petro Guled. 
Sittande: Enok Benyamin, Benyamin Komora och 
Daud Heri (Missionstidning 1922, s 303) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 4 Karta över Jubaland 
med för missionsfältet 
intressanta orter markerade  
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Bild 12 Benyamin 
Komora och Emil 
Hedenström 
(Missionstidning 1904, s 
104) 

Bild 8 Benyamin Komora (längst till vänster) med flera 
(Missionstidning Budbäraren 1927, s 359) 

Bild 7  Musa Yosuf med familj (Missionstidning 1927, s 
296) 

Bild 9 Salad Uledi med fru och 
barn (Missionstidning 
Budbäraren 1936, s 620) 

Bild 10 Samwil  Sefu (Uhlin 1937, s 129) 

Bild 11 Barnhemspojkar iförda julklappskläder från 
Sverige (Missionstidning Budbäraren 1926, s 620) 
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Bild 14 Isak Nyakayagas dotter Anna och ugandiern 
Tito gifter sig (Missionstidning 1920, s 221) 

Bild 13 Anna och Tito utvandrar till Uganda 
(Missionstidning 1920, s 222 

Bild 16 Yoontoy missionsstation (Missionstidning 
1915, s 133) 

Bild 15 Yoontoy Kyrka (Missionstidning 
Budbäraren 1930, s 68) 
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Bild 18 Dopkanidater i Wajir 
(Nylander 1937, s 153) 

Bild 17 Dop och bröllop i Yoontoy, Herman 
Lundin och Ida Fogelin vigs 
(Missionstidning 1912, s 29) 
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Östafrika 1909 ur EFS perspektiv. Missionsstationerna namn i Eritrea är nämnda och i Jubaland 

är än så längeendast Kismaayo med på kartan. Målet för Jubalandsmissionen är också tydligt i 

och med att folkgruppen Borannagalla är utskriven längsmed Jubafloden. (Olsson 1909, s 5)  
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Karta över Jubaland och alla missionsstationer och utposter (Kartan gjord av Andreas Tyrberg). 

Alessandra är enligt missionärerna beläget nära Jilib och på en ö. Den södra placeringen av 

Alessandra är den enda ön som jag funnit på moderna kartor över Jubaland. Södra Alessandra är 

inte nära Jilib. Min uppfattning är att Alessandra borde befunnits på den norra placeringen på 

kartan och att flodfåran förändrats under de senaste hundra åren. 


