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EFS-MISSIONÄRERNA Olof Hedin och Petrus Eng-
lund föddes båda i Jämtland och kom i kontakt 
med väckelsen inom EFS i slutet av 1800-talet. 
Båda kom från enkla och fattiga hem men fick på 
olika sätt möjlighet att utbilda sig. Juldagen 1866 
steg de ombord på en båt i Göteborgs hamn för 
att resa till kallelselandet i Östafrika. Hedin och 
Englund var med i den andra missionärsgrup-
pen som reste ut med målet att nå gallafolket i 
västra Abessinien. Men framkomna till hamn-
staden Massaua i nuvarande Eritrea fick de veta 
att någon gallaexpedition inte kunde bli av, krig 
och oroligheter gjorde det omöjligt. I stället blev 
det en ”väntansmission” bland kunamafolket i 
väster, mot Sudangränsen. 

Hemma i Sverige samlades missionsvännerna 
för att höra om arbetet och för att på olika sätt få 
in medel till missionsarbetet.
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Författarna

Berit och Anders Andersson, båda 
lärare, arbetade som EFS-missio-
närer i Etiopien 1959–1963 och 
1968–1971. Deras huvudsakliga 
uppgifter var lärarutbildning, 
men de kom även tidvis att bli 
involverade i katastrofarbete. 
Anders var EFS fältordförande 
1970–1971 och som sådan den 
siste. Han kom därmed att leda 
den sista fasen av den så kallade 
integrationen, dvs den process när EFS införlivades med 
den nationella Mekane Yesus-kyrkan och därmed upphör-
de som självständig västerländsk missionsorganisation i 
Etiopien.
 I dag bor Anders och Berit i Hålland i Västjämtland, 
grannar med missionsladan.

Ruth och Sture Normark, Ruth 
lärare och Sture präst, kom till 
Eritrea som EFS missionärer 
1964 och arbetade cirka tio år i 
landet, första året i Bellesa med 
utbildning. Livet efter Eritrea 
har mycket präglats av missio-
nen och situationen på Afrikas 
horn och sökandet efter fred. 
Båda har arbetat som missionssekreterare inom EFS och 
Svenska kyrkan samt med flyktingarbete i Sudan. 
 Ruth och Sture har ett fritidshus mittemellan missions-
ladan och Hållands folkhögskola.
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Så, skörda  
och så vidare

En gammal Jämtlandslada berättar

– Det är ganska ödsligt numera, skogen tränger på. Ja, man har 
till och med planterat träd på missionsåkern. Annat var det för 
120 år sedan när jag byggdes. Det berättades mycket om Olof 
Hedin och Petrus Englund som rest till Afrika som missionärer.  
Här hemma bad man för dem och deras livsgärning, ja, man 
inte bara bad, man arbetade också på olika sätt för att samla in 
pengar till ”verket”. Det var därför jag byggdes, men låt oss ta 
det från början ...
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I. Så
Utresan anträddes omedelbart. Den blev bitvis ganska äventyr-
lig, inte minst resan över Röda Havet i en liten öppen segelbåt, 
så hårt lastad att vattnet gick nästan upp till relingen. Någon 
ro under resan fick de knappast, eftersom de upprepade gånger 
under natten måste stiga upp och byta sängplatser, när seglen 
skulle ändras. Hedin skriver att han ”angreps av feber, förlorade 
all matlust ...” och blev så dålig att ”jag väl mer än en gång 
tänkte att jag helt snart skulle få fara hädan ...”. Ja, det skulle 
inte dröja för den unge Olof – hans hälsa kom inte att palla länge 
för de tuffa villkoren i tropiklandet. 

Den långa resan med kamelkaravan från hamnstaden Mas-
saua upp till Kunama ...

Här lämnar vi tills vidare aktörerna i den dramatiska resan. 
Men vilka är de? Vilken resa? Vad handlar det om egentligen? 
Och vad har det att göra med en gammal lada? Frågorna hopar 
sig. 

Det här måste sättas in i sitt sammanhang ...
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Ett avgörande historiskt skeende

Något av det mest fascinerande och inspirerande, ja upp-
byggliga, man kan ta del av är missionshistoria. I varje fall, 
vilket ofta gäller, när den är levande. Vad som gör detta 
stycke historia speciellt levande återkommer vi till. Som 
en del av svensk missionshistoria ska vi här möta några 
av de allra första pionjärerna, närmast i jämtländskt per-
spektiv.

När Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen, en ung och 
levande andlig väckelserörelse, skickade ut sina första 
utlandsmissionärer, 1865 och 1866, var detta det första 
svenska självständiga missionsföretaget. Dessa unga män, 
från början var det bara män, kan då också kallas u-lands-
pionjärer – om man med detta avser sådana som åker ut 
för att hjälpa och tjäna en behövande nästa, till skillnad 
från de västerlänningar som åkt ut som kolonisatörer för 
att exploatera och behärska.

Detta första missionsföretag rymmer mycket av dra-
matik, djärvhet och spänning. Men vi ska nog ta det från 
början. Det var således Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen 
som skickade ut dessa första missionärer. Ja, namnet låter 
ju som rena 1800-talet, och det stämmer precis, närmare 
bestämt 1856. Då bildades denna missionsrörelse, och 
redan från första början var internationellt missionsar-
bete en självklarhet. Man tog direkt konsekvenserna av 
missionskallelsen som något gränsöverskridande.

Den första gruppen på tre bestod av smålänningen 
Lars Johan Lange, värmlänningen Carl Johan Carlsson och 
närkingen Per Eric Kjellberg. När de lämnade Sverige och 
under hela den långa, strapatsrika resan till den ostafri-
kanska kusten var målet ”Galla”, det vill säga den stora 
folkgruppen i Etiopiens inland, numera kallad oromo. 
Men framkomna till hamnstaden Massaua i nuvarande 
Eritrea fick bröderna veta att någon gallaexpedition inte 
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kunde bli av. Krig och diverse konflikter gjorde detta 
omöjligt. Lokala myndigheter rådde dem att i stället ta 
sikte på ”väntansmission” bland kunamafolket långt bort 
i väster mot sudangränsen, i dagens Eritrea. Efter kort och 
intensiv rådplägning beslöt de att följa detta råd och an-
trädde den 40 mil långa karavanfärden genom afrikansk 
vildmark, över berg och genom dalar. 

Samma år som dessa första tre nådde Kunama, 1866, 
åkte en ny grupp på tre män ut från Sverige. Två av dem 
var jämtar: Olof Hedin från Undersåker och Petrus Eng-
lund från Myssjö. Den tredje var sörmlänningen Per Eric 
Lager. Olof och Petrus blev också de två första i Sverige 
prästvigda EFS-missionärerna. Fredagen den 19 oktober 
1866 prästvigdes de i den drygt tjugo år tidigare uppförda 
domkyrkan i Härnösand. Strax före jul ”avfärdades” de, 
dvs avskildes som missionärer, i Betlehemskyrkan i Stock-
holm, väckelsens centrum vid den tiden. 

Utresan anträddes omedelbart.
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I Missions-Tidning kunde man läsa om och ibland även få illus-
trationer av hur det var i Afrika. Här en bild från slavhandeln 
på 1800-talet.



Vad hände sedan?

Det blev en äventyrlig utresa för dessa unga svenska pion-
järer. Efter den sista tuffa sjöresan över Röda havet hade 
de nu en lång färd framför sig - genom öken och vildmark, 
över berg och dalar. 

Resan med kamelkaravan från hamnstaden Massaua 
upp till Kunama kanske ändå inte blev fullt så äventyrlig 
för den här senare brödratrion som den varit för de första 
tre missionärerna. De hade genom noggranna rapporter 
från sina kamrater som åkt ut året innan fått det hela täm-
ligen väl beskrivet. Men de hade att färdas genom oroliga 
krigsområden. Just vid det här tillfället trängde egyptier-
na på från norr med ambitionen att lägga hela kunama-
området under sig. För Etiopien i söder uppfattades detta 
som ett intrång på deras rättmätiga område. I det läget 
ville inte egyptierna ha några européer i området som 
vittnen till väntade krigshandlingar. Just som de tre var 
nästan framme vid kunamagränsen, komna till en plats 
som heter Kofit, blev de stoppade av en egyptisk pascha, 
som meddelade att någon fortsatt resa in i Kunama kunde 
det inte bli fråga om. Av hela den långa färden från Sve-
rige återstod endast drygt en dagsresa. Skulle de tvingas 
avbryta alltihop, nu när de var så nära målet? Men då 
hände ett av många under! Carlsson ”råkade” precis vid 
det här tillfället vara på väg till Kofit för att skicka post 
till Europa. Englund ger en fin och levande skildring av 
detta brödramöte: 

”Broder Carlsson, sänd av Gud, kom såsom ängeln 
till Petrus för att öppna den hårt tillslutna ’järnpor-
ten’. Jag glömmer alla svårigheter, när jag tänker 
på mötet med honom i Kofit. O, vilket möte ... Mina 
spejande blickar upptäckte honom på avstånd och 
jag utropade: ’Se Carlsson kommer!’ vilket bröderna 
hörde. Utan rådplägning blev det kapplöpning, vem 
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som först hann fram för att omfamna honom. Om 
en tår blandade sig med glädjen vid ett sådant till-
fälle kan ingen undra över, när man får se, hur Gud 
leder sina barn och omintetgör fiendernas anslag.” 

Carlsson lyckades förhandla fram tillstånd för de nyanlän-
da att fortsätta resan.

Så befinner sig nu, i maj 1867, jämtarna Olof Hedin 
och Petrus Englund, tillsammans med de andra bröderna 
i Kunama! Här kommer vi in i ett dramatiskt och turbu-
lent skeende, som svårligen låter sig skildras på några 
sidor. Några glimtar dock.

Fredsmäklare

Först kan vi notera att dessa unga svenskar faktiskt fick 
vara något av fredsmäklare, förmodligen de första på 
afrikansk botten. Vi har redan sett hur Carlsson lyckades 
förhandla fram tillstånd för trio nummer två att komma 
in i Kunama. Även om han och hans två kamrater som 
kommit ut året innan först mötts av skepsis, undran och 
rädsla, så hade man nu vunnit folkets förtroende och till-
givenhet. Kunamaerna hade redan börjat förstå att dessa 
unga västerlänningar kommit till dem som vänner. Freds-
uppdragen blev flera och oftast svåra när de vid olika till-
fällen fick föra kunamaernas talan både inför etiopier, 
egyptier och turkar. Kunamaregionen var ett gränsland 
och en buffert mellan dessa politiska storheter och som 
sådant ett eftertraktat och begärligt byte. Den kamp som i 
långa tider utkämpades mellan det islamiska Egypten och 
det ortodoxt kristna Etiopien kom, som nämnts, oftast att 
få sin brännpunkt just i Kunama. Båda staterna gjorde 
anspråk på regionen och båda krävde skatt av de arma 
kunamaerna. Således den situation med dubbla lojalite-
ter som faktiskt påminner om den som jämtarna levde i 
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under drygt hundra år från slutet av 1500- till slutet av 
1600-talet, när Sverige och Danmark/Norge båda gjorde 
anspråk på provinsen och förde fem krig för saken. Om 
kunamaerna vägrade att betala skatt bestraffades de från 
både etiopiskt och egyptiskt håll. Och det var hårda ban-
dage - byar sattes i brand och människor togs till slavar, 
om de inte mördades.

Värmlänningen Carl Johan Carlsson var en av de tre första mis-
sionärerna och den förste som bäddades ner i Afrikas jord.
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I Missions-Tidning nr 1 1870 infördes Lina Sandells sång ”Till-
komme ditt rike”. I andra versen finns orden om faror och nöd i 
Kunama.



Bland faror och nöd i  
”gravarnas och blodsåddens land”

Men vad som synes överväga i skildringarna från denna 
pionjärtid är det svåra och tunga. Sjukdomar och bråd 
död kom att bli vanliga inslag. Uttrycket ”faror och nöd” 
antyder detta. Det är präglat av Lina Sandell, som fick in-
spiration till en del av sina sånger från de rapporter som 
bröderna skickade hem till Sverige. Vad som kanske inte 
är så känt är att Lina faktiskt var missionssekreterare på 
EFS under en tid. Hon var alltså i den positionen att hon 
stod i kontakt med de utsända pionjärerna, så långt den 
tidens kommunikationsmedel tillät. I hennes missions-
sång ”Tillkomme ditt rike, o Herre vår Gud ...”, i vacker 
molltonart och som sjungits av generationer missionsvän-
ner, förekommer i ursprungsversionen raden ”Bland faror 
och nöd i Kunama”. 

Kunama blev också kallat ”Gravarnas och blodsåddens 
land”. Klimatet inne i Kunama var svårt, och den tillgång 
till skyddsvaccinationer som bröderna hade var självfal-
let inte i närheten av vad som står dagens tropikresenä-
rer till buds. ”Klimatfebern” härjade svårt, och den som 
först drabbades var den starke Carlsson. Efter ett kort 
sjukdomsförlopp hösten 1867, efter bara ett och ett halvt 
år i Kunama, ändades hans jordeliv. Olof Hedin, som för-
rättade jordfästningsakten, var själv den som nästa gång 
lades i den afrikanska jorden, knappt ett år efter Carlsson. 
Lange fick snart återvända till Sverige med bruten hälsa. 
Den tredje i första gruppen, Kjellberg, dog för rövarhand 
knappt tre månader efter det att han äktat en av de ut-
komna ”missionsbrudarna”. Hustrun, Maria, födde en son 
drygt ett halvt år efter makens död, men pojken dog efter 
några dagar, och fem dagar senare dog Maria själv. Elfblad, 
som kommit ut strax efter Hedin och Englund, mördades 
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också av en rövarhord, dagen efter mordet på Kjellberg. 
Lager, som åkte ut samtidigt med jämtarna, mördades 
några år senare uppe på det eritreanska höglandet.

Men här framträder ett skede som visar på missions-
glöden hemma i Sverige. När bud kom om hur dessa vitt-
nen stupat på sin post ställde sig unga människor nästan 
i kö för att ta deras plats. 1870, knappt fyra år efter an-
komsten av de första tre, hade 15 unga svenskar åkt ut till 
Kunama. Det året fick man ta det tunga beslutet att av-
bryta missionsinsatsen inne i Kunama och dra sig tillbaka 
ner mot kusten. Man upplevde det ogörligt att fortsätta 
på grund av oroligheterna. När missionärerna bryter upp 
lämnar de åtta missionärsgravar efter sig, förutom den 
efter Kjellbergs nyfödde son. 
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Överfallet i Kulluko den 23 januari 1870. En resande som kort 
efter överfallet färdades genom Kulluko gjorde en teckning som 
publicerades i en utländsk tidskrift och senare i Frideborg 1883.
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Text på foto: ”Lemnade Sverige den 22dra okt 1868, ankommo 
till Kunama den 21ta o 23dje januari 1869. Den 11 Novemb. vore 
endast 4 qvar. Berglund † 21/9, Maria † 6/11, Wanberg † 11/11”. 
 Sittande fr v: Missionsbrudarna Sophia Löwendal (gift Eng-
lund) och Maria Carlsson (gift Kjellberg). 
 Stående fr v: G W Andersson, Carl Fredrik Johansson, Per Berg-
lund, Johannis Wanberg och Bengt Petter Lundahl. 



Levande historia

Inledningsvis nämndes att det här rör sig om vad man 
mycket väl kan kalla ett stycke levande historia. För det 
första genom de linjer som så tydligt går från denna första 
tid i Kunama in i vår tid. Vad som omedelbart hände var att 
arbetet fortsatte nere vid kusten, i hamnstaden Massaua 
och sedermera i den närbelägna byn Monkullo. Det blev 
ett strategiskt arbete. Hit till missionärerna kom bland 
annat fritagna slavar från Galla, det ursprungliga kallel-
selandet, och några av dessa kom sedermera att återvända 
till sitt land som evangeliets budbärare, ett skede som vi 
återkommer till. Vid sekelskiftet kunde arbetet återupp-
tas i Kunama. Arbete påbörjas även uppe på det eritreans-
ka höglandet. Hit kommer bland annat fler jämtar. Un-
gefär samtidigt öppnas så dörrarna in till Etiopiens inre, 
Gallalandet. Våra systerkyrkor i Eritrea och Etiopien är en 
direkt förlängning av vad som här skedde.

Det andra som motiverar uttrycket levande historia är 
just ”blodsådden”, eller, som man också ibland säger, ”ve-
tekornets lag”. Som vi sett blev det många vetekorn som 
myllades ned. Även nere i Monkullo fick många unga mis-
sionärer ge sina liv i Herrens tjänst. En av dessa var små-
länningen Johan Emanuel Pettersson, utsänd för ”sina 
rika praktiska gåvor” och med en ”riktig bärghälsa”. Ema-
nuel kom till Monkullo den 28 oktober 1888. Den 19 no-
vember var hans arbetsdag slut. När budet nådde den åld-
rige fadern hemma i Sverige att hans ende son fått sluta 
skrev han till missionsstyrelsen att ”om han haft en son 
till, skulle han hafva sändt honom i den fallnes ställe ...” 
På samma gång skänkte han 500 kronor att ”i någon mån 
ersätta hvad Emanuel ej hann uträtta”. Tala om missions-
glöd! I dag ser vi för våra ögon en rik och härlig skörd. 
Speciellt i Etiopien får vi vara med om en väckelse med 
obändig kraft och vitalitet.
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Jämtländska pionjärer

Den jämtländska provinsen är rikt representerad i grup-
pen av pionjärer. 

Olof Hedin

Olof var, som nämnts, från Undersåker, en socken i västra 
Jämtland. Det kan tyckas märkligt att han beskriver sin 
hembygd som i andligt hänseende ”en av de mörkaste 
trakterna i landet”. Men han kom själv att bli ett av Her-
rens redskap för att tända ljus.

Han föddes 1839 och växte upp på ett torparställe i 
Gilleråsen, ”på annersia uppe skogen” från Undersåkers 
kyrka räknat. Det var fattigt i det enkla torparhemmet. 
Hans far försökte sig på olika sysslor, men det gick inte 
så bra, och Olof skriver senare i sin levnadsteckning att 
fadern ”genom iråkad fattigdom måste giva sig till bruks-
torpare”. Den unge Olof fick redan som nioåring ge sig ut 
och förtjäna sitt uppehälle hos andra, bland annat som 
vallpojke. Även skrädderiyrket provade han på. Hans håg 
stod dock till studier. ”Barnlärarkallet” lockade honom. 
Han sökte och kom faktiskt in på lärarseminariet i Här-
nösand. 

Olof kom också i kontakt med väckelsens folk, och 
som 19-åring blev han av ”en kristligt sinnad skollärare” 
hjälpt till tro och överlåtelse åt Herren. ”Jag fann frid för 
mitt samvete”, skriver han. Som nybakad skollärare fick 
han lärartjänst i Säbrå utanför Härnösand. Där fick han i 
tidningen Budbäraren syn på en notis om EFS nystartade 
missionsskola i Stockholm. Hans tidigare lite diffusa fun-
deringar om att åka ut som missionär klarnar. Han söker 
”dristeligen” inträde – och blir antagen. Efter studierna 
och prästvigningen i Härnösands domkyrka, strax före jul 
1866, stiger han på självaste juldagen ombord på en båt 
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i Göteborgs hamn och anträder därmed resan till kallel-
selandet på Afrikas Horn. Därmed blir han, som utsänd 
av Evangeliska Fosterlands Stiftelsen (EFS), en av de första 
utlandsmissionärerna i vårt land.

Olofs ”Lefnadsteckning” finns bevarad – den som åt-
följde hans ansökan till missionsskolan i Stockholm. Den 
är en intressant läsning och man anar att det är en käns-
lig, seriös, sann och uppriktig ung man som skriver. Själva 
skrivstilen är välvårdad och sirlig, rent av vacker. Och 
själva språket är korrekt och fint, överlägset vad många 
studenter presterar i dag, det framkommer även av andra 
skriftliga alster som finns bevarade. 

Levnadsteckningens inledning antyder att Olof ännu 
i augusti 1862 var osäker om huruvida detta att åka ut 
till främmande och avlägset land som missionär var hans 
väg: 

”Icke utan uppskakande känslor fattar jag pennan 
denna gång. Då jag skådar tillbaka på ett lif, uti 
hvilket väl icke alla öden kan ihågkommas, möter 
dock min blick ganska mycket som varit ämnen 
både till sorg och glädje, och hvars minnen icke 
ännu äro utur min själ så helt utplånande. Mina 
vigtigaste erfarenheter, och hvilka i synnerhet 
varit orsak till dessa skiljaktiga känslor, äro de 
som angår min salighetssak. Men som äfven andra 
icke äro så likgiltiga, och några av dem dessutom 
stå i ett nära samband med de öfriga; så torde det 
icke vara af vägen att äfven säga  något derom.” 

Och här fortsätter han att berätta om sin andliga kamp. 
Skildringen av den processen utgör faktiskt merparten av 
hans självbiografiska berättelse, präglad av genuin upp-
riktighet och ärlighet: 

”Synder icke blott gamla inrotade, utan 
äfven förut okända blefvo nu mägtiga i mina 
lemmar till att göra döden frukt ...” 
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När han började ana nådens väg tyckte han att det var en 
”alltför gen och lätt väg”. Ömsom fann han frid i nåden, 
ömsom, som han säger,

”började jag misstro mitt nådastånd, se bort 
ifrån korset, på mig själv: lagen blef åter härs-
kande i samvetet och synden fick liv igen ...”
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Jämtlandsmissionären Olof Hedin föddes 1839 i ett torparhem i 
Gilleråsen i Undersåkers socken. 
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Men så kommer det: 

”Upprättad utur detta farliga tillstånd har jag 
sedan dess under många skröpligheter och 
underliga föranden ingen tid kunnat umbära 
den ännu litet bekante, käre Frälsaren.”

Och så slutar levnadsteckningen: 

”För missionen har jag – i bättre stunder – haft 
lust, ända ifrån den tid jag först hörde något om 
tillståndet bland hedningarne, men dels okun-
nig om de villkor, på hvilka det varit möjligt att 
komma till detta kall, dels hindrad av mycket 
annat, har jag aldrig tänkt något allvarligt härpå 
förr, än jag uti ”Budbäraren” såg anmälan om 
den skola, uti hvilken jag nu dristeligen söker in-
träde. – Herren, som har alla mina dagar i sin bok 
skrifna, innan ännu någon af dem kommen var, 
hoppas jag befrämjar detta företag, ifall det är 
enligt hans vilja, men deremot lägger något hinder 
för dess framgång om det är emot densamma.”

Så långt Hedins egen penna. Hur tydligt framgår inte 
Hedins sökande efter visshet och efter att Herren måtte 
stoppa det hela om det inte var i linje med hans vilja. Vi är 
många som bett samma bön inför steget att åka ut till det 
okända i missionens tjänst.

Bevarade finns också några av de rekommendationer 
som Hedin bifogar ansökan till Missionsinstitutet. Bland 
annat har både rektor och en lärare vid seminariet i Här-
nösand skrivit rekommendationsbrev. Rektorn skriver:

”Ynglingen O. Hedin, som två terminer bevis-
tat härvarande Folkskolelärare-Seminarium, 
har derum der ådagalagt såväl berömlig flit 
i sina studier, som berömligt uppförande, 
hvilket härmed på begäran intygas.

  Hernösand den 4 Augusti 1862 
  S.A. Wagenius, Sem. Föreståndare



Även en av Hedins lärare vid Seminariet skriver, lite mer 
personligt. Brevet, delvis svårläst och naggat i kanterna, 
lyder:

”Till Ev. Fost. Stift:s Styrelse

Som Seminaristen Hedin, hvilken ämnar begära 
inträde i Ev.F.S:s missionsskola, för sådant ändamål 
anhållit om mitt vitsord, så får jag, som tvenne ter-
miner varit hans lärare vid härvarande Seminarium 
åt honom afgifva det omdöme, att jag funnit honom 
ega god ... och gåfvor, som han använt så, att hans 
framsteg i studier i jämförelse med de öfriga kamra-
ternas äro verk ... framträdande. Hvad hans andliga 
lif beträffar, så tror och hoppas jag, att Herrens Ande 
är med honom, samt att han har en uppriktig ande.  
   Hernösand d. 24 Aug. 1862”

Olofs arbetsdag i Kunama blev dock kort. Han dukar 
under i en svår böldsjukdom, 29 år gammal. Den 10 juni 
1868 ”hämtade Herrens ängel honom från alla smärtor 
för evigt”, skriver en av hans fältkamrater. Ett kort men 
dramatiskt liv var till ända. I fyra år hade han förberett 
sig för uppgiften därute på Afrikas Horn, i fem månader 
varit på resa dit – för att efter drygt ett år på fältet sluta 
sina jordiska dagar. Här är ett av de många tillfällen när 
frågan inställer sig: Vad är meningen? Hans fältkamrater 
och många andra ställde frågan. I Emil Gustafssons sång 
finns frågan insiktsfullt: ”Hur underlig är du i allt vad du 
gör, vem kan dina vägar förstå? Men ett är dock säkert, 
den väg du mig för, för mig är den bästa ändå”. Olof hade 
själv i ett brev skrivit: ”Herren vet nog vad han gör – han 
gör med mig som han vill.” 

Eftersom Olof Hedin är något av en centralgestalt i den 
här berättelsen, missionsladan har ju en direkt koppling 
till honom, kan det vara skäl att berätta något mer om 
hans familj och släkt.

23



Olofs syster Märta, som startade syföreningar för 
missionens sak i Undersåkersbygden (se avsnittet Tros-
sen hemma ...) emigrerade till USA 1871 och bildade där 
familj. Hennes dotter Ellen J  Peterson utgick år 1913 som 
missionär till Kina, utsänd av Women’s American Baptist 
Foreign Mission Society. Hennes missionärsgärning kom 
att bli betydligt längre än morbroden Olofs, inte mindre 
än 35 år. Vintern 1949–1950 besökte hon sin mors hem-
bygd. Hon talade god svenska eller egentligen genuint Un-
dersåkersmål, trots att hon inte besökt Sverige tidigare. 
Modern Märta dog vid 85 års ålder i Kina.

Två av Olofs andra syskonbarn blev välkända, till och 
med internationellt, om än inom annat område än mis-
sionens. Det är Marta Hedman-House, brorsdotter till 
Olof, som blev en firad skådespelerska. Hon fick sin ut-
bildning för scenen av Siri von Essen, August Strindbergs 
första hustru. Den andra är Lydia Hedman, som blev fram-
stående sångare och konstnär. Hon gifte sig med en fransk 
diplomat och kom att bli Markisina de Santa Rosa med 
hem i slottet i Versailles. Under en tid i sin ungdom var 
Lydia aktiv som suffragett i England, således kämpande 
för kvinnors rösträtt.

På hemmaplan i Undersåker startade Olofs bror Jonas 
Hedman pensionatrörelse för ”luftgäster”, det som blev 
början till det sedermera bekanta Hedmans pensionat, 
numera Hedmans Fjällby. (Anm: Till skillnad från sina 
syskon tog Olof namnet ”Hedin”.) 

Ett annat stycke intressant jämtlandshistoria möter vi 
på Olofs mors sida. Modern, Stina Johansdotter, var barn-
barn till en av den jämtländska gruvindustrins profiler, 
Fredrik Adler. Han var gruvfogde först i Ljusnedal i Här-
jedalen och sedan i Fröå dit han kom 1755. Det var under 
Fröås första gruvperiod, en tid när det sjöd av verksamhet 
i denna gruvby vid Åreskutan. I dag är Fröå, i upprustat 
tillstånd, åter en ”levande” gruvby.
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Sammanfattningsvis skulle man om Olof Hedin, 
denne jämtländske missionärspionjär, kunna säga: upp-
växt i knaper materiell miljö. Rikt begåvad. Överlåten åt 
Herren.

Petrus Englund 

Petrus var den andre jämten bland de första missionärs-
pionjärerna. Hans hembygd var Myssjö i Storsjöbygden, 
där han föddes 1836 som yngst av åtta syskon i en fattig 
torparfamilj. Petrus och Olof är något av ”tvillingsjälar”. 
Deras bakgrund, uppväxt, andliga kamp, skolgång och 
missionärssatsning är nära nog identisk – ända tills de 
kommer till Kunama. Medan Olof fick sluta sina dagar 
därute kom Petrus att tillhöra ”överlevarna” bland mis-
sionärspionjärerna.

I likhet med Olof Hedin var Petrus en mycket begåvad 
ung man, en typisk representant för vad som långt senare 
kom att kallas ”begåvningsreserven”, personer med ut-
präglad studiebegåvning som av ekonomiska, geografiska 
och andra skäl inte fick möjlighet till studier efter folksko-
lan – om ens det! När Petrus började vid lärarseminariet 
i Härnösand kunde han knappt skriva sitt namn. Knappt 
två år senare tar han med bravur sin lärarexamen med 
höga betyg. Bland annat var han synnerligen språkbegå-
vad och skulle så småningom komma att göra en viktig 
lingvistisk insats inom kunamaspråket genom att skriva 
en ordbok och en grammatik. Vilken enorm potential 
fanns inte hos denne fattige torparpojke! 

Petrus var tydligen också rikt socialt begåvad. Han 
tycks ha haft en fin kulturell fingertoppskänsla i mötet 
med kunamafolket. Det är för övrigt nästan rörande att 
läsa om den växande tillit och vänskap som mötte brö-
derna från kunamaernas sida. Så här beskriver Petrus ett 
av sina första möten med dem: 
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”Carlsson och jag gingo ut i går på eftermiddagen 
för att skjuta villebråd. Vi förlorade varandra så 
att jag måste så gott jag kunde, dock utan förlä-
genhet, söka mig hem. Jag kom då till en by där 
hövdingen gick mig till mötes, tog min bössa och 
förde mig till sitt hus, befallde sin hustru att mala 
och baka ett bröd åt mig, samt gav mig vatten till 
min vederkvickelse. Medan brödet bakades satt 
jag ute på gården, vilken genast fylldes av män-
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Jämtlandsmissionären Petrus Englund föddes 1836 i Myssjö.   



niskor, stora och små såsom åskådare av den främ-
mande gästen. Med en glädje som kom mig att 
le undersökte de mina kläder och fickor, ja min 
kropp, hår, hals, händer, fötter och bröst för att 
se om jag var lika vit överallt och lika skapad som 
de. Då kände jag hur mitt hjärta brann av kärlek 
till den svarta skaran som stod framför mig ...”

Jag, Anders, tillåter mig att berätta om några berörings-
punkter med Olof Hedin och Petrus Englund, för mig 
personligen också ett uttryck för levande historia. Båda 
var alltså jämtar. Så ock jag. Båda var ”getarpöjkar”, dvs 
vallpojkar, under sina pojkår. Lika här. Båda provade ett 
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Platserna i Kunama blev snart välkända inom EFS. Frida, 
Oganna, Keren blev lika kända som hamnstaden Massaua. I byn 
Tendar tog Carlsson och Kjellberg emot de nyanlända missionä-
rerna Hedin, Englund och Lager.



tag på skrädderiyrket. Nja, men min far var skräddare och 
jag växte upp i skräddarverkstan. Båda kom till tro i övre 
tonåren. Lika här. Båda gick lärarseminariet i Härnösand. 
Så gjorde ock jag. Båda åkte ut till Ostafrika i missionens 
tjänst. När vi, Berit och jag, i slutet på 1950-talet kom ut 
första gången, också i missionens tjänst, var vi knappast 
medvetna om att vi, bildligt och kanske även bokstavligt, 
trampade stigar där dessa våra företrädare gått. Och vi 
träffade folk som mindes dem. 

En reflektion när det gäller missionärspionjärernas 
ålder. Omedvetet kanske vi föreställer oss dem som äldre 
grånade farbröder. Sanningen är ju den att de var unga 
män, alla i trettioårsåldern. Olof Hedin var faktiskt bara 
27 när han åkte ut.

Fler jämtar i pionjärernas spår

Kanske har pionjärerna Hedin och Englund haft en sti-
mulerande effekt på senare generationers unga jämtar. 
I varje fall har anmärkningsvärt många från den jämt- 
ländska provinsen dragit ut i pionjärernas spår. De platser 
och områden där dessa jämtar verkat, och deras uppgif-
ter, reflekterar tämligen väl den fortsatta utvecklingen för 
missionen och de unga nationella kyrkorna i Eritrea och 
Etiopien.

Inne i Kunama blev situationen, som nämnts, efter 
några år ohållbar för de svenska missionärerna. Under 
djup smärta fick de redan på nyåret 1870 lämna sitt älska-
de Kunama. Men inte för att avsluta sitt verk utan för att 
med obändig vilja och i övertygelse om Herrens vilja bryta 
ny mark. Arbetet fortsatte nere vid kusten, i hamnstaden 
Massaua och sedermera i den närbelägna byn Monkullo. 
Men man glömde inte den första sådden och hjärtesaken 
Kunama. 
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Jämtlandsmissionären Erika Larsson 
från Hallen, som kom till Eritrea 1908, 
var en av de tidiga kvinnliga missio-
närerna som verkade i det tysta. Hon 
arbetade mestadels i Ausa Kunoma.



(Följande bl a utifrån en artikel av Carl Wangby i Öster-
sundsposten, 22 september 1982)

Redan vid sekelskiftet kunde arbetet i Kunama åter-
upptas, och dit kom bland andra Erika Larsson från 
Oviken, utsänd 1908. Erika var utbildad både till lärare, 
sjuksköterska och barnmorska. Hon fick under många år 
arbeta ensam på sin station Ausa Kunoma. I EFS årsberät-
telse 1915 berättas det att 473 patienter har behandlats 
1502 gånger under året, de flesta av Erika Larsson.

Men tidigt kom också det eritreanska höglandet, med 
den växande metropolen Asmara i centrum, i fokus för 
missionärers och nationella kristnas intresse. Och hit kom 
många jämtar under årens lopp. Redan 1889 utsändes Nils 
Karlsson från Ragunda. Han  byggde bland annat kyrkan i 
Asmara i bästa jämtländska stil – den fanns fortfarande 
när Berit och jag kom ut 1959. Han deltog även i uppbygg-
naden av missionens tryckeri i Asmara 1900. 

”Jag märkte strax vid min ankomst hit till Asmara, 
att det gamla tryckeriet var alldeles för trångt och 
otillräckligt för det arbetes utförande, som väntade 
mig, och önskade därför få ett nytt och mera pas-
sande.  
 Den 9 februari kom svaret från Stockholm. 
Samma dag voro Iwarson och jag till staden och ack-
orderade med en italiensk murare om husets uppfö-
rande,. För att ej bliva alltför upptagna med bygget 
kom vi överens med honom att även skaffa det ma-
terial som behövdes. Dagen därpå kommo de första 
stenlassen. Den 11 började sju murare, var och en 
med sina hantlangare, med väggarnas uppförande. 
Efter fjorton dagar voro väggarne uppe och ett par 
dagar därefter, den 1 mars, stod nya tryckeriet under 
tak. Under tiden hade broder Karlsson förfärdigat 
fönster och dörrar, och dem satte han in de första 
dagarna av mars. Den 23 mars var allt färdigt, så att 
vi kunde flytta in maskinen och börja arbeta där.”  
                  E P Eriksson i brev från Asmara 9/6 1900.
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Elektrisk tryckpress på missionens tryckeri i Asmara.

Karl Nyström deltog i den fjärde gallaexpeditionen som försökte 
nå Gallafolket via Tanafloden i nuvarande Kenya. Fr v: H Riggers, 
Karl Cederqvist, Stefanus, Karl Nyström, Edla och Nils Hylander.



Karl Nyström, även han Ragundabo, utsändes till Er-
itrea 1893. Han ledde bland annat arbetet vid Bellesa 
missionsstation utanför Asmara, en plats som spelat och 
fortfarande spelar stor roll som utbildningscentrum för 
den eritreanska evangeliska kyrkan. Nyström var med i 
den fjärde av de så kallade gallaexpeditionerna – de idoga 
försöken att nå in i Gallaland. När Bibeltrogna Vänner 
upptog egen mission i Eritrea 1911 blev Nyström deras 
förste missionär. Under första världskriget tog han sig in 
i Tigrayprovinsen på den etiopiska sidan där han verkade 
i drygt fyra år. Han blev därmed den förste EFS-missionä-
ren i den landsändan. Nyström författade och översatte 
sånger till tigrinja.

Både Karlsson och Nyström var lekmän, men Jonas 
Iwarsson från Näskott prästvigdes för missionsarbetet i Er-
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Mikael Holmer låter barnhemsbarnen få åka hästskjuts. Mikael 
var en duktig fotograf som tagit många vardagsbilder från arbe-
tet i Eritrea.
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Jonas Iwarson från Näskott utsändes till Afrika 1896 och ingick 
äktenskap med Anna Sahlström samma år. Äktenskapet blev 
dock inte så långt eftersom Anna avled 1902. Den 24 juni 1905 
gifte han sig en andra gång (bilden), nu med missionär Louise 
Lindfors från Byske i Norrbotten som arbetat i Gheleb sedan 1899, 
först bland kvinnorna och sedan 1903 vid barnhemmet. 



itrea 1896, och där blev det för honom en lång och oerhört 
gedigen insats, från 1897 till 1938. Han var under åren 
1913–1933 ordförande för missionärskonferensen och 
1925–1933 president för den evangeliska kyrkan i Eritrea. 
Jonas och hans hustru Louise fick flera barn, och en av 
döttrarna, Ingegerd, blev själv missionär i Indien, där hon 
gifte sig med läkarmissionären Clement Moss.

Vid tiden för förra sekelskiftet och åren efter kommer 
ännu fler jämtar ut för att arbeta uppe på det eritreans-
ka höglandet. Från Lillsjöhögen kommer de tre syskonen 
Holmer: Mikael, Olof och Ottolina. Olof fick ganska snart åter-
vända till Sverige på grund av sjukdom, men för Mikael 
och Ottolina blev Eritrea ett livsverk. Mikael, utsänd efter 
prästvigningen 1898, var verksam därute fram till 1935. 
1901 ingick han äktenskap med Rosa Solem. Mikaels stora 
och bestående arbete kom att röra sig inom det språkliga 
området. Han var med i redigering och översättning av 
Bibeln till tigrinja, översatte en hel del övrig religiös lit-
teratur, redigerade tigrinja-almanacka med mera. Systern 
Ottolina var under lång tid föreståndare för ett barnhem 
i Bellesa och hjälpte även brodern Mikael i hans arbete. 
En fjärde Holmer i Eritrea-missionens tjänst var Mikaels 
dotter Signe Holmer. När vi kom ut 1959 var Signe en av 
de fältkamrater som tog emot oss. Hon förestod då en ut-
bildning för kvinnor, hushållsskola med mera, i Adi Ugri, 
en plats några mil söder om Asmara. För oss blev Signes 
hus i Adi Ugri en oas och en rastplats. Vi arbetade i Adua 
på den etiopiska sidan. Upp till Asmara, dit vi ofta hade 
anledning att åka, var det en tuff och svettig 16-milaresa 
på krokiga och vindlande bergsvägar. Då var det härligt 
att titta in en stund hos Signe i Adi Ugri och få lite svalka 
i hennes svala och sköna hus. 

Två jämtlandskvinnor till från dessa tidiga år är Stina 
Sköld och Brita Edlund. Stina var från Hallen med tjänst 
som folkskollärare på Norderön, utsänd till Etiopien 1925 
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Mikael Holmer vid översättningsarbete i Zazega kyrka 1929. 
Bland annat medverkade han vid revideringen av Gamla testa-
mentet till tigrinja.

Brita Edlund, Signe Holmer och Lilly Abrahamsson, tre kvinnor 
som tjänstgjort under sammanlagt 80 år i missionens tjänst. 
Brita i Eritrea, Signe i Eritrea och Indien och Lilly i Indien.



men likt många andra utvisad därifrån 1935 i samband 
med den italienska ockupationen av landet. Brita var, i 
likhet med Olof Hedin, Undersåkersbo. Hon kom att ge en 
stor del av sitt liv åt Eritrea. Brita sändes ut 1912 och arbe-
tade huvudsakligen som föreståndare för barnhem och, 
som pionjär på området, slöjdskola. Även hon blev utvisad 
1935 men reste ut igen efter kriget. Efter sin pensionering 
reste hon, på egen bekostnad, ut på nytt för att hjälpa mis-
sionärskamraterna.

Sedan mitten av 1900-talet har många jämtar åkt ut i 
missionens tjänst. Lilly Abrahamsson, från Lockne, åkte ut 
till Indien 1946, och i detta de myllrande miljonernas land 
har hon fått ge en livslång tjänst, främst som barnhems-
föreståndarinna och barnmorska. Under EFS jubileumsår 
2006 utkom boken ”Brunkullan under nimträdet” där 
Lilly berättar om sitt liv som missionär. Verksamma i 
Indien redan vid förra sekelskiftet var också Petrus Nordfors 
från Ström och Paul Andersson från Lit. 

Utsända i EFS tjänst för kortare eller längre perioder 
har sedan slutet av 1950-talet ett 10-tal jämtar åkt ut – till 
Etiopien/Eritrea, Tanzania och Indien. För flera av dessa, 
eller oss, har studier vid Hållands folkhögskola varit en 
del av förberedelserna. 

För andra missionsorganisationer än EFS har dess-
utom ett 50-tal jämtar under årens lopp åkt ut till olika 
delar av världen. 

Missionsbrudar

På sin tid ett fullt etablerat och accepterat begrepp. 
De första missionärspionjärerna var alltså män. Det 

förutsattes också att de skulle vara ogifta och således åka 
ut som singlar. Fokus skulle vara på uppgiften, att lära 
missionslandets språk och kultur med mera. Hustrur och 
familjeliv skulle ta bort tiden från det väsentliga. Men 
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efter den första tiden i fält var det OK att bilda familj. De 
första kvinnor som sändes ut tycks inte, enligt till exem-
pel EFS årsböcker, ha räknats som missionärer i egentlig 
mening – de skulle bli missionärshustrur. 

Ganska festlig är korresponensen i frågan mellan 
Carlsson, en av de tre första missionärerna, och Walde-
mar Rudin, missionsföreståndare och föreståndare för 
Missionsinstitutet på 1860-talet. I ett brev till Rudin, da-
terat 30/11 1866, tar Carlsson upp frågan. Nu ville han 
dock ha en viss diskretion kring det hela för att det ”icke 
måtte alltför hastigt bliva ett samtalsämne i varje kvinno-
krets”. Väl medveten om det svåra i att hitta en för honom 
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I Östersund var det en glädjedag den 26 augusti 1961, när mis-
sionsföreståndare Einar Thurfjell förrättade missionärsvigningen 
för Gudrun och John Eriksson inför tjänst i Etiopien.



lämplig livskamrat överlämnar han dock saken åt Herren 
och styrelsen. Men viss vägledning ger han: Hon bör vara 
22–25 år, ha god utbildning, vara frisk till kropp och själ 
och vara ”husaktig”. Hon bör ha ett glatt och tilldragande 
sätt, en fast men icke trotsig vilja och en ”uppfinnings-
rik ande”. Och det viktigaste: en levande kristen. Kan hon 
dessutom spela och sjunga så är det ett plus. Nu visar det 
sig emellertid att Carlsson själv har förslag på en kvinna 
hemma i Värmland som skulle kunna vara passande, och 
han bifogar faktiskt ett brev till henne. Men i brevet till 
styrelsen skriver Carlsson i ett PS: ”Som hon har en äldre 
syster må misstag noga undvikas.” Ivan Hellström som 
återberättar detta i boken ”Bland faror och nöd i Kunama” 
kommenterar så: ”Det vore ju fatalt om Carl Johan Carls-
son skulle råka ut för samma öde som patriarken Jakob: 
få Lea i stället för Rakel!” Någon missionsbrud blev det 
dock inte för Carlsson. Några månader senare fick han, 
i likhet med flera av fältkamraterna, sluta sina jordiska 
dagar därute. 

Till Gallaland

Tidigare har nämnts att vi här rör oss med ett stycke histo-
ria som på ett alldeles särskilt sätt är levande, inte minst 
genom de linjer som så tydligt går från den första tiden i 
Kunama. Arbetet fortsatte alltså nere vid kusten, i hamn-
staden Massaua och sedermera i den närbelägna byn Mon-
kullo. Det blev ett strategiskt arbete. Och vid sekelskiftet 
kunde arbetet återupptas i Kunama. När arbetet påbörjas 
även uppe på det eritreanska höglandet öppnas ungefär 
samtidigt dörrarna in till Etiopiens inre, Gallalandet. 
Våra systerkyrkor i Eritrea och Etiopien är en direkt  för-
längning av vad som skedde. Här möter vi ett skeende som 
låter oss ana det förunderliga i Guds handlande, där vi blir 
påminda om att Herrens vägar inte alltid är våra vägar. I 
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korthet: Missionens och de första missionärenas mål var 
det inre Etiopien , ”Gallalandet”. Hinder restes. Det blev 
”väntansmission” i Eritrea i stället. Men snart öppnades 
vägar in i Etiopien, och det på ett sätt som missionen och 
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EFS historia berättar om sex gallaexpeditioner, därtill ett antal 
undersökningsresor. Redan 1877 kom de första infödda medarbe-
tarna fram till Galla, men det dröjde ända till 1904 innan Carl 
Cederqvist som den förste svenske missionären nådde till Galla, 
eller Wollega som det heter idag.



dess utsända knappast hade föreställt sig.
I den processen kom eritreaner och etiopier själva att 

spela en stor, kanske avgörande roll. 
Två av dessa förtjänar här en presentation. Ett märk-

ligt och intressant förhållande är att den ene av dessa kom 
från det inre av Etiopien och att den andre var eritrean. 
gallapojken Nesib kom till missionärerna i Massaua som 
frigiven slav. På den tiden florerade slavhandeln där i kust-
området. Barn som kidnappats i det inre av Etiopien kom 
med slavkaravaner ut till kusten där samvetslösa affärs-
män bedrev lukrativ handel genom att sälja barnen till 
uppköpare på den arabiska sidan. Den här hanteringen 
bekämpades av bland annat egyptier, och många slavar 
återfick friheten. Flera av de frigivna slavarna överläm-
nades till katolska och protestantiska missioner, bland 
annat den svenska. En av dessa slavar var således Nesib. 
Han lär ha bytt ägare sju gånger. När han döptes, på påsk-
dagen 1872, fick han namnet Onesimus efter den slav som 
omnämns i brevet till Filemon i Nya testamentet. Även 
om det här berättas under rubriken ”sådd” kan Onesimus 
också ses som en EFS-missionens ”förstlingskärve” i Ostaf-
rika. Tidigt såg missionärerna Onesimus som en gallafol-
kets apostel. I varje fall skulle han komma att spela en 
viktig roll under de så kallade ”gallaexpeditionerna”, när 
missionärer och nationella kristna försökte ta sig in i Etio-
pien. Han hade en andlig och intellektuell resning. Efter 
studier i missionär Lundahls skola i Massaua kom han till  
Sverige och fick utbildning vid missionsinstitutet Johan-
nelund. Han kom att arbeta med översättningar till sitt 
eget folks språk gallinja, i dag kallat oromiffa, där hans 
insats antog närmast gigantiska proportioner. Hans hu-
vudsakliga översättningsarbeten blev Luthers Lilla Kate-
kes, ett hundratal sånger och, framför allt, Bibeln – märk 
väl hela Bibeln! Därmed fick han vara med och förmedla 
Guds ord till sitt eget folk på deras eget språk. På så sätt 
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”Tag honom och gör en bra människa av honom”, sa Munziger 
Psha när han lämnade den undernärde och misshandlade gal-
lapojken och nu frisläppte slaven Nesib till missionären Bengt 
Petter Lundhal. Nesib döptes 1872 och fick namnet Onesimus. Han 
blev bibelöversättare och en av de viktigaste personerna för att 
nå fram med evangeliet till gallafolket. Onesimus med sin hustru 
Lidia och barnen Dina, Barnabas och Tamar, i Nakamte.



var marken beredd när han 1903 för första gången nådde 
sina landsmän med evangelium. I rättvisans namn må 
nämnas att Onesimus hade god assistans i sitt arbete med 
bibelöversättningen av sin landsmaninna Aster Ganno, 
i likhet med honom själv en frigiven slav och en kvinna 
med sällsynt god språklig och litterär talang.

Onesimus var dock inte den förste bland afrikanska 
evangelister till Oromo, folket i gallaland. Nu kommer 
den andre som här ska presenteras in i bilden: Gebre Esta-
tius, en fascinerande och märklig man. Bakgrundsmäs-
sigt representerar Onesimus och Estatius olika världar. 
Onesimus – oromo från Gallaland, före detta slav. Estatius 
– eritrean och ortodox präst. Att en eritrean upplever en 
Guds kallelse att gå till Gallaland med evangeliet är i sig 
märkligt. Att denne eritrean dessutom är ortodox präst är 
närmast osannolikt. Estatius, liksom som flera andra orto-
doxa präster i Eritrea, hade upptäckt och gripits av evang-
eliet. Som ung kom han en dag till missionär Lundahl i 
Monkullo och bad om ett Nya testamente på amhariska. 
Detta innan det var översatt till tigrinja. Estatius’ ivriga 
studium av evangeliet kritiserades starkt av hans föräld-
rar, som förväntade sig att han skulle fortsätta sin präst-
tjänst i den ortodoxa kyrkan. De tog ifrån honom hans 
Nya testamente, och när han protesterande sade att det 
var Guds ord svarade de argt att det inte finns något Guds 
ord förutom ”Dawit”, det vill säga Psaltaren, och med 
detta trampade de hans Nya testamente i leran. 

Estatius blev inte bara en övertygad och hängiven 
evangelisk kristen, han upplevde också en kallelse att gå 
till Gallaland med evangeliet. Till detta torde, mänskligt 
sett, hans vänskap med Onesimus starkt ha bidragit. I 
likhet med denne var även Estatius en lysande språkbe-
gåvning. Han blev också engagerad i översättningsarbetet 
av Bibeln till tigrinja, tillsammans med den svenske mis-
sionären Karl Winqvist, pastor och läkare. Denne upptäck-
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te Estatius’ lingvistiska gåvor, inte minst hans idiomatiska 
fingertoppskänsla. Men Estatius började också att lära sig 
gallaspråket oromiffa – i hemlighet ...

Estatius var också rikt begåvad som evangelist. Trots 
hans bakgrund var det så mycket som pekade på detta: 
att gå ut som missionär till Gallaland. Dock var där också 
de många hindren. Givetvis hans föräldrar och hela hans 
ortodoxa bakgrund. Men också, kan vi tycka, från oväntat 
håll: svenska missionärer! Och det är kanske inte att förvå-
na sig över. Doktor Winqvist ville inte förlora sin kompe-
tente medarbetare i arbetet med bibelöversättningen. Där 
stod dock Estatius fast, han var övertygad om sin kallelse 
att gå till Gallaland. Svårare och mer komplicerat var det 
då kanske med en annan relation. Estatius var förlovad! 
Föremålet för hans kärlek var Gumesh WoldeMikael, en 
flicka som fick sin utbildning hos missionärerna i Monkul-
lo. Estatius kände dock att även om hans kallelse kunde 
äventyra deras gemensamma framtid tillsammans så fick 
det bära eller brista. Kallelsen stod fast. Men när han be-
rättade för sin trolovade att han var beredd att bryta med 
henne om hon kände tvekan att gå med honom, svarade 
hon att vart han än gick och var han än stannade så ville 
hon dela hans lott och stå vid hans sida. Hon höll detta 
löfte. Det hjälpte inte heller att Winqvists fru Elsie försök-
te tala Gumesh till rätta. När missionärena insåg äktheten 
i det unga parets kallelse förstod de att det skulle vara fel 
att försöka stoppa dem och gav dem sin välsignelse.

När Estatius så småningom nådde Djimma i Gallaland 
1897 fann han att människorna där hungrade efter kun-
skap i Bibeln. Han skrev till missionen i Eritrea om fler 
medhjälpare och minst ”två laster böcker”. Onesimus och 
hans kamrater blev ett av svaren på denna vädjan.
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Trossen hemma: missionslada och andra 
kreativa engagemang

Den observante och minnesgode läsaren frågar sig kanske: 
Vart tog rubrikens missionslada vägen? Bara lugn – vi 
kommer strax till den. Det rör sig om männens verk. Men 
först kommer kvinnornas. 

Olof Hedins utresa till missionsfältet var nog en stor 
händelse i bygden, och man blev snabbt klar över att hem-
mafolket hade en stor uppgift i att få in medel till Olofs 
och de andra pionjärernas arbete. Olofs syster Märta, som 
vi berättat om tidigare, och några av hennes vänner bör-
jade samla kvinnor i bygden till arbetsdagar. Man sydde, 
kardade, spann, stickade vantar och strumpor och gjorde 
”bussaronger” med mera. Syftet var att avkastningen från 
försäljningen av produkterna skulle gå till verket därute. 
Syföreningar bildades i flera av byarna i bygden, såsom 
Nyland, Mo, Rista, Hålland, Eggen, Stamgärde, Dalen, 
Edsåsen, Ottsjö och Hjerpen. De var några av de första sy-
föreningrna i Jämtland. Efterhand tyckte man att syfören-
ingarna borde slås samman till en organisatorisk enhet 
och så bildades Undersåkers Missionsförening år 1879, 
det som i dag är EFS i Undersåker. Man kan alltså säga att 
vägen till missionsföreningens bildande gick via Kunama 
på Afrikas Horn ...

Syföreningsarbetet är för övrigt en gammal och väl be-
prövad verksamhet inom svensk kristenhet, framför allt i 
relation till internationell mission. Redan vid 1800–talets 
mitt var de första syföreningarna i gång. Så till exempel 
var pastor Hans Jakob Lundborg, en av initiativtagarna till 
EFS, inspiratören till bildandet av ”Lindes fruntimmers-
förening” i Västmanland hösten 1858. Även i Jämtland och 
Härjedalen är syföreningen en gammal verksamhetsform. 
De nämnda syföreningarna i byarna i Undersåkers socken 
är några av de första. Den förmodligen äldsta i länet star-

44



tade i Lits socken, sannolikt redan 1861. Våren 1862 hölls 
den första auktionen. Kungörelsen om auktionen lyder: 

”Åtskilliga af Syföreningen i Lith förfärdigade ar-
beten neml. Förkläden, Barnkråkor och Barntröjor, 
Strumpor och Skjortor, m.m. varda i morgon, Freda-
gen den 9 dennes, på eft. midd. genom auktion som 
hålles hos Bonden Jöns Jönsson i Klösta, försålda med 
villkor af Betalning strax efter Auktionens slut. Hvil-
ket härmeed tillkännagives. Klösta den 8 maj 1862.”

På Norderön, denna Storsjöns pärla, startades en syför-
ening 1867, ett nödens och svältens år i de jämtländska 
byarna. Anmärkningsvärt är att praktiskt taget alla hem 
bidrog till ”grundplåten”, 32 riksdaler och 92 öre jämte 
2 skålpund ull, vid bildandet av Norderö Lutherska Mis-
sions Syförening. Här deltog även männen genom att göra 
till exempel handskar och tömmar. En syföreningsdag 
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”Symöte i Laxvikens skola för EFS mission, 27 maj 1916.
Främre raden: Beda Olsson, Sara Kjellsson, Ingeborg Jönsson, 
Brita Olsson, Brita Svensson. Bakre raden: Ingeborg Nilsson, 
Märit Olsson, Adele Olsson, Inga Kjellsson, Anna Kjellsson, 
Linnea Eriksson.”



började redan vid 10–tiden på förmiddagen och pågick 
mest hela dagen.

Men åter till Undersåker. Ivern och hängivenheten för 
att få in medel till missionens sak i Undersåkers missions-
förenings tidiga år tog sig uttryck i flera kreativa grepp. 
Byasyföreningarna var ett sådant. De sysselsatte förmod-
ligen mest kvinnfolken. Men efter några år kom männens 
svar på kvinnornas engagemang. Hösten 1886 beslöt mis-
sionsföreningen att för missionsföreningens räkning ”ar-
rendera cirka 6 mälingar jord att användas till missions-
åker ...” (En mäling, gammalt jämtländskt jordmått, är 
0,0812 hektar, alltså 812 kvadratmeter.) Av allt att döma 
gick man samman och arbetade gemensamt på åkern 
och sedan sålde man grödan för missionens räkning. En 
åker krävde lada för bärgningen av skörden. Och snart 
fanns här och där ute i byarna ”missionsåkrar” med lador 
– ”missionslador”. 

Enligt muntlig tradition i bygden är ladan på övre 
sidan av gamla landsvägen ett par hundra meter från Hål-
lands folkhögskola en missionslada. Den står på kyrkans 
mark, och i anslutning till den lär en missionsåker ha fun-
nits, förmodligen den ovan omtalade. På 1950–1960-talet 
togs åkern i bruk för plantering av trädplantor. Ladan an-
vändes som kylhus genom att man packade in snö och is i 
den för att trädplantorna skulle klara sig tills det var dags 
för utsättningen. 

46



En gammal Jämtlandslada berättar

– Länge har jag varit bortglömd, men i jubileernas år, 2006, när 
EFS firar 150 år, dess utlandsarbete 140 och Hållandsgården 40, 
rustas jag, den gamla ladan, upp. Jag har hört att det inte ska 
vara ett dött historiskt monument utan här ska man berätta om 
tidigare generationers missionsglöd och missionärspionjärernas 
orädda satsning för Kristi rikes tillväxt. Tänk om det kan få ge 
inspiration till nya missionsprojekt och nya missionärer? 

Det fanns fler missionsåkrar och missionslador i bygden. 
Vid Henån, omkring en kilometer väster om Edlers i 
Edsåsen, på Anders Stadigs mark, finns ett stycke åker-
mark på cirka 100 gånger 100 meter, alltså en hektar. Det 
lär, enligt bybor, vara den gamla ”missionsjola”. Dithöran-
de lada, numera riven, användes sedermera som ”vil-lada” 
för de tungt arbetande hästarna, bland annat den trogne 
”Figge”.
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Ett annat nutida konkret minnesmärke är Kapellet vid 
Stiftsgården i Edsåsen. Det utgörs av en från Stamgärde 
ditfraktad lada, före detta tröskloge vid Södergården, 
strax öster om Q8-macken i Undersåker. Äldre bybor berät-
tar att den logen var en missionslada. 

Även på andra håll i Jämtland hade man missionsåk-
rar. I Norderåsen, Häggenås socken, fanns ett ”missions-
hägn” i byns övre del – med missionslada. Jag kontaktar 
en bekant i byn och får av denne bekräftat att ladan fortfa-
rande finns kvar. Min sagesman berättar att ”missionshäg-
na arrenderades ut och att arrendet gick till missionen”.

Samma uppfinningsrikedom bland missionsvänner fö-
rekom också i andra delar av landet. Det berättas att man 
hade missionsrenar i Härjedalen, missionshöns i Väster-
botten och missionsnät på Västkusten. Det senare innebar 
att en missionsengagerad fiskare gav fångsten från vart 
tionde nät till missionen. Det berättas också att detta vart 
tionde nät alltid gav god fångst ...

Bortglömt u-landsbistånd

När det talas om svenskt biståndsarbete till s k u-länder 
förekommer ibland en häpnadsväckande historielöshet 
– även i de mest upplysta sammanhang. Som biståndsar-
bete räknar man då enbart det statliga och därmed kapar 
man bort närmare 100 år av svenskt bistånd till tredje 
världen. Om inte missionens alla insatser under nära ett 
och ett halvt sekel är bistånd – vad är då bistånd? Man 
kan bara nämna missionens massiva insatser inom utbild-
ning, sjuk- och hälsovård, jordbruk, arbetet bland kvinnor 
och barn, hantverk med mera. Vad som skiljer missionens 
utvecklingsinsatser från statliga och profana organisatio-
ners är ju att man i det förra fallet har en helhetssyn på 
människan som kropp, själ och ande. Detta präglar i hög 
grad, som vi strax ska se, även våra unga systerkyrkor i 
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tredje världen. 
I det här perspektivet är det intressant att reflektera 

kring 1800-talssvenskens kunskaper i internationella 
frågor. Man kan nog utan överdrift påstå att missionsvän-
nerna var långt bättre informerade om länder i Afrika, 
Asien och Sydamerika än svensken i gemen. Missions-
tidningar, där brev från missionärerna publicerades och 
– inte minst – hemkomna missionärers föredrag och skild-
ringar, det senare begivenheter av hög rang, var utmärkta 
informations- och kunskapskällor.
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Stiftelsens renar. År 1870 gjordes en insamling i Tännäs i Härje-
dalen för inköp av renar för missionens räkning. Det kom in 21 
kronor och 13 öre. Samma år köptes ett ”renkreatur” för 16 kronor 
och ”hoslagskalv” för 1 kr. 1874 köptes ovanstående renmärke som 
skänktes till missionen. Intressant är att ett av vittnena vid över-
lämnandet är J P Fjellman från Kallfjället i Undersåker.



Här kan det vara på sin plats att även säga något om 
den del av bistånds-/missionsarbete som rör insatser vid 
akuta katastrofer, ofta då relaterade till hunger och svält. 
Här handlar det ofta om skörd som slår fel. 

Missionärerna, som ju i allmänhet har levt och lever 
nära folket, ofta långt från storstadsmiljöer, har av och till 
hamnat mitt uppe i eländet. Nära och tillsammans med 
människor som desperat kämpat för sina liv i brist på mat 
och ibland vatten. Då har det inte funnits tid till teore-
tiska diskussioner kring biståndsarbetets inriktning och 
policy. Då har frågan gällt bara detta, det omedelbara: Hur 
kan vi rädda livet på den här människan? Vad kan vi göra 
för att det här lilla barnet ska överleva?

EFS mission och dess missionärer har många gånger 
fått vara delaktiga i akuta insatser och nödhjälpsarbete. 
Ofta har det inte varit tid och läge för insatser genom mel-
lanstatliga och internationella organ. Här har då missio-
nen och dess utsända snabbt kunna mobilisera hjälp. 

Redan i slutet av 1800-talet blev EFS involverat i kata-
strofhjälp. I EFS Missions-Tidning kunde man den 16 no-
vember 1896 läsa följande rapport från de indiska central-
provinserna, skriven av missionär Danielsson: ”Som det 
ser ut ha vi att vänta en förfärlig hungersnöd. Majsen, de 
fattigas föda, är på många ställen borttorkad, innan den 
hunnit blomma.” Redan några månader senare kommer 
brev till EFS expedition i Stockholm med följande rap-
port: ”Hungersnöden här är skriande. Förliden måndag 
sutto vid min dörr 895 människor gråtande och jämrande 
efter hjälp. Dagen lång är här jämmer av flere eller färre. 
Liksom i allting är något humbug, så även stundom här; 
men de förfallna kinderna och utmärglade ansiktena 
behöva ingen vidare förklaring.” Här, som så ofta vid lik-
nande hungerkatastrofer, hade de drabbade människorna 
inga förråd att ta av när skörden slog fel. Ofelbart och 
omedelbart visade sig hungerns fula tryne. 
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Statligt bistånd var vid den här tiden inte ens påtänkt. 
Skulle någon hjälp kunna ges i det sammanhang som 
här beskrivs, då hängde det på missionärerna och deras 
supportrar hemma – missionsvännerna. Missionärerna 
skrev hem och frågade: ”Vad vilja missionsstyrelsen och 
missionsvännerna tillåta oss att göra?” Missionsstyrelsen 
i Sverige tog saken riktigt på allvar och resonerade som så: 
”Snar hjälp är dubbel hjälp.” Och vad hände? Redan innan 
hungersnöden slog till på allvar tog styrelsen i Sverige ini-
tiativet till en insamling. Inom ett år hade hundra tusen 
kronor kommit in, mycket pengar på den tiden. Under 
åren 1896-1901 sändes 275 000 kronor, nu motsvarande 
13 miljoner kronor. Pengarna blev till mat åt de hungran-
de, men användes även till att skapa arbete åt fattiga och 
hjälp till föräldralösa barn. 

Ungefär på samma sätt har EFS och dess systerkyrkor, 
såväl som andra kristna organisationer, många gånger 
varit på plats med hjälp vid katastrofsituationer i fattiga 
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Missionärerna rapporterade med både bild och text om svältka-
tastrofen i Indien i slutet av 1800-talet. Nödhjälpsinsamlingen 
blev den första stora nödhjälpsinsamlingen inom EFS.



och utsatta områden. Och, ska tilläggas, är på plats – det 
här är inget avslutat kapitel. Mer om detta senare.

Det är Herren

I sin fina skildring av de första pionjärerna skriver Ivan 
Hellström i boken ”Bland faror och nöd i Kunama”: 

”... i sina rapporter talar missionärerna inte bara 
om besvärliga yttre förhållanden och prövande 
omständigheter. De talar om hur Herren finns med 
i allt detta - med sin tuktan och sin upprättelse. 
På en av de senare gravarna i Kunama står: ’Det är 
Herren.’ Det sammanfattar också rapporterna från 
de första svåra åren. I detta ligger både en erfarenhet 
av och en bekännelse till att Herren är verksam mitt 
i det som här tycks vara motgång och nederlag.”
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En detaljerad teckning utifrån ett foto av Mikael Holmer. Kyrkan 
i Gheleb, Mensa mars 1900. På bilden vid mittersta fönstret står 
missionärerna bl a Anders Svensson i svart kavaj.



II. Skörda

Mekane Yesus-kyrkans ursprung och 
utveckling

I dag utspelar sig ett fascinerande och dramatiskt scena-
rio för våra ögon. Pionjärernas mål och destination var 
ju egentligen ”Landet bortom bergen”, det inre Etiopien, 
den stora folkgruppen oromo och deras land. Men vi har 
också sett att Herrens väg inte riktigt var Missionsstyrel-
sens och de utresande missionärspionjärernas. ”Väntans-
missionen” uppe i Eritrea kom att bli en viktig epok, men 
inte bara i sig. På ett sätt som ingen kunnat drömma om 
utgick därifrån, som vi sett, evangeliets vittnen vidare 
till det ursprungliga kallelselandet. Vi kan knappast göra 
oss en föreställning om innebörden och sprängkraften i 
de processer som nationella och europeiska missionärer 
runt förra sekelskiftet var delaktiga i.

En synlig skörd av denna såningsprocess är vår sys-
terkyrka i Etiopien, Mekane Yesus, ett namn som betyder 
”Platsen där Jesus bor”. Liksom i Eritrea växte från början 
enstaka församlingar upp på olika platser i Etiopien. Den 
första bildades i Addis Abeba, en liten grupp på 15 med-
lemmar. Parallellt med det evangeliska församlingsarbe-
tet kom missionen i gång med skol- och sjukvårdsarbete, 
arbetsgrenar som länge varit etablerade i Eritrea. 

När Italien invaderade och till stor del ockuperade Eti-
opien 1935, och när missionärerna under sju åtta år fick 
lämna landet, kom den: Väckelsen! Med etiopiska pastorer 
och evangelister som redskap i Herrens hand. Och väckel-
sen har fortsatt. 
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Så småningom upplevdes behovet av en sammanhål-
len kyrka, och 1959 bildades Mekane Yesus-kyrkan, då 
med tjugo tusen medlemmar. Den var dock inte en egen 
kyrka utan utgjorde en del av EFS och andra missioners 
utlandsarbete. Redan från början initierades dock arbe-
tet för att MY-kyrkan skulle bli en självständig nationell 
kyrka. Vid den tiden, början på 1960-talet, blåste frigö-
relsens vindar starka på de klassiska missionsmarkerna 
runtom i världen, inte minst i Afrika. Där sammanföll ju 
detta också till stor del med de europeiska koloniernas fri-
görelsekamp. I Tanzania, till exempel, kom den politiska 
befrielsekampens ”Uhuru” (frihet) att i viss mån prägla 
även de evangeliska kyrkorna. Där blev också bildandet av 
självständiga nationella kyrkor en tämligen snabb affär.

Men Etiopien hade inte samma historiska kolonialba-
gage att släpa på. Detta land är ju det enda på den afri-
kanska kontinenten som inte haft kolonial status. (Italien 
lyckades aldrig kolonisera utan endast ockupera landet, 
1935-1941.) Kanske detta till en del förklarar följande fas i 
den process som kallades integrationen, det skede när mis-
sionen införlivades i den nationella kyrkan och därmed 
inte längre hade en identitet av västerländsk organisation 
”ute på fältet”. 

Vid en missionärskonferens i Addis Abeba i början av 
1960-talet var den här frågan uppe. Från EFS sida hade vi 
utarbetat en plan över hur integrationsprocessen skulle 
kunna leda till att MY-kyrkan snabbt blev självständig 
visavi EFS. Vi hade bjudit in några av ledarna inom kyrkan 
för vilka vi presenterade våra förslag. Av oss eventuellt 
förväntade applåder från etiopiernas sida uteblev dock. 
I stället kom en, vill jag minnas, ganska lång och något 
besvärande tystnad. Till sist tog Ato Emanuel Abraham till 
orda. Han var president i MY-kyrkan och även minister  i 
kejsarens regering, titulerades oftast ”excellensen”. Han 
sade ungefär så här: ”Vi tycker att ni ska ta det lite lugnt 
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med den här processen. Vi vill att relationen mellan EFS 
och MY-kyrkan ska vara som det etiopiska äktenskapet, 
inte som det svenska. Brudgummen är kyrkan och bruden 
är EFS. I det etiopiska äktenskapet behåller bruden sitt 
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namn och sin identitet – och det vill vi att bruden, EFS, 
också ska göra, än ett tag.” Vadan detta? Jo, han menade 
att EFS var känt och uppskattat i landet för allt gott or-
ganisationen hade gjort under alla åren för det etiopiska 
folket. MY-kyrkan var ännu så länge inte lika välkänd i 
landet. 

Så fick det bli. EFS fick lägga in en lägre växel i resan 
mot integration med den nationella kyrkan. Men när jag 
återkom till Etiopien 1968 efter några år i Sverige kändes 
det att andra vindar börjat blåsa. Nu var MY-kyrkan mer 
färdig att bli självständig. ”Documents of Understanding”, 
huvudprinciperna för integrationen, hade utarbetats. 
1970 blev jag, Anders, ombedd att axla uppgiften som EFS 
fältordförande i Etiopien, som sådan den siste i en lång 
rad. Här blev min huvuduppgift att slutföra integrations-
fasen, som nu kommit till det läge när det återstod att for-
malisera överlämnandet av missionens olika institutioner 
till kyrkan, huvudsakligen skolor och kliniker. Jag åkte ut 
till kyrkodistrikt, mest i väster - gamla Gallalandet! – och 
slutförhandlade med kyrkans lokala ledningar, varvid 
”Documents of Transfer” undertecknades av kyrkans re-
presentanter och av mig som EFS-representant. Självfallet 
en fascinerande procedur! 

När vi åkte hem i juli 1971 fanns inte ”Swedish Evang-
elical Mission”, det vill säga EFS, längre i Etiopien som en 
autonom utländsk organisation. Nu var vi integrerade i 
den etiopiska MY-kyrkan. Undan för undan har också 
andra lutherska missioner, om ännu inte alla, som arbe-
tat tillsammans med MY-kyrkan gjort samma sak. 

Den unga MY-kyrkan, starkt väckelsepräglad, växer så 
det knakar. Medlemsantalet på 20 000 medlemmar när 
den bildades 1959 har ökat till dagens cirka fyra och en 
halv miljoner döpta medlemmar. Det sägs att MY-kyrkan 
ökar med ett svenskt EFS i månaden! Snart räcker inte EFS 
till för den måttstocken ...
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Hela människan

Om vi ska ge en kort beskrivning ska ges av vad som präg-
lar denna unga och vitala kyrka i dag tror vi att detta bäst 
sker genom att lyfta fram det holistiska perspektivet. Med 
andra ord: MY-kyrkan arbetar med ”Hela människan”. 
Man vill se till människors både andliga och fysiska behov. 
Detta innebär att förutom det rent evangeliserande arbe-
tet är MY-kyrkan i dag engagerad i en rad projekt inom 
hälso- och sjukvård, jordbruk, stadsslum och hjälp till ga-
tubarn, kvinnoarbete och utbildning med mera. 

MY-kyrkans ledarskap har här visat prov på en säll-
synt klokhet, framsynthet och andlig insikt. Tidigt, och 
mitt i den starka väckelsens turbulens, har man varit på 
det klara med de båda sidorna av denna fråga: dels den 
utmaning det innebär för kyrkan att med utvecklingsin-
satser bistå både enskilda människor och samhället, dels 
att utvecklingsarbete utan att förkunna evangeliet är en 
halvmesyr. Men i kontakten med ”donor agencies” i Väs-
terlandet, det vill säga missioner och kyrkofederationer, 
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fann man det svårt att få gehör för det synsättet. Det 
visade sig vara mycket lättare att få hjälp till utvecklings-
arbete än till evangelisation. Detta resulterade i början på 
1970-talet i det så kallade ”MY-brevet”, ett dokument som 
väckte stor uppmärksamhet och blev en ögonöppnare för 
många. Brevet var helt enkelt en vädjan från MY-kyrkan 
om ekonomiskt stöd även till församlingsarbete, till kyr-
kans ledarutbildning och till att bygga kyrkor. Den som 
höll i pennan när detta brev skrevs var MY-kyrkans gene-
ralsekreterare, pastor Gudina Tumsa, en man av ovanligt 
hög resning – andligt, intellektuellt, moraliskt och även 
rent fysiskt. 

Hungerskatastrof och nödhjälp

MY-kyrkan arbetar i ett samhälle som från tid till tid och 
med lokala variationer drabbas av svår materiell nöd, 
ibland ren hungersnöd. För oss fick hungersnöd och akut 
hjälp  ett ansikte redan när vi kom ut till Etiopien i slutet 
på 1950-talet. Vad som då hände kan få tjäna som ett av 
många exempel. Parallellen till den ovan beskrivna svält-
situationen i Indien på 1890-talet är tämligen tydlig. En 
hungerkatastrof var under uppsegling när vi kom till 
Tigrayprovinsen i norra Etiopien. Året innan hade skör-
den fördärvats av gräshoppor och nu, när nöden redan 
var akut, tog torkan det mesta. Effekten blev ohygglig för 
människorna i trakten, framför allt för de redan fattiga 
småjordbrukarna som var i desperat behov av den lilla 
skörd de kunde få fram under ett gott år. Vi blev djupt 
berörda och beklämda över det scenario som började anta 
allt ohyggligare uttryck och proportioner. 

Vår uppgift var att utbilda lärare vid missionens se-
minarium i Adua, en liten stad med ett stort torg dit folk 
kom från vida omkring till marknad. Det fanns flera or-
todoxa kyrkor och en utbredd bebyggelse med klungor 
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av hyddor och här och där ett fyrkantigt hus. Också små 
jordplättar kring hyddor och hus. Runt våra hus på skolan 
hopades fler och fler människor som tiggde, i de flesta fall 
inte professionella tiggare utan vanliga drabbade fattiga 
från när och fjärran. Med små smutsiga skynken försökte 
de skyla sina kroppar. Allra svårast var det att se de små 
barnen. Där hängde barn, som inte var mycket mer än 
skinn och ben, vid mammas tomma bröst. Man berättade 
om barn som hittats sugande bröstet på sin döda mor. Här 
och var ute på torget låg små huttrande barn hopkrupna. 
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Det regnade, var mörkt och ruggigt. Många blev offer för 
svåra epidemier som började gå, till exempel smittkoppor 
och tyfus. Tusentals människor dog av svält bara i Adua 
med omnejd.

Vad var att göra? Vad hände? Så här retrospektivt kan 
vi se att mycket av processen, i det lilla och lokala perspek-
tivet, kan ses som stadier i hjälparbete. Först gällde det ju 
att försöka rädda livet åtminstone på några. Vi gjorde som 
missionärerna i Indien på 1890-talet – skrev hem, när-
mast till missionsvänner och andra bekanta. Från olika 
håll började pengar komma ut. Säd och annan mat fanns 
- på andra håll i landet och för dem som kunde betala. 
Den Evangeliska kyrkans folk, lärare och elever på skolan 
med flera – organiserade matutdelning på några platser i 
området. Här räddades förmodligen hundratals från svält-
döden. Nästa steg blev när människor någorlunda började 
återvinna krafterna då organiserades så många arbetspro-
jekt som möjligt. Man ville hellre arbeta för maten än bara 
få. Så till exempel bar ett antal kvinnor vatten till skolans 
trädgårdsterrasser, väg byggdes till en svårtillgängligt 
bergsby några mil bort, ett projekt som krävde många 
händer och fötter. Vi tycker oss också minnas att många 
var engagerade i byggnadsarbete på skolan när vi byggde 
klassrumshus, matsal med mera. I varje fall myllrade det 
som i en myrstack av folk inom skolområdet. 

Nästa fas i kedjan vid nödhjälps- och biståndsarbete, 
efter mer direkta akutinsatser, kan vara utbildning. Och 
det var ju precis vad vi egentligen höll på med. Inte minst 
kändes det meningsfullt att få vara med och utbilda kvin-
nor, ett område där missionen många gånger varit och 
är pionjär och där många av tredje världens kyrkor i dag 
ligger långt framme. 

Vi vill också förmedla en bild från en senare svältka-
tastrofs efterdyning. Hösten 1997 ledde vi en studieresa, 
med deltagare från Jämtland och Västernorrland, till Etio-
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pien. Några av oss for då upp till ett område i Wolloprovin-
sen i landets mellersta del. Där besökte vi bland annat ett 
hem för barn som blev föräldralösa under svältkatastrofen 
i mitten på 1980–talet. Hemmet drevs av MY-kyrkan. Här 
fick nu barnen en fristad - i trygghet, omslutna av mycken 
kärlek, trygghet och värme. Det var rent rörande att hälsa 
på de här barnen och ungdomarna och personalen. Det 
krävs inte mycket fantasi för att föreställa sig vad som 
skulle ha hänt dessa friska, sjungande och glada unga om 
de inte räddats genom kyrkan och fått komma hit. Här 
fick de bo i rena och fina bostäder. Här fick de hjälp att gå  
skola och utbilda sig. Här fick de leka och tumla om. Ja, 
vad behöver inte ett barn ...

Det här avsnittet kan avslutas med en konkretisering 
på individnivå, och då åter till svälten i Tigray i slutet av 
1950-talet. Bland de många svältande som kom i vår väg 
var två pojkar i 12–13-årsåldern, Adinew och Aberra, elever 
i sexan vid den övningsskola som hörde till lärarsemina-
riet. De var båda drabbade av svälten. Särskilt Adinew var 
riktigt illa däran. Vi skrev alltså hem till Sverige och berät-
tade, både om de här killarna och om andra som hade det 
svårt. Så kom det sig att Tant Frida i Öjebyn blev fadder 
för Adinew och Tant Greta i Hammerdal för Aberra. De 
skickade regelbundet bidrag, någonstans mellan femtio 
och hundra kronor i månaden, så att vi på skolan kunde 
ge killarna mat och husrum och, kanske allra mest väsent-
ligt, möjlighet att fortsätta skolgången. Båda var för övrigt 
mycket läsbegåvade. Under vårt besök i Etiopien 1997 satt 
ett meddelande på vår dörr i Addis Abeba när vi hade varit 
ute på stan: ”Vi vill gärna träffa er!” Undertecknat: ”Dr 
Adinew and Dr Aberra.” Så fick vi träffa de båda – gentle-
men i 45–50-årsåldern. ”Våra” pojkar från hungerkatastro-
fen i Tigray. Adinew, biträdande professor i matematik på 
Universitetet i Addis. Aberra, ögonläkare med egen klinik. 
Vi träffades, satt i timmar och pratade och mindes ...
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Andlig kraft och klarsyn 

Även om MY-kyrkan ligger långt framme i fråga om dia-
konala insatser och utvecklingsprojekt som syftar till att 
göra tillvaron bättre för människor är, som vi sett, det 
rent evangeliserande arbetet en hjärtesak för kyrkan. Rent 
andligt utgör MY-kyrkan, i likhet med många unga kyrkor 
i tredje världen, en stark utmaning för kyrkor i Västerlan-
det. Här ska lyftas fram ett antal kännetecken hos denna 
vår systerkyrka. Vi må i ödmjukhet ta del av dessa och 
fråga: Har vi något att lära på den eller den punkten? I sin 
bok ”Väckelse och växtvärk i Etiopien” identifierar Agne 
Nordlander följande punkter som relativt karaktäristiska 
för MY-kyrkan: 

• Bön prioriteras. Gudstjänstlivet och den en-
skildes vardag är starkt präglade av bön.

• Stark tilltro till Guds ord. Redan läsningen av Bibeln i 
gudstjänsten möts av tydlig instämmande respons.

• Kristuscentrerad omvändelseförkunnelse. Kristus 
och korset är något centralt. Kristus som enda 
vägen till frälsning är något odiskutabelt. 

• Den evangelisatoriska visionen. Evangeliet måste 
förkunnas för alla. Vänner i MY-kyrkan som be-
söker oss i Sverige tycker sig sakna vittnesbördet. 
En del säger gråtande: “En gång var ni beredda 
att ge era liv för att komma med glädjebudet. 
Nu tycks ni skämmas för det själva i Sverige.”

• Öppenhet för Andens gåvor.

• Lidandet för Kristus. För många av våra vänner 
i vår systerkyrka har det kostat mycket li-
dande att vara en Kristi efterföljare.
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Sådd och skörd

Missionsladan påminner oss om sådd och skörd. Som vi 
sett ger oss missionsperspektivet en hisnande upplevelse 
av sambandet mellan sådden och skörden. Den mäktiga 
väckelse som vi i dag ser i några av våra systerkyrkor bör 
stämma oss till tacksamhet och vördnad gentemot pion-
järerna som trotsade yttre motgångar och faror och gick 
med bud om frälsning. I dag är det oss Herren kallar. 
Till vittnesbörd och tjänst. Allt är av nåd. Och allt får vi 
lägga i Herrens hand och påminna oss vad Paulus säger: 
”Jag planterade, Apollos vattnade, men Gud gav växten.”  
(1 Kor 3:6)
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Glädjesång i Agalo Meti, långt inne i Wollega i Blå Nilens dal-
gång, där Johannelundsläraren LarsOlov Eriksson fick vara med 
när folket 2004 fick Nya testamentet på sitt eget språk gumuz.
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Båt, bil och tåg var transportmedlen för många missionärer.
Familjen Holmer ombord på båt över Röda Havet.
Familjen Olle Hagner tar bilen från höglandet till Kunama.
På ett vykort av Åstorp station möter Petter Andersson sin Emma. 
”Vi har råkat komma med på kortet, markerat med x”, skriver 
Petter till Handlande Hr Joel Andersson i Hässleholm.



III. Och så vidare

Tågbyte i Billeberga

Följande episod utspelar sig i en tågkupé på ett lokaltåg i norra 
Skåne, någon gång kring förra sekelskiftet. En av de första svens-
ka indienmissionärerna har just stigit på tåget och därmed på-
börjat sin långa resa till landet långt borta. När konduktören 
kommer för att klippa biljetten lämnar den lite skämtsamme 
resenären fram sin indienbiljett, där ”Bombay” står som desti-
nationsort. Konduktören behåller fattningen och spelar med i 
skämtet och svarar på korrekt och myndigt ämbetsmannamanér: 
”Bombay ... Då ska vi se ... Ja, då blir det byte i Billeberga!”

På den här tiden var det ovanligt att folk reste ut så långt, 
och egentligen var det något ganska fantastiskt för kon-
duktören att få en sådan biljett i handen. Hans behärska-
de reaktion och sakliga information var därför rätt suve-
rän. Det skulle ha varit roligt även i dag, även om svenskar 
nu reser utomlands mer än någonsin och även om andra 
kulturer än traditionellt svenska numera är relativt van-
liga inslag i det svenska folkhemmet.

Men med alla våra resor och med alla kulturer som 
finns i Sverige, varför blir det så lite av möten, och varför 
är det så långt mellan människor? Kanske har många 
något att lära av konduktören på den skånska lokalbanan: 
exotisera inte vad som egentligen är vanlig enkel vardag. 
Vad som kan bli tillfällen till möten ...

Vår resa  med en gammal missionslada och missions-
åker som startpunkt fortsätter. Det rör sig om fortsatt 
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sådd och skörd. Och så är det ju, i Andens rike och i kyr-
kans historia. Sådd  och skörd är processer som alternerar 
och återkommer.

Här vill vi nu aktualisera något av dagens missionssi-
tuation och försöka göra en enkel skiss av några aktuella 
tendenser.

Ny syn på kristenheten

Majoriteten av världens kristna i dag är inte européer och 
amerikaner. Den traditionella synen att vi i västvärlden är 
sändare och övriga delar av världen är mottagare behöver 
revideras, för att inte säga helt avlivas. Vad vi vant oss vid 
är att mission gått i riktning från norr och väster till söder 
och öster.

Om vi talar om ”evangeliskt” kristna (en inte helt opro-
blematisk beteckning) så kan man säga att 75 procent, 
kanske mer, i dag finns i den så kallade två-tredjedelsvärl-
den. Här växer den kristna kyrkan betydligt snabbare än 
i väst och det är där vi har de riktigt vitala och expansiva 
kyrkorna, som exempelvis Mekane Yesus-kyrkan i Etio-
pien.

Man kan säga att mission i dag går åt alla håll. Tänker 
vi oss polerna nord/syd och väst/öst så är det mellan alla 
dessa en fråga om reciprocitet, dvs ömsesidighet.

Nya modeller för verksamhet  
och samarbete

Här finns självfallet en mängd aktuella och tänkbara mo-
deller och metoder. Förutom vad som sker i etablerade 
kyrkor och samfund finns en rad, oftast ekumeniskt och 
ungdomligt präglade organisationer som skickar mis-
sionsarbetare. Oftast rör det sig om riktning från västvärl-
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den till öst och syd, även om den andra riktningen också 
börjar bli synlig. 

När man ser på den världsvida kyrkan och dess rela-
tion till ”onådda” (också en lite kontroversiell term) grup-
per finner man en uppsjö av olika missionsansatser och 
samarbetsmodeller. Här vill vi hänvisa till facklitteratur i 
ämnet, men mycket generellt skulle man kunna säga att 
det fortfarande finns den klassiska och traditionella an-
satsen, alltså att västerländsk kyrka/samfund/församling 
utifrån egna beslut skickar ut missionärer, dels till mer 
eller mindre pionjärbetonat arbete, dels även till områ-
den där redan etablerade kyrkor finns.

Så har vi den modell som karaktäriserar en stor del av 
EFS utlandsarbete, nämligen att utifrån begäran från en 
systerkyrka skicka ut personal och/eller bistå med ekono-
miska resurser. I fallet EFS sker detta numera i samverkan 
med Svenska kyrkan. Här talar vi nu gärna om partner-
skap, mellan EFS/Svenska kyrkan å ena sidan och syster-
kyrkan å den andra, i EFS fall i Afrika och Indien. Inom 
ramen för sådant partnerskap ryms en mängd olika ansat-
ser, som till exempel utbyte av stipendiater.

Utbyte och kontakt i olika former finns också på för-
samlingsnivå. Så till exempel finns enskilda frikyrkoför-
samlingar som har utbyte med församlingar i forna Sovjet. 
Det kan vara utbyte av pastorer, besök av grupper av för-
samlingsmedlemmar från båda hållen och så vidare.

Ett begrepp som allt mer börjar ta form är ”Mission 
från ett tredje världen-perspektiv” och som en del därav 
”Teologi från tredje världen”. Det kan röra sig om guds-
bild, människosyn, kyrko-, samhälls- och missionssyn. 
Även här får vi hänvisa den intresserade till facklittera-
turen.

Inom EFS har vi talat om ”Hemlandsarbete och Ut-
landsarbete”. Den förra termen finns inte  längre i den 
officiella vokabulären, men verksamhetsmässigt finns 
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båda. Det har blivit allt vanligare att när man i gängse 
EFS-kretsar nämner ordet ”mission” får man veta att det 
också, och kanske i första hand, gäller ”grannen Svens-
son”. Ibland har man en känsla av att det råder någon 
form av dualism, motsattsförhållande. Detta är olyckligt, 
och obibliskt. Man kan bara läsa Apostlagärningarnas 
första kapitel och åttonde vers: ”Men ni skall få kraft när 
den heliga anden kommer över er, och ni skall vittna om 
mig i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända 
till jordens yttersta gräns.” Det gäller inte först Jerusalem 
och sedan Judeen och Samarien ... Alltså är det inte fråga 
om en successiv utan om en parallell ordning. Inte först 
”hemma” och sedan ”därute”. Det är något som pågår 
samtidigt. Per Stjärne, en av våra kamrater i fält, hävdade 
att om vi vill ha ett levande arbete i Sverige behöver vi 
samtidigt vara engagerade internationellt. Samma förhål-
lande gäller självfallet omvänt. Dessa två verksamhetsin-
riktningar behöver varandra. Men sedan detta är sagt ska 
vi övergå till ett förhållande, som ofta glöms bort i samta-
let om mission.

Världen i Sverige

Här rör det sig om mission i Sverige, men ändå med ett 
mångkulturellt och internationellt förtecken. 

Den svenska nationen kan i dag betecknas som en 
mångkulturell arena. Eller, för att använda en god och pe-
dagogisk metafor, en park. Så kan man beskriva det mång-
kulturella samhället, man kan säga ett integrerat sådant. 
I den mångkulturella parken finns en stor variation av 
olika människor och aktiviteter, men allt hålls ihop av 
något gemensamt, själva parken. Här krävs ibland att de 
olika människornas intressen samordnas – parken ska ju 
skötas och fungera.

Diskussionen om mångkultur i Sverige har, olyckligt-
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vis, i stor utsträckning fokuserat på ”invandraren”. Med 
åren har intresset ökat för att få kunskap om och förstå 
denna ”nya befolknings” kulturer, med traditioner, reli-
gioner och så vidare. I välvilliga termer har frågan ställts 
om hur ”dom” ska integreras, lära sig språket, undervisas 
med mera. 

Kyrkans folk bör vara medvetna på den här punkten 
och goda exempel som undviker en retorik kring ”vi” och 
”dom”.

Martin Luther Kings ord kan ge oss en tankeställare: 
”Människor hatar ofta varandra därför att de fruktar 
varandra. De fruktar varandra därför att de inte känner 
varandra. De känner inte varandra därför att de inte har 
några förbindelser med varandra ...”

Själva ordet kultur är ju ett exploaterat begrepp och 
föremål för omkring 200 definitioner. Generellt betonas 
det kollektiva medvetandet och sätten att kommunicera 
detta. Det handlar om vad människor utifrån kollektiva 
identiteter tänker och känner och sätten de uttrycker 
detta på. 

Ofta ser vi uttryck för svår och olycklig segregation 
mellan till exempel etniska grupper, förhållanden som 
skapar svåra trauman hos många människor. Här har kyr-
korna en stor uppgift och mycket fint sker, oftast i små 
och icke spektakulära former.

En aktuell, för att inte säga brännande, fråga i dag är 
relationen mellan religioner - i det kristna missionsper-
spektivet. Den frågan rör ju både mission utomlands och 
religionsmötet här i Sverige. Ett centralt begrepp här har 
blivit ”dialog”. Här är inte platsen att bidraga till den dis-
kussionen, men så här mycket vill vi säga: När jag möter 
en människa av annan religion och livsåskådning blir 
första uppgiften att bidra till ett brobygge. Att vi möts som 
människor, med en önskan och strävan att förstå varann. 
Sedan kommer just dialogen. Här må vi lyhört lyssna till 
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och ta del av varandras erfarenheter och uppfattningar. 
Men sedan vill jag få ge vittnesbördet.

Ad fontes!

Tillbaka till källorna! Back to basics! Den uppmaningen 
behöver vi ta till oss i dag.

Hur få de unga missionsintresserade? Självfallet har vi 
ingen enkel formel för detta, knappast heller några ”goda 
råd”. 

Men vi tror att många i dag, inte minst unga män-
niskor, kan bli inspirerade och tända för vittnesbörd och 
mission när de lär sig och blir påminda om pionjärernas 
satsningar. Hur dessa, ofta helhjärtat och kompromiss-
löst, ställde sig till Herrens förfogande, i tjänst för med-
människan. Vi tror att en nyupptäckt av vad väckelsen var 
och innebar kan ge det engagemang som den världsvida 
kyrkan behöver i dag – för att fullfölja sin tjänst bland 
vilsekomna och lidande människor.
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IV. Vidare i Eritrea

EFS mission i Eritrea – en berättelse om 
ständiga uppbrott

”Vi hava genom dyrköpt erfarenhet fått lära, att mis-
sionen i länder där ingen yttre frid och frihet finnes och 
ingen religionsfrihet äger rum, måste bedrivas på annat 
sätt än där dessa stora förmåner förefinnes. Den får ej 
framträda med stora tillrustningar och öppen predikan.”

Så lyder slutsummeringen när EFS sammanfattar sina er-
farenheter av arbete i Kunama vid 1860-talets slut. 

Det är ingen överdrift att påstå att den summering-
en har måst göras vid upprepade tillfällen sedan EFS för 
första gången kom till Östafrika eller det som idag kallas 
Afrikas horn. Historien visar på ett sammanhang med 
ständiga uppbrott, men också på ett sammanhang där 
missionsfolkets hängivenhet, offervilja och uthållighet 
gjorde det möjligt för EFS att anta de nya utmaningar som 
man mötte i den verklighet som rådde på den plats dit 
man kom. 

Vi ska i det följande beskriva lite närmare den situa-
tion som de jämtar som omtalats i tidigare avsnitt, till-
sammans med missionärer från andra håll i Sverige, kom 
att arbeta under i många år framåt i det land som vi idag 
kallar Eritrea. Det belyser också de villkor under vilka 
församlingar och så småningom en nationell kyrka växte 
fram.

Liksom året ständigt växlar från såningstid till skörde-
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tid pågår i Guds rike samtidigt sådd och skörd, något som 
vi med ett annat begrepp kan kalla mission.

Nya missionärer på väg 

Den grupp som lämnade Sverige 1869 hade för avsikt att 
via Sudan komma till Kunama men fick ändra på sina 
planer när nyheten nådde dem att missionärerna lämnat 
Kunama. Under denna period av var man dock inte overk-
sam. En del fann arbetsuppgifter i Massaua. Andra fick 
kontakter i höglandet där man inledde ett primitivt sjuk-
vårdsarbete. Inte minst var kontakten med en del av de 
ortodoxa prästerna och diakonerna viktig. De hade genom 
att läsa 1840 års översättning av Bibeln till amhariska, som 
var utgiven av Brittiska Bibelsällskapet, väckts av innehål-
let i Den Heliga Skrift. Det var inte oproblematiskt. Dessa 
ortodoxa präster fick problem med ledarskapet i kyrkan 
som fördömde reformationsrörelsen. 

Vid ett besök i höglandet som Per-Erik Lager och E E  
Hedenström gjorde 1872 fick de kontakt med reformrörel-
sen och det uppstod en ömsesidig förståelse när det gällde 
budskapet i Bibeln.

Andra missionärer etablerade sig i det islamdominera-
de Mensa-området med Gheleb som centralort. Där starta-
des en skola redan1872. Ytterligare andra av de missionä-
rer som anlände omdirigerades. Så fick t ex jämten Petrus 
Englund tillsammans med Anders Lundholm uppgiften 
att arbeta som präster i Sjömanskyrkan i Alexandria i 
Egypten. Petrus Englund dog i Indal 1916. En missionär 
som sänts ut för att arbeta praktiskt skickades vidare till 
sjömanskyrkan i Boston, där han senare blev prästvigd. 
EFS hade börjat med sjömansmission 1869. En annan, Per 
Carlsson, fick fara vidare till Indien, där nu EFS inlett ett 
arbete i Centralprovinsen, nuvarande Madhya Pradesh. 
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Nya idéer

Det saknades inte heller mera affärsmässiga tankegångar. 
Carl-Johan Carlsson skrev till missionsledningen i Sverige 
och föreslog att en handelsväg kunde öppnas antingen 
genom Kassala i Sudan eller genom Massaua ”om någon 
rättsinnig handelsman bosatte sig där”. Det kan vara in-
tressant i sammanhanget att Lina Sandells make Oskar 
Berg, köpman i Stockholm, var en av de tilltänkta kan-
didaterna för uppgiften. Den blev i stället given till en  
H V Ahlborg, som hörde till den grupp utresande som läm-
nade Sverige 1869. Han kom att bidra till att förtroendet 
hos myndigheterna i Massaua för den svenska missionen 
stärktes, men det blev inte så mycket av handelsagenturen 
som upphörde efter ett par års verksamhet. Att Suezka-
nalen öppnats 1869 hade naturligtvis påverkat tankarna 
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Massaua gick i augusti 1873.



att använda handel för att dryga ut missionsmedlen. En 
annan intressant detalj var att styrelsen 1869 beslöt att 
bygga ett fartyg, missionsskeppet Ansgarius. Det besökte 
många hamnar: Kapstaden, Calcutta, Bombay, och var 
i bruk från 1873 till 1877. Man hade räknat med att det 
skulle göra missionärernas resor billigare och att frakt-
farten skulle kunna stärka missionskassan. Skeppet blev 
dock ingen lysande affär för EFS.

Politisk oro

Under den här perioden var den politiska situationen 
mycket instabil i området. Kejsaren av Abessinien, Jo-
hannes IV, var i krig med Egypten, ett krig som till störs-
ta delen utspelade sig inom det område som idag utgör 
landet Eritrea. Massaua var det största handelscentret 
längs Röda havets kust och administrerades av Egypten 
som hade en guvernör i området. Islam var den domine-
rande religionen med stark arabisk dominans av köpmän 
och sjöfarare.

Massaua, den strategiska basen

Från 1870 blev Massaua basen för missionens arbete. 1871 
öppnades den första skolan där. Eleverna var till stor del 
barn som tagits som slavar och av myndigheterna lämna-
des till missionen ”för fostran och utbildning”. Onesimus, 
som tidigare omnämnts, var en av dem. Undervisningen 
skedde i stort sett på amhariska, men också på svenska. 
Det fanns pojkklass, flickklass och snickarutbildning. En 
av eleverna kom från Kunama. Han sändes till Sverige till-
sammans med Onesimus för vidareutbildning på Johan-
nelund. Denne Natanael dog i Sverige 1888 och är begravd 
på Bromma kyrkogård.
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Den första missionsskolan i Massua kallades för Lundahls skola 
och uppfördes 1871. Byggd av trästänger, hopbundna med rep. 
Väggarna kläddes med palmbladsmattor. ”Ett ganska trevligt 
och svalt hus”, skrev missionär Lundahl hem till Sverige.

Monkullo missionsstation togs i bruk 1879. På nedre botten fanns 
kapell, gossbarnhemmet och husmors bostad. På andra våningen 
skolsal och fyra rum för missionärsfamiljer.



Monkullo, allas moder

Inga icke-muslimer kunde få mark att bygga på i Massaua. 
Guvernören, General Charles Gordon, som såg positivt på 
missionens arbete erbjöd ett landområde utanför Mas-
saua, i en by som hette Monkullo, (egentligen E’mkullo 
som betyder allas moder), där en ny missionsstation bygg-
des upp och stod klar 1879. Den var byggd utifrån en rit-
ning av den svenske arkitekten och kompositören P U 
Stenhammar. Virket kom från Sverige, ditfraktat av mis-
sionsbåten Ansgarius. Man planerade för framtiden, och 
det var ingen brist på missionärskandidater. Under den 
här tiden gjordes flera försök att komma till Galla med ut-
gångspunkt från Massaua. En av dessa expeditioner stop-
pades av Madhistupproret, som också hade inverkan på 
situationen i Massaua. I kriget mellan madhisterna och 
Abessinien var porten till Röda havet ett viktigt strids-
ämne. Situationen förändrades när Italien kom med sin 
flotta 1885 och den italienska kolonisationen började. Det 
innebar en något lugnare period som gav missionen möj-
lighet att återuppta kontakterna både med tigrinjatalan-
de på höglandet och tigretalande i Mensaområdet. Nu var 
det också möjligt att återuppta arbetet i Kunama. 

Kyrka, skola, sjukhus

Dessa tre komponenter, som kom att bli huvudinslag i 
missionsinsatserna, utvecklades i Monkullo. 1884 kom 
den förste missionsläkaren, Dr Karl Winqvist, tillsammans 
med sin tyskfödda hustru, Elsie född Hefter, och läkaras-
sistenten August Bergman. För undervisningen behövdes 
det böcker. En boktryckare kom och etablerade det första 
boktryckeriet, som senare skulle trycka böcker på många 
afrikanska språk. Ett litet samhälle växte upp kring mis-
sionsstationen, där både bönder och hantverkare etable-
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rade sig. Ett ”Ingedahem” dvs ett härbärge för vandrare 
och pilgrimer, inrättades och bidrog till att verksamheten 
i Monkullo och också den litteratur som trycktes där blev 
spridd och känd vida omkring. Nya upplagor av evange-
lisk litteratur som tyska missionärer lämnat efter sig då 
de blivit fördrivna från Abessinien trycktes upp. Tyska 
missionsorganisationer hade sedan mitten av 1800-talet 
haft kontakter i östra Afrika. Det fanns vid den här tiden 
täta kontakter mellan EFS och Hermansburgmissionen i 
Tyskland, som gavs ekonomiskt stöd från EFS innan EFS 
tog upp egen mission.  

Nödhjälp

Under hungersnöden i slutet av 1880-talet blev missions-
stationen målet för en hungermarsch och centrum för 
nödhjälpsinsatser. Åkermarkerna på höglandet hade inte 
kunnat brukas på grund av krig. Man saknade säd till 
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utsäde, man saknade oxar till plöjning, epidemier härja-
de och drabbade både djur och människor. Hela området 
i Monkullo blev ett enda stort läger av utmärglade, hung-
rande människor. Läkaren Karl Winqvist, som inte var 
någon flitig brevskrivare, skickade ett nödrop till Styrel-
sen. ”Det är en hjärtgripande syn att se de sjuka samlade 
här. De flesta äro utsvultna, och medicin är dem till intet 
gagn om de ej kunna få nödvändig näring.” Nödropet gav 
tydligen resultat, för senare skriver han: ”Genom det fri-
kostiga sammanskott i Sverige för de hungersnödslidande 
här har det varit oss möjligt att ge mycken hjälp. Bröd och 
åter bröd tills de hämtat krafter och själva genom arbete 
kunnat försörja sig.” Man införde alltså det som senare 
kom att kallas ”food for work” – mat för arbete. 

Winqvist beskriver beroendet mellan missionärerna 
och missionsfolket i Sverige i termer av de olika kropps-
delarnas ömsesidiga beroende av varandra, missionsvän-
nerna som den centrala delen och missionärerna som 
armar och ben. ”Om hjärtat skulle slå så svaga slag att 
endast bålen försågs med stärkande blod skulle det bli 
menligt för hela kroppen. Följden blir då att en viktig 
del av missionsarbetet måste uteslutas eller med yttersta 
ansträngning bli illa utfört eller halvgjort.” Läkaren fort-
sätter: ”Måtte också ni förnimma en hälsosam återverkan 
då ni ser arbetet på detta åkerfält väl utfört under Guds 
välsignelse.” 

Etablering på eritreanska höglandet

I och med den italienska kolonisationen, som successivt 
utvecklades under 1890-talet till att så småningom om-
fatta det som idag kallas för Eritrea, flyttades alltmer av 
den administrativa tyngdpunkten till höglandet. ”Colonia 
Eritrea” betyder kolonin vid Röda havet. Eritrea är det gre-
kiska uttrycket för Röda havet. 
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I Asmara tilldelades missionen ett landområde i ut-
kanten av staden. En av de ansvariga för arbetet där var 
Markus Girmay. Han hade utbildats på Johannelund och 
prästvigts i Sverige. Han gifte sig med den svenska mis-
sionären Regina Johansson. Det fick stor uppmärksamhet 
både i Sverige och hos de italienska myndigheterna, som 
var mycket negativa till detta. De instiftade senare en lag 
som förbjöd blandäktenskap. En annan missionär vid den 
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här tiden var Jonas Iwarson från Näskott i Jämtland, 
som under många år var missionens ledare i Eritrea. En 
kyrka byggdes i Asmara och ett hus som skulle inrymma 
tryckeriet, vilket flyttades från Monkullo till Asmara. 

Det blev också möjligt för svenska missionen att 
återuppta arbetet i de byar och samhällen där kontak-
ter etablerats under 1870- och 1880-talen, platser som 
Bellesa och Zazzega. En kontinuerlig överflyttning av 
verksamheten från Massaua till det mer hälsosamma 
klimatet på höglandet ägde rum. 1890 flyttades flick-
barnhemmet och 1897 verksamheten vid sjukhuset. I 
Bellesa öppnades en skola för traktens barn, och i det 
sammanhanget började missionens samarbete med den 
protestantiska Valdenserkyrkan i Italien. Det kom att 
bli ett viktigt och långvarigt samarbete, som fick stor 
betydelse 1923 när italienarna satte stopp för nya svens-
ka missionärer till Eritrea och åter 1935 då de svenska 
missionärerna utvisades. 

Kvinnoarbete och strävan att förbättra förhållande-
na för kvinnorna var en tydlig inriktning i arbetet. 1900 
startades i Bellesa vad som kallades zenanamission uti-
från erfarenheter gjorda i EFS Indienarbete. I Eritrea rik-
tade den sig till unga kvinnor, eller rättare sagt flickor, 
som enligt etiopisk sed hölls inspärrade från det att de 
trolovats fram till bröllopet.

Tillbaka till Mensa och Kunama

Arbetet i Mensa-området med Gheleb som centralort, 
bland tigrétalande och övervägande muslimer, kunde 
på nytt tas upp. Önskan fanns att också kunna komma 
tillbaka till Kunama. Det dröjde till slutet av 1890-talet 
innan kolonisatörerna hade kontroll över det området 
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och det kunde betraktas som någorlunda säkert. Två 
stationer återupptogs, den i Kulluko och den i Ausa 
Konoma, där Erika Larsson från Oviken fick sin uppgift 
fram till 1915.

Bokutgivning och bibelöversättning

Den litteratur som trycktes var till största delen på am-
hariska och tigrinja. Det handlade om översättning av 
teologiska böcker för både barn och vuxna. Många av 
missionärerna var engagerade i denna uppgift tillsam-
mans med en hel stab av inhemska medhjälpare. Främst 
var det bibelöversättning som prioriterades. Karl Win-
qvist påbörjade översättningen av Bibeln till tigrinja. 
Han dog 1909 men hans hustru, Elsie, fullföljde arbetet 
och Bibeln kunde tryckas i sin helhet 1957.

Ansvarig för översättningen av Bibeln till tigrésprå-
ket var K G Rodén. En översättning av Nya testamentet 
fanns redan 1889, och denna reviderades och nytrycktes 
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1902. Hela Bibeln blev färdigöversatt först 1988 efter ett 
gediget arbete av Musa Aron och Axel Berglund, som ut-
förde det i Nairobi i Kenya, eftersom det rådde krigstill-
stånd i Eritrea.

I Kunama handlade det om att skapa ett skriftspråk. 
För det användes det latinska alfabetet. Man tryckte 
ABC-bok, läsebok, en liten biblisk historia, Lukasevan-
geliet och Ljus på vägen, en andaktsbok. Sånger översat-
tes, och det finns till och med en kunamaversion av Du 
gamla, du fria. Nu finns en nyreviderad version av Nya 
testamentet, som färdigställts under början av detta 
århundrade, och en ny översättning av NT, gemensam 
för ortodoxa, katolska och evangeliska kyrkan, är under 
tryckning i Nairobi. 

Som exempel på utgivningen från tryckeriet kan sta-
tistiken för 1913 tjäna. Då trycktes Biblisk historia på 
Kunama, översatt av August Andersson, Mensastammar-
na, deras historia, lagar och sedvänjor, en antropologisk 
skrift om mensafolket, Vad varje Abessinare bör veta, 
Ett lexikon på italienska och tigrinja, en översättning 
av P A  Ahlbergs dagbetraktelser och 100 nya sånger på 
tigrinja. Sångerna var översättningar, och som notbok 
används än idag den gamla upplagan av Sionstoner.

”Det gives ock missionssynder”

Missionsledningen i Sverige gjorde regelbundna besök 
på vad man kallade missionsfältet. Det blev resor som 
tog mycket tid i anspråk då fortskaffningsmedlen inte 
var att jämföra med dagens. Rubrikens ord yttrades av 
Kolmodin när han rapporterade från sin resa 1909. Det 
är helt klart att skeendet i Sverige i stort och i EFS i syn-
nerhet påverkade arbetet i Eritrea. Och det har alltid 
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Kyrkokonstitutionskommittén i Asmara sammanträder i sep-
tember 1925 under ledning av Jonas Iwarson (bakom bordet). 

En enhet. Den 14 maj 2006 skrevs kyrkohistoria igen. Barn, 
ungdomar, medelålders kvinnor och män och till sist kyrkornas 
båda presidenter. I tur och ordning fyllde de krukorna för att 
symbolisera sammanslagningen av de tidigare kyrkorna till 
den förenade Lutherska kyrkan i Eritrea.



funnits stridiga viljor, vilket är naturligt där människor 
tänker självständigt. Personliga motsättningar och oför-
sonlighet spelade också in. En av de interna striderna i 
EFS ledde till att Svenska Missionsförbundet bildades. 

Senare i början av 1900-talet kom den konflikt som 
ledde till att Bibeltrogna Vänner bildades. Det fick stor 
återverkan på arbetet i Eritrea, men debatten fördes ju 
också i missionsföreningarna, som på en del platser 
splittrades. Några missionärer i Eritrea anslöt sig till BV 
och anställdes av BV, medan majoriteten stannade kvar 
i EFS. Bibeltrogna Vänners arbete låg senare till grund 
för Eritreas Lutherska Kyrka, som bildades 1959. I Eri-
trea har det hela tiden funnits ett nära samarbete på 
lokalplanet mellan de båda kyrkorna, men det har dröjt 
ända till 2006 innan dessa två kyrkor officiellt blivit en 
kyrka, Den Evangeliskt Lutherska Kyrkan i Eritrea.

Under första världskriget rådde stor brist på förnö-
denheter överallt. Den ekonomiska krisen i Sverige fick 
återverkan på missionens arbete. 1922 hade missionärs-
lönerna ökat med 250 %, medan priset på basvaror ökat 
med ända upp till 1000 % i Eritrea. Det var omöjligt att 
ytterligare höja lönerna. Missionsmedlen minskade 
inte, men okloka placeringar hade lett till ekonomisk 
kris för EFS. ”Till allt annat kom också växelkurserna 
som varierade mycket snabbt. Inte bara mellan kronor 
och lira, utan även mellan guldlira och papperslira.”

Kolonialmakten och den eritreanska 
befolkningen

Förhållningssättet kan beskrivas som överlägsen välvil-
ja, men likgiltighet när det gällde att utveckla landet 
socialt och kulturellt. ”Fyll deras magar, men håll deras 
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huvuden tomma”, tycks ha varit ett motto för administ-
rationen. Folket beskattades inte tungt, och på bynivå 
fick eritreanerna bestämma i många frågor, däremot 
hade man inget inflytande i stort i landet. De enda 
skolor som erbjöd undervisning för barnen var missio-
nernas skolor, det vill säga den evangeliska missionen 
och den katolska.Mycket satsades på att bygga upp in-
frastrukturen i landet, järnvägar och slingrande vägar 
i svårtillgängliga bergsområden. 1909 var järnvägen 
mellan Asmara och Massawa färdig att tas i bruk. Detta 
bygge av infrastruktur skapade förutsättningar för ita-
lienare att emigrera från det överbefolkade hemlandet. 
Som mest bodde ca 50 000 italienare i kolonin Eritrea. 
När fascisterna kom till makten 1922 infördes raslagar 
som reglerade kontakterna mellan den lokala befolk-
ningen och kolonisatörerna ytterligare.

Kolonialmakten och missionen

Från början hade missionen nytta av italienarna. Det 
blev lugnare i landet och kolonisatörerna såg positivt 
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Syklass i Adi Ugri 1925, där Holmers arbetade.



på missionens arbete som till och med ibland fick eko-
nomiskt stöd till vissa projekt. Från officiellt håll i Sve-
rige sågs denna välvilja också positivt, och det ledde 
bland annat till att två italienska kolonialtjänstemän 
tilldelades Nordstjärneorden. 

De goda relationerna varade inte så länge. I och 
med första världskriget kom de att drastiskt förändras. 
Posten till missionärerna censurerades och tidningarna 
som kom från Sverige beslagtogs. Misstankar riktades 
särskilt mot missionärerna i Kunama att de skulle ha 
bedrivit protysk propaganda bland kunamaerna och till 
och med fått ekonomiskt understöd från Tyskland för 
detta. Två kunamamissionärer utvisades, och från myn-
digheterna sida sågs nu svensk mission som en politisk 
risk. 

Under den här tiden blev det problem i relationen 
till den katolska missionen. Särskilt i Kunama rådde en 
konkurrenssituation mellan den svenska och den katol-
ska missionen. De katolska ledarna ville se ett slut på 
evangelisk mission i Eritrea. Från 1917 gavs inga inre-
setillstånd för nya missionärer från Sverige till Eritrea. 
Det hade till följd att många avstod från att resa hem 
inför hotet att inte kunna återvända. En uppvaktning 
av EFS hos regeringen i Rom ledde dock 1921 till att sju 
nya missionärer kunde resa till Eritrea. 

Relationerna till den ortodoxa kyrkan var inte heller 
problemfria trots att många, särskilt bland prästerska-
pet, var positiva till den evangeliska missionen.

Kärva tider för skolverksamheten

Mest besvärande blev regeringens politik på undervis-
ningens område. Antalet byskolor begränsades. 1930 
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tvingades man att stänga skolor i gränsområdet mot 
Etiopien. Det hade politiska orsaker. Ett par år senare 
krävdes att all undervisning skulle ske på italienska. 
Missionsskolorna saknade berättigande, och svensk 
mission utgjorde en nationell fara och betecknades 
som antiitaliensk. Den svenska missionen kunde inte 
längre kallas för ”Missione Svedese”. Skolverksamhe-
ten hade varit en av de viktigaste komponenterna i hela 
missionsinsatsen. Ett lärarseminarium hade öppnats i 
Bellesa för att tillgodose behovet av väl utbildade lärare. 
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Vård av sjuka och predikan av det goda budskapet i Matt 
10:7–8. Ett vykort från början av 1900-talet visar arbetet vid 
den evangeliska kyrkans sjukvårdsklinik i Asmara, Eritrea. 
Tavlan är målad av Halaka Johannes från Axum. Den visar 
EFS missionärer, doktor Nicola och Theresia de Pertis, bland 
de sjuka medan den infödde evangelisten predikar, hållande 
Bibeln öppen. Han läser profeten Jesajas ord i kapitel 53:4–5.    
(Färgkort som kan beställas från EFS, art nr 4259)
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Den första sjuksköterskeexamen i Asmara 1927. I dörren 
doktor De Pertis till vänster och doktor Macaluso till höger. 

Ett gammalt 
vykort: 
Sårbehandling 
vid sjukhuset i 
Asmara.
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Barnverksamheten var en annan viktig arbetsgren, och 
då som en social och humanitär insats som gav hjälp 
till hundratals föräldralösa barn och ungdomar. Sam-
tidigt var det en rekryteringsbas för de evangeliska för-
samlingarna.

Även missionens sjukvårdsinsatser begränsades. 
Trots detta tog man ändå det djärva steget att starta den 
första utbildningen för sjuksköterskor i östra Afrika. En 
första grupp invigdes till sin tjänst som sjuksköterskor 
1926, och 1928 trycktes den första barnmorskeläran. 
Någon liknande bok fanns inte tidigare i denna del av 
Afrika. Den väckte stor uppmärksamhet på grund av 
bildmaterialet där människokroppens olika delar fanns 
avbildade.

Eritreas Evangeliska Kyrka, ECE

Restriktionerna från myndigheterna ledde till att kon-
centrationen riktades mot att skapa förutsättningar för 
de evangeliska församlingarna att själva ta över mis-
sionens verksamhet. Detta hade tidigt varit en målsätt-
ning, men fortfarande stod missionärerna som självkla-
ra ledare för arbetet. Många ledde på ett patriarkaliskt 
och odemokratiskt sätt. När missionsföreståndare Nils 
Dahlberg visiterade missionsfältet 1925 underströk han 
det viktiga i att de evangeliska församlingarna skulle 
vara självunderhållande, självstyrande och självut-
bredande. Det vittnar om tydliga influenser från den 
tidens internationella missionstänkande och ledde till 
att man utarbetade en konstitution som skulle utgöra 
basen för en självständig eritreansk evangelisk kyrka. 
På nyåret 1926 bildades Eritreas Evangeliska Kyrka, men 
det dröjde ända till 1938 innan den italienska kolonial-
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regeringen stadfäste självständigheten.
Under denna tid ställdes relationen till den orto-

doxa kyrkan i rampljuset. Den ursprungliga intentio-
nen var att kunna medverka till en reformation inom 
den kyrkan. Nu betonades vikten av att hålla fast vid 
den inriktningen, bl a genom att knyta an till den juli-
anska kalendern när det gällde firandet av de kyrkliga 
högtiderna. Man ville på detta sätt ”arbeta i riktning 
mot en enad folkkyrka i Eritrea”. Missionärerna kunde 
ge många exempel på positivt intresse från ortodoxa 
präster och munkar när det gällde missionens verksam-
het och förkunnelse.

Uppbrott igen

De slutsatser som drogs både lokalt och i Sverige av 
händelseförloppet i Eritrea gav en insikt om att det nog 
snart skulle kunna bli omöjligt för missionärerna att 
arbeta vidare. Avgörandet kom hösten 1935. Med kort 
varsel blev samtliga missionärer utvisade. De samlades 
ihop och togs med tåg under bevakning till Massaua för 
vidare resa med båt till Europa. ”Hjärtslitande scener 
utspelade sig på missionsstationer, skolor och barnhem 
när guvernörens dekret blev känt”.

En ung kyrka, mer eller mindre väletablerade för-
samlingar, en rad institutioner och anläggningar var 
vad missionen lämnade och därmed också den nära var-
dagliga kontakten med kyrkan och dess medlemmar. 
Men det handlade också om materiella tillgångar, som 
kolonialmakten gärna ville komma över. Eftersom man 
vid den tiden respekterade internationella överenskom-
melser kunde man inte godtyckligt göra vad som helst 
med tillgångarna. Missionsstationerna rekvirerades för 
militära ändamål. Bellesa och Monkullo förvandlades 
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till fältsjukhus och en del bostäder togs över av mili-
tärens officerare. 1936 fanns allt EFS missionsarbete i 
östra Afrika inom den italienska maktsfären.

I Eritrea fanns den evangeliska kyrkan som den na-
turliga länken mellan de spridda församlingarna. Utvis-
ningsordern gällde inte de italienare från Valdenserkyr-
kan som var anställda av den svenska missionen. Deras 
fortsatta närvaro fick stor betydelse för kyrkan.

I Asmara fanns en livaktig församling med över 700 
medlemmar. En ungdomsförening hade bildats, och det 
rapporterades om väckelse på olika håll. Ett stort pro-
blem var ekonomin. Krigssituationen hade orsakat att 
alla priser gått i höjden.

Den 1 januari 1936 kom de utvisade missionärerna till Stock-
holm, och på kvällen ordnades en välkomstfest på Bibelinstitu-
tet (Hagaberg) i Södertälje. 
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Förhandlingar i Rom

Kyrkor och församlingslokaler var överlämnade till den 
nationella kyrkan, men vad skulle hända med missio-
nens tillgångar i landet, som skolor och sjukhus etc? En 
delegation från EFS reste till Rom för att föra förhand-
lingar med kolonialmakten om tillgångarna. Uppfatt-
ningarna vad gällde värdet var vitt skilda, och resultatet 
blev att kolonialministeriet uppmanade EFS att sända 
en representant till Eritrea för att på ort och ställe slut-
föra förhandlingarna. Uppdraget gavs till Olle Hagner 
och Terese de Pertis, vilken fanns på plats. Hagner var 
en tuff förhandlare. Han vägrade konsekvent att under-
teckna något avtal som inte gav missionen acceptabel 
ersättning för de förluster missionen lidit till följd av 
den italienska politiken. På det här sättet köpte Hagner 
tid. Men man kan säga att han personligen fick betala 
ett högt pris. För hans del började i och med återkoms-
ten till Eritrea en femårig isolering från familjen. Andra 
världskriget gjorde det omöjligt för honom att resa 
hem.

Brittiskt maktövertagande

1941 övertog brittiska trupper kontrollen av Eritrea. 
Många av missionens hus kom nu att användas av den 
brittiska administrationen. De betalade hyra men ville 
inte ge någon retroaktiv ersättning. Det skulle dröja till 
1946 innan någon formell överenskommelse mellan 
missionen och britterna kom till stånd.

Till skillnad från de tidigare makthavarna såg den 
brittiska administrationen positivt på kyrkans insat-
ser. Särskilt kyrkans kulturella insatser blev föremål 
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Missionären Olle Hagner i samtal med gamle Fakki, som blev 
cirka 110 år. Fakki var med och bar den förste missionären 
Carlssons jaktgevär. Lyssna till Olle och Fakki på CD-skivan ”Till 
Galla eller dö”, EFS, art nr 4336. 



94

Den 15 oktober 1989 invigdes den nya kyrkan i Asmara. Det 
höga klocktornet pryds av en kopparklädd spira med genom-
brutet kors. Kyrkan uppe på kullen syns vida omkring och är i 
sanning ett vittnesbörd om Gud som gör det omöjliga. 
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för uppskattning och även ekonomiskt stöd. Dit hörde 
framför allt skolverksamheten. I den tidigare missions-
skolan i Asmara undervisades 1945 ca 500 elever, det 
största antal som skolan dittills hade tagit emot. Ute i 
distrikten startades många nya skolor genom undervis-
ningsministeriets försorg. Ofta var dessa skolor resulta-
tet av ett nära samarbete mellan den brittiska adminis-
trationen och den evangeliska kyrkan. Britterna såg och 
tog till vara kapaciteten hos den lokala befolkningen på 
ett annat sätt än vad italienarna hade gjort. Många som 
fått sin utbildning i kyrkans skolor fick betydelsefulla 
tjänster i den brittiska administrationen.

Tillbaka igen

Först 1944, i slutet av världskriget, kunde de första ”ef-
terkrigsmissionärerna” sändas ut. Det var Gertrud och 
Axel Jonsson och Linnea och Axel Berglund. För Olle 
Hagner innebar det att han kunde få resa hem till sin 
familj. 

1947 överlämnades frågan om Eritreas framtid till 
FN, och ett par kommissioner tillsattes för att utreda 
frågan. Etiopien gjorde anspråk på området, och mot-
sättningarna mellan folk på högland och lågland blev 
tydliga igen. Kompromissen blev ett beslut att Eritrea 
fick självstyre i en federation med Etiopien. Man fick sin 
egen flagga och eget parlament. En eritreansk regering 
tillträdde hösten 1952. Tio år senare upplöstes federa-
tionen och Eritrea blev en provins i det Etiopiska Impe-
riet. Förändringen genomdrevs i parlamentet utan FN:
s godkännande och i strid med författningen. Följden 
blev att motståndet mot överenskommelsen ledde till 
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en väpnad konflikt som skulle resultera i 30 års inbör-
deskrig med förödande konsekvenser för både Eritrea 
och Etiopien.

Men efterkrigstiden fram till 1962 kom att innebä-
ra en period av konsolidering och framtidstro för den 
eritreanska kyrkan. Nya resurser ställdes till kyrkans 
förfogande. Den stora församlingen i Asmara kunde 
uppföra en ny kyrka. Ett stort skolbygge för 1 000 elever 
kunde färdigställas med hjälp av Lutherhjälpen i Sve-
rige. Skolan skulle senare utvecklas till ett läroverk som 
kom att betyda mycket för ungdomarna i huvudstaden 
och också för elever som fullföljt sin utbildning upp till 
sjätte klass vid någon av skolorna på landsbygden. Även 
landsbygden fick sin del av utvecklingen. Med stöd från 
Sida byggdes kyrkans skola i Adi Ugri ut och kom att 
inrymma både nytt skolhem och ny husmodersskola.

En ny verksamhet startades som förtjänar att upp-
märksammas. Den riktade sig till döva barn. I försam-

Rektorn vid dövskolan i Keren, Neguse Galaidos, undervisar. 
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lingen i Asmara fanns en kvinna med tre döva barn. 
Detta uppenbarade behovet av en särskild insats för 
döva. I kontakt med präster för döva i Sverige och Fin-
land kom tanken på en dövskola att ta form. Dövas Afri-
kamission bildades i nära samarbete med EFS.

Tedla Bairo, som var den eritreanska regeringens 
första statsminister, sade följande vid ett tal som han 
höll när dövskolan startade. ”Vi såg dessa barn stå ut-
anför mänsklig gemenskap. Vi trodde de var som djur, 
utan själ. Och nu hör vi dem tala, och vi ser hur de skri-
ver. Vi finner att ni gjort dem till människor. Detta är 
ett underverk.”

Utbildning för vuxna illitterata var en annan viktig 
gren av arbetet. Läskunnighetskampanjen drevs tillsam-
mans med den Lutherska Kyrkan. Och i skolbyggnader 
runt om i Eritrea kämpade lärarna med att få petro-

Bygge av hydda i Eritrea.



maxlampan att fungera för kvällskursen. Över tretusen 
vuxna män och kvinnor deltog i kampanjen och fick 
uppföljande praktisk undervisning i ekonomi, jordbruk 
och barnavård.

Andra aktörer

EFS var den enda missionsorganisation som samarbe-
tade med Eritreas Evangeliska Kyrka. Lutherska Världs-
förbundet och Lutherhjälpen gav stöd till en hel del ut-
vecklingsprojekt. Ett antal ”Community Development 
Centers”, som i praktiken innebar nya lokaler för skolor, 
skolhem och kliniker, uppfördes. För att bistå vid upp-
förandet av dessa centers sände EFS ut volontärer på så 
kallade Tid åt Gud-villkor. De flesta återvände senare 
som missionärer. 

Under efterkrigstiden hade andra protestantiska 
missioner tagit upp verksamhet i Eritrea. Den Ameri-
kanska Presbyterianska Missionen, Röda Havsmissionen 
och Den Allmänna Missionen i Mellanöstern. Alla dessa 
arbetade i huvudsak i muslimska områden. En ameri-
kansk pingströrelse började också verksamhet, bl a  i 
Kunama. 

Integration

På 1960-talet kom ECE att stegvis öka sitt ansvarstagan-
de för missionens verksamhet i landet. Det blev ett allt 
närmare samarbete mellan den svenska missionen och 
kyrkans ledare. ”Utvecklingen går mer och mer mot 
självstyre för kyrkan med missionen ingående som en 
del i kyrkans verksamhet.” I januari 1972 underteckna-
des det slutgiltiga integrationsdokumentet, och diskus-
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sionerna på vägen dit visar på större tveksamhet inför 
överlämnandet från de eritreanska kyrkoledarnas sida 
än från EFS. Vid den här tiden inledde ECE också ett 
samarbete med lutherska Missouri-Synoden i USA. 
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Vardagslivet i Kulloko när bönderna vattnar djuren.



Väpnad kamp 

De årtionden som följde från 1960-talets början fram 
till Eritreas självständighet blev mycket oroliga år. Den 
oron var särskilt märkbar i låglandsområdena. Det var i 
dessa områden som myndigheterna inte kunde ha total 
kontroll och följaktligen där som gerillarörelserna ope-
rerade. Befolkningen hade att förhålla sig till båda sidor 
i konflikten. Många människor dödades, och många 
unga drog ut i fält för att delta i befrielsekriget.

Att höra om att någon dött blev så vardagligt att 
ett av missionärsbarnen frågade när någons död berät-
tades: ”Vem var det som dödade honom då?” Att män-
niskor kunde dö genom sjukdom eller av ålderdom var 
inte det man vanligtvis hörde talas om.

Under allt detta försökte människor att klara sin 
försörjning och att leva så normalt som möjligt. Kli-
niker och skolor och vardagsrutiner var viktiga att 
upprätthålla. Det blev allt svårare att ta sig fram på 
vägarna. Restriktioner för resandet och även utegångs-
förbud blev människors vardag. Det var inte heller lätt 
för kyrkans centrala tjänstemän att resa runt i landet 
och besöka församlingarna. De kunde riskera att råka 
ut för vägspärrar och bli stoppade av gerillan. Och kom 
de tillbaka utan incidenter kunde de misstänkas för att 
någonstans på vägen ha betalat mutor. Det blev också 
vanligt igen med rövaröverfall på vägarna.

Kulluko april 1967

Följande hågkomst från vårt tid Eritrea kan ge en bild 
av hur situationen kunde te sig lokalt:

Det var skärtorsdag i Sverige 1967. I Eritrea och i 
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kyrkan i Kulluko skulle påsken firas om någon vecka. 
Något var på gång i byn, en märkbar oro. I skymningen 
kom en del av grannarna och berättade att ett rykte 
sagt att någon skulle komma och förgöra kunamaerna 
under natten. Någon – men vem? Ingen tycktes veta. Det 
kunde vara gerillarörelsen, det kunde vara regeringsar-
mén. Situationen var sådan att vad som helst var tänk-
bart. Man berättar att kvinnor och barn skickats bort 
över slätten för att sova i grottor i bergen och nere vid 
floden. Ögonvitorna glimmade i ficklampornas sken 
och man kunde ana människornas rädsla.

Vad skulle vi missionärer göra? Att ge sig iväg i mörk-
ret var inte att tänka på. Om någon illasinnad var på väg 
skulle naturligtvis vår bil vara ett välkommet fortskaff-
ningsmedel. Och vi var över huvud taget aldrig ute på 
vägarna efter mörkrets inbrott. Det blev en orolig natt. 

Morgonen grydde. Ingenting ovanligt hade inträffat. 
Frampå eftermiddagen började kvinnorna och barnen 
komma tillbaka till byn. För en av kvinnorna hade för-
lossningsarbetet startat under natten. Hon bars till en 
hydda i närheten av kliniken. Förlossningsarbetet var 
svårt. Hon födde ett flickebarn och dog strax därefter. 
En man hade förlorat sin hustru och ett antal barn sin 
mamma. Klagoropen och gråten ljöd i natten. 

Om någon vecka var det dags för vår resa hem till 
Sverige efter de första tre åren i Eritrea. Vi företog den 
delvis med båt. Från Massaua till Venedig. En vecka tog 
det. Vi reste genom Suezkanalen, som om en månad 
skulle komma att stängas på grund av sexdagarskriget. 
I Grekland störtades kung Konstantin, och vi kunde 
konstatera att det var oro också i den stora världen. 
Hemma i Sverige nåddes vi av nyheter om brända byar 
i Kunama.  
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När vi kom tillbaka på hösten hade etiopiska rege-
ringen tillsatt ett ”hemvärn” i Kulluko. Det innebar 
att kunamaer hade beväpnats för att skydda byn från 
besök av någon gerillagrupp. De hade sitt högkvarter 
på kullen intill vårt hus. Myndigheterna hade också be-
slutat att en hel rad byar skulle flyttas in till Kulluko. 
Det betydde att Kulluko tredubblade sin storlek under 
höstmånaderna. Det var en ganska lustig syn att helt 
plötsligt se ett tak komma gående på vägen. Hade man 
nyss lagt ett nytt tak och blev tvungen att flytta hyddan 
var det enklare att lyfta av taket och bära i väg det till 
den plats där man rest nya väggar än att också bygga 
ett nytt tak. 

I Petter Anderssons brev hem 1911 står följande:

”Den italienska regeringsämbetsmannen över 
Kunama utfärdade en befallning, att kunama-
erna skulle bygga sina byar mera tillsammans 
till större byalag. Genom denna anordning avser 
regeringen att få bättre reda på kunamaerna.” 

Problemet var förstås att åkermarkerna inte var lika 
lätta att flytta som hyddorna. I skolorna och skolhem-
men i Kulluko och Ausa Konoma hade militären flyttat 
in. Sture fick fara runt och säga att nu ska skolan börja. 
Vi behöver lokalerna. Det var förstås inte helt oproble-
matiskt. 

Evakuering från Gheleb och massaker 
utanför Keren

I slutet av 1960-talet hade gerillan haft fäste i Gheleb 
i cirka ett och ett halvt år. I april 1970 intensifierades 
den etiopiska regeringens ansträngningar för att återta 
området. Sjuksköterskan och barnmorskan Signe Lars-
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son var då EFS missionär där. Hon drev bland annat ett 
litet barnhem där hon försökte rädda små och för tidigt 
födda barn till livet. Den otrygga situationen gjorde att 
alla som kunde hade lämnat området. Kvar blev gamla, 
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Många eritreaner och etiopier flydde till Sudan, där EFS star-
tade upp ett flyktingarbete 1976. 



kvinnor och barn. Det kom till en rejäl kris när reger-
ingssoldaterna plundrade byn, slaktade djuren och to-
talförstörde kliniken. Rykten surrade i luften och det 
var svårt att veta vad som var tillförlitliga uppgifter. 
För kyrkans ledning i Asmara var det en orolig tid. När 
man skulle skicka meddelanden som nått Keren vidare 
till Asmara på telefon var kodordet för Gheleb Maria. 
Man talade om Marias hälsa. Det blev så småningom en 
ganska dramatisk evakuering till Keren för Signe och 
hennes barn.

De här dagboksanteckningarna av dövläraren Ker-
stin Säfström från första december 1970 ger en bild av 
den rådande situationen: ”Vi hade just släppt ut barnen 
på långrast. Barnen hörde ju ingenting av eldgivningen, 
och det var förtvivlade minuter innan vi lyckats samla 
barnen utanför klassrummet. Besserats barn hade 
råkat bli ensamma kvar i sitt klassrum och såg genom 
de stora fönstren hur soldaterna sköt eld på hyddorna 
och hur människor flydde för livet och blev nerskjutna. 
Barnen grät nästan allihop. Det fruktansvärda ljudet 
från kulsprutor och spränggranater fortsatte … Jag satt 
med Saba i mitt knä och med armen om lille Kebrab. 
Han la min hand mot sitt hjärta. Det klappade som på 
en liten fågelunge … Några dagar senare beräknades att 
antalet som hade dödats i vår grannby uppgick till 463 
personer, de flesta kvinnor och barn.”

Det här hände i en tid och i ett sammanhang där ny-
hetsrapporteringen var starkt censurerad. Den officiella 
”sanningen” om situationen i Eritrea var att där härja-
de en ”handfull banditer”, och försök från missionärer-
nas sida att förmedla insikt om den svåra situation som 
människorna levde under togs inte alltid på allvar. Det 
skapade till och med spänningar mellan missionärerna 
i Eritrea och Etiopien.
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Flykt och evakuering

Ovanstående är exempel på vad som hände under den 
här tiden. Många gjorde liknande erfarenheter och alla 
har sin berättelse. Naturligtvis var det den lokala befolk-
ningen som drabbades hårdast, och deras berättelse kan 
inte vi skriva. Vi kan bara ana svårigheterna de levde 
under. 

1974 var revolutionens år. I Etiopien störtades kejsa-
ren, och det kom en period av förväntan och drömmar 
om något nytt. Hoppet fanns om en ny tid av fred och 
framtidstro. Men så i slutet av året började huvudena 
rulla i Addis Abeba, och en ny regim visade sitt grymma 
ansikte, något som kom att ytterligare förvärra situatio-
nen i både Eritrea och Etiopien.

1975 i januari kunde läget också på höglandet och 
kring Asmara betecknas som öppet krig. Detta ledde till 
att så gott som samtliga utlänningar evakuerades från 
Eritrea och därmed också alla missionärer.

När det blev något stabilare kunde en del av missio-
närerna återvända, och de stannade kvar fram till 1977, 
starkt begränsade i sin rörelsefrihet. 

Missionärer kunde evakueras. Hela befolkningen 
levde under stora hot och stor rädsla och många försök-
te fly. De som hade möjlighet reste långt bort, och en del 
kom till Sverige, medan andra tog sin tillflykt till grann-
landet Sudan. Cirka 700 000 eritreaner av en befolkning 
på 3,5 miljoner blev flyktingar under den här perioden. 

För EFS del blev det en utmaning att hjälpa de flyk-
tingar som fanns i östra Sudan. Det ledde till en omfat-
tande insats tillsammans med kristna kyrkor i Sudan.
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Svälten

Vi har i det föregående berättat om svält. Detta område 
på Afrikas horn har blivit känt i världen genom sina 
återkommande svältperioder på grund av uteblivna 
regn. Under både 1970- och 1980-talen fanns sådana pe-
rioder av missväxt. 1970-talets svält, som till en början 
förtegs av myndigheterna, räknas som en av orsakerna 
till kejsardömets fall i Etiopien. Under 1980-talet försvå-
rades hungerkatastrofen av att kriget intensifierades 
och ingick som en del också i stormakternas kamp för 
inflytande i området. Hjälporganisationerna försökte 
bistå med mat, medan andra, inte minst öst bidrog med 
vapen. I det här sammanhanget hölls den första Live 
Aid-galan i större skala.

För kyrkan blev svälten en utmaning. Det ledde till 
ett gemensamt ansvarstagande där katoliker, ortodoxa 
och evangeliska kristna arbetade tillsammans med mus-
limerna för att lindra nöden. Via en luftbro flögs förnö-
denheter in till särskilt drabbade områden i Eritrea och 
norra Etiopien. Detta gjordes med hjälp från Lutherska 
Världsförbundet, som också påbörjade ett stort projekt 
med dammbyggen för att kunna bättre ta till vara det 
regnvatten som fanns. I Keren byggdes en damm som 
skulle förse hela staden med vatten. 

Svälten ledde till stora insatser från hela den svens-
ka befolkningen. Uppfinningsrikedomen var stor i alla 
grupper när det gällde att hjälpa till. På Hållands folk-
högskola genomfördes en dörrknackningskampanj som 
inbringade mer än 100 000 kronor, och då hade man 
hälsat på i varenda gård i Västjämtland. Det kan tjäna 
som ett exempel på insamlingen inom EFS för svälten 
som under 1984 gav 5,5 miljoner. Det påverkade inte ne-
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gativt insamlingen för missionen i stort. 
I den evangeliska kyrkan fortsatte det reguljära ar-

betet så gott det var möjligt under de omständigheter 
som rådde med både svält och krig. Man mäktade till 
och med reparera kyrkobyggnaden i Asmara som sedan 
mitten av 1960-talet varit ur bruk på grund av stora 
sprickbildningar i väggarna. Den renoverade kyrkan in-
vigdes i slutet av 1989. 

Vapnen har tystnat, en ny tid har börjat

Efter trettio år av inbördeskrig började 1991 folken i 
Etiopien och Eritrea att söka nya vägar för demokrati, 
samverkan och politisk självständighet. Detta under 
stora svårigheter med internflyktingar, återvändande 
flyktingar från grannländerna, återuppbyggnad av ra-
serad ekonomi och infrastruktur, planering för folkom-
röstning och regionala val. 

I den evangeliska kyrkan blev det i det här samman-
hanget tydligt att många viktiga uppgifter måst ställas åt 
sidan under de svåra åren. Prästutbildning och ledarut-
bildning på olika nivåer hade fått stå tillbaka. Många goda 
eritreanska krafter hade lämnat landet, och självklart 
hade trettio års krig satt djupa spår i känslor och tanke-
banor. Den evangeliska kyrkan hade nu 22 församlingar,  
7 500 medlemmar, 19 präster och 7 evangelister. I 13 
skolor undervisades 2 500 elever, numera på olika stam-
språk, tigrinja, tigré och kunama, på samma sätt som 
när missionen först startade skolorna.

Framtidstro och hopp om ett liv i fred började gro 
hos befolkningen, och kyrkan kunde börja planera på 
ett helt nytt sätt.

För församlingarna och uppbyggnaden i Kunama be-
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tydde det mycket att Ingrid och Per-Gunnar Hjalmarsson 
kom ut som missionärer 1994, och Agneta och Anders 
Lennse 1997. De fick dock avbryta sitt fyraårskontrakt 
när kriget på nytt bröt ut 5 juni 1998.

Missionens stöd på höglandet riktade sig bl a till 
uppbyggnad av ett kyrkans utbildningscentrum i Bel-
lesa. Det blev tydligt i samarbetet att den klart uttalade 
policyn från landets nya politiska ledning var att man 
skulle klara sig själva utan inblandning utifrån. Själv-
ständigheten gentemot Etiopien markerades t ex genom 
införandet av en inhemsk valuta.

Krig igen

Den här berättelsen började med oroligheter och mis-
sionärernas evakuering från Kunama 1869. 1998 var det 
dags igen. Det fanns frågor som inte var lösta i relatio-
nen mellan Etiopien och Eritrea. Oenigheten om gräns-
dragningen mellan länderna utlöste det nya kriget. 
Ett internationellt avtal har i princip bejakats av båda 
parter men inte lett till avspänning i relationerna. Nu 
kan man säga att det råder en situation av varken krig 
eller fred. 

Det här är ett stycke komprimerad missionshistoria. 
Vi har inte skrivit så mycket om kyrkotillväxt och med-
lemsökning. Naturligtvis speglar urvalet vår personliga 
förståelse av skeendet. Vi har velat visa på den situation 
som både missionen och kyrkan och därmed de män-
niskor som man kom i kontakt med genom missionens 
arbete hade att leva och verka i. De villkor som rådde 
och påverkade sådd, skörd och byggandet av Guds rike 
som är ständigt pågående.
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En gammal Jämtlandslada berättar

– Som du förstår finns det mycket att berätta, ännu mer än 
vad som kan skrivas i en liten bok. Det skulle kunna skrivas 
en bok om varje missionär och även om dem som här i Sverige 
levde och arbetade för det fjärran missionsarbetet. Jag måste 
medge att det var en spännande tid. Men tiden går vidare, och 
nu hoppas jag att det här i ladan ska berättas vidare om det 
som varit och om nya missionsprojekt. Och har du något du vill 
berätta så kan du väl höra av dig.
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Jämtländska EFS-missionärer
Olof Hedin, Undersåker, Eritrea 1867–1868. 
Petrus Englund, Myssjö, Eritrea 1867–1871. 
Petrus Nordfors, Ström, Indien 1876–1898.
Karl Knutsson, Revsund, Jubaland 1900–1928.
Paul Andersson, Lit, Indien 1901.
Erika Larsson, Oviken, Eritrea 1908–1928. 
Nils Karlsson, Ragunda, Eritrea 1889–1916. 
Karl Nyström, Ragunda, Eritrea 1893–1932. 
Jonas Iwarson, Näskott, Eritrea 1897–1933.
Mikael Holmer, Lillsjöhögen, Eritrea 1898–1935.
Ottolina Holmer, Lillsjöhögen, Eritrea 1899–1919.
Olof Holmer, Lillsjöhögen, Eritrea 1904.
Brita Edlund, Undersåker, Eritrea 1912–1935, 1948–1951,  
 1954-1957.
Stina Sköldengen (f Sköld), Hallen, Etiopien 1925–1936.
Signe Holmer, Lillsjöhögen, Eritrea 1933–1935, 
 Indien 1937–1944, Eritrea 1951–1961, 1963–1966.
Ingegerd Moss (f Iwarson), Indien 1939–1951, 1956–1980.
Lilly Abrahamsson, Lockne, Indien 1946–1982.
Lilly Thurfjell (f Andersson), Föllinge, 
 Tanganyika/Tanzania 1955–1965.
Anders Andersson, Gåxsjö, Etiopien 1959–1963, 1968–1971.
John Eriksson, Rödön, Etiopien 1961–1977, 1979–1991.
Gudrun Erikssson, Laxsjö, Etiopien 1961–1976, 1990–1993. 
Carin Persson (f Simonsson), Rödön, Indien 1965–1968,   
 1970, 1973–1990, Singapore 1970–1971, Indonesien  
 1971-1973, Thailand 1991–2006.
Birger Jönsson, Hedeviken, Indien 1967–1971.
Elisabet Jönsson (f Jämting), Trångsböle, Åre, Indien 1968– 
 1971.
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Källor och lästips
Bland faror och nöd i Kunama, Ivan Hellström, 
 EFS-förlaget. 1989, 1996.
Bortom bergen, Fride Hylander, EFS Bokförlag 1953.
Brunkullan under nimträdet, Lilly Abrahamsson, 
 EFS läser 2006. 
Evangelical Pioneers in Ethiopia, Gustav Arén,  
 EFS-förlaget 1978.
Envoys of the gospel in Ethiopia 1898–1936, Gustav 

Arén, EFS-förlaget 1999.
I detta tecken, jubileumsskrift EFS 150 år, EFS läser 

2006.
Jesus för världen, Escobar och Ramachandra Bediako, 

Libris 2005.
Lutherska Jämtlandsmissionen 100 år, 1864–1964, 
 Gunnervall, Eklöv, Kjällberg. Minnesskrift 1964.
Med Gud och hans vänskap, Allan Hofgren, EFS-förlaget 

1956.
Mesqelblommans land, Allan Sandström, EFS-förlaget 

1986.
Vad är mission? En teologisk undersökning, Andrew 

Kirk, Libris 2003.
Väckelse och växtvärk i Etiopien, Agne Nordlander,
 EFS-förlaget 1996.
Ut i all världen, Thore Tafvelin, Gustav Lundmark,  
 EFS-förlaget 1974.
100 års jämtländsk missionshistoria. En bortglömd 

u-landsinsats, Carl Wangby, Östersundsposten 22/9 
1982.
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EFS läser
EFS är en läsarrörelse med en 150 år lång tradition av 
bokutgivning och läsande. Under namnet ”EFS läser” 
vill vi idag stimulera detta läsande – och samtal om tex-
terna – genom att billigt och modernt producera, trycka 
och distribuera god litteratur för EFS-are och andra.

Den här boken är den andra missionspocketboken vi 
ger ut i serien. Den första boken var ”Brunkullan under 
nimträdet” av Lilly Abrahamsson (art nr 4267).

I serien finns även häftet ”Välsignat givande” av Olof 
Edsinger (art nr 4190) och ”I detta tecken” jubileums-
skrift 150 år. 

Böckerna kan beställas via www.efs.nu eller
InformationsService, 751 70 Uppsala.
Tfn 018-16 96 00.



Anders och Berit Andersson, missionärer i Etiopien, och Sture 
och Ruth Normark, missionärer i Eritrea och Sudan, har till-
sammans skrivit boken med utgångspunkt i den gamla mis-
sionslada som finns i Hålland.

Art nr 4335EFS | läser

EFS-MISSIONÄRERNA Olof Hedin och Petrus Eng-
lund föddes båda i Jämtland och kom i kontakt 
med väckelsen inom EFS i slutet av 1800-talet. 
Båda kom från enkla och fattiga hem men fick på 
olika sätt möjlighet att utbilda sig. Juldagen 1866 
steg de ombord på en båt i Göteborgs hamn för 
att resa till kallelselandet i Östafrika. Hedin och 
Englund var med i den andra missionärsgrup-
pen som reste ut med målet att nå gallafolket i 
västra Abessinien. Men framkomna till hamn-
staden Massaua i nuvarande Eritrea fick de veta 
att någon gallaexpedition inte kunde bli av, krig 
och oroligheter gjorde det omöjligt. I stället blev 
det en ”väntansmission” bland kunamafolket i 
väster, mot Sudangränsen. 

Hemma i Sverige samlades missionsvännerna 
för att höra om arbetet och för att på olika sätt få 
in medel till missionsarbetet.

Så, skörda
och så vidare

En gammal Jämtlandslada berättar


