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INLEDNING 

 

Etiopien har under många år varit en del av Evangeliska Fosterlandsstiftelsens
1
  missionsfält. 

Det har varit en stor kamp under många år, dels för missionärerna att kunna ta sig in i landet 

under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet och dels att kunna komma in i de provinser 

som EFS som missionsorganisation ville rikta sin missionssatsning till och arbeta i.
2
 De brev 

som missionärerna skrev hem till Sverige var vad man idag kan kalla för reseskildringar; 

skildringar som beskriver främmande länder, folk och vilken roll EFS mission spelar i 

Etiopien eller andra missionsländer. Breven har betytt allt från lite till mycket för familj, släkt, 

vänner och missionsvänner i hemlandet. De har genom breven fått höra skildringar om hur 

missionärerna har det i sin vardag ute på missionsfältet, vilken roll missionären har i 

samhället eller byn där de arbetar och hur människorna i det främmande landet långt borta 

från Sveriges gränser har det i sin vardag – vilken problem de möter – vad som är viktigt för 

dem i ett annat land kanske inte är vad som är viktigt i Sverige. De tankar och bilder som 

missionärerna förmedlade hem till Sverige gav missionsvänner, familj, släkt och vänner och 

andra läsare en föreställning om hur det såg ut ute på missionsfälten och vad missionärerna 

kunde möta för svårigheter och levnadsöden. Dessa brev och bloggar ger även en insikt i hur 

mycket understöd som kan tänkas behövas ute på missionsfältet 

Jag har valt både ämnet och landet som jag kommer att fokusera på utifrån ett intresse för 

mission som har funnits sedan barnsben. I min släkt har det funnits en missionär – hon åkte 

inte till Etiopien utan till Tanzania – som med sina berättelser om missionen i Afrika 

fängslade mig som barn. När jag blev äldre talade vi ofta om EFS mission och framför allt om 

Etiopien. Även i söndagsskolan talades det om missionen och vi fick ge pengar som skickades 

till de behövande i Afrikas länder.  Under dessa år väcktes mitt intresse för mission och 

missionering. Intresset mynnade ut i att jag hösten 2012 och våren 2013 gick en kurs som 

heter ”Kyrka i Afrika”. Kursens syfte var att studera kyrkotillväxt i Etiopien med en 

studieresa dit i januari 2013. Vi besökte Addis Abeba i Shoa-provinsen och Nakamte som 

ligger i västra Wollega-provinsen. I dessa provinser och städer har EFS bedrivit en del av sin 

mission under många år och det är av den anledningen som jag finner det intressant att titta 

närmare på svensk mission och svenska missionärer i Etiopien. 

 

                                                           
1
 Hädanefter använder jag förkortningen EFS. 

2
  http://www.efs.nu/portal/page/portal/efs_nu/fakta/historia/mh_utland/MH_Etiopien (hämtad 2013-05-11) 

http://www.efs.nu/portal/page/portal/efs_nu/fakta/historia/mh_utland/MH_Etiopien
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Syfte och frågeställning 

Mitt syfte med uppsatsen är att inom ramen för ämnet Missionsvetenskap undersöka om 

breven och bloggar som missionärerna i Etiopien skrivit bland annat hem till familj, släkt och 

vänner skiljer sig från breven till missionsvännerna i Sverige och framför allt brev eller 

artiklar som blev publicerade i missionstidningen Budbäraren. Är man mer privat i breven 

hem till familj och vänner än i breven till missionsvännerna i Sverige? 

Missionsbreven som skrevs under slutet av 1800-talet och fram till 1900-talets slut är sin tids 

bloggar, men de når inte lika många läsare som dagens bloggar gör via internet.  

Den frågeställning som jag kommer att undersöka är om breven som skrevs hem till släkt, 

vänner skiljer sig mot breven till missionsvänner, missionsföreståndaren och 

missionsstyrelsen samt även hur breven skiljer sig åt mot bloggarna som finns på internet. Är 

de lika privata eller är alla brev eller bloggar halvoffentliga oavsett vem som är adressaten?  

För att kunna besvara min frågeställning behöver jag först svara på några underfrågor. För det 

första om missionärernas brev hem till familj och vänner skiljer sig mot de brev som skrivits 

hem till missionsvännerna i Sverige samt de artiklar som missionärerna skrivit och som har 

publicerats i EFS missionstidningar Missionstidningen? För det andra, spelade pengar stor roll 

eller var det budskapet som var den främsta missioneringsaspekten och hade pengarna någon 

betydelse för hur man skrev brev hem till missionsvännerna och berättade om situationen ute 

på missionsfältet i Etiopien?  

En annan aspekt på att se om man är privat eller offentlig i sina brev och bloggar är hur 

missionärerna skildrar familjen, sig själv och de därhemma – här avser jag släkt och vänner – 

är det någon skillnad på det privata och offentliga i det som skrivs? Beskriver man sitt 

gudstjänst- och trosliv? Nämner man eller beskriver människor som man möter ute på 

missionsfältet och de situationer som man möter människorna i? Finns det någon eller några 

större samhällspolitiska händelser som skildras i breven, artiklarna eller bloggarna? 

Jag har valt att göra några nedslag i missionshistorien under tre olika tidsperioder. 1890–1935, 

1945–1976 samt 2005–2013. Den sista tidsperioden är vald utifrån att jag i januari 2013 åkte 

på en studieresa till Etiopien och har fått se och uppleva en liten del av vad som väntade ute 

på missionsfältet, även om det är hundra år efteråt kan man förstå vad missionärerna fick utstå 

och möta.  Jag är medveten om att det kan tyckas vara stora tidsspann som jag undersöker, 

men jag har valt dessa tidsspann utifrån de tidpunkter som missionärerna har befunnit sig ute 

på missionsfältet och i den utsträckning som det har funnits material att tillgå. Eftersom jag 
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valt olika tidsperioder har jag valt ut några missionärer i varje tidsperiod. En av missionärerna 

har varit ute på missionsfältet under flera omgångar och går som en röd tråd genom de två 

första tidsperioderna. Jag valde ut missionärerna utifrån vilka jag tidigare hört talas om samt 

att det med stor sannolikhet finns material bevarat från dessa missionärer eftersom att de är 

mycket omtalade. Endast en av missionärerna har jag inte hört så mycket om tidigare och 

därför är det spännande att se vad som finns bevarat från henne.  

 

 Metod 

Jag kommer att använda mig av en komparativ metod för att se skillnader och likheter i hur 

missionärerna har skrivit i sina brev hem till familj, släkt och vänner samt till 

missionsvännerna hemma i Sverige från slutet av 1800-talet och fram till idag. Jag kommer att 

ta avstamp i Malin Gregersens avhandling Fostrande förpliktelser: representationer av ett 

missionsuppdrag i Sydindien under 1900-talets första hälft, för att se om breven hem från 

missionsfältet och bloggarna kan betraktas som privata eller halvprivata oavsett vem de är 

adresserade till.
3
  

 

Material  

Materialet består av tryckta och otryckta källor, arkivmaterial såsom brev och dagböcker samt 

tidskriften Missionstidningen. Internet är en annan källa som jag har använt mig av i min 

uppsats för att kunna förklara hur bloggar kan ses som nutidens missionsbrev. Jag har även 

använt mig av Malin Gregersen och Eva Helen Ulvros avhandlingar för att belägga frågan 

kring privata, halvprivata eller offentliga brev och bloggar. 

 

Bakgrund  

EFS har allt sedan 1866 haft missionärer i nuvarande Eritrea och försökte sedan under lång tid 

att ta sig in till Gallalandet i det nuvarande Etiopien – tidigare Abessinien. Allt sedan 1860-

talet har man inom EFS haft målet att komma till Galla för att nå ut med sin mission.
4
 1904 

lyckades den förste EFS-missionären nå in i Etiopien, bland annat till i Addis Abeba som 

                                                           
3
 Gregersen 2010, s 39 

4
 Eriksson 2006, s 28 
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ligger i Shoa-provinsen och senare till Nakamte – i Gallaland – i västra Wollega-provinsen.
5
 

Under kriget med mellan Etiopien och Italien blev alla missionärer 1935 utvisade ur Etiopien 

av italienarna.
6
 Först 1943 missionärerna kunde återvända och uppta sina missionsgärningar.

7
 

Mekane Yesus kyrkan är uppbyggd av de missionärer som var utsända av EFS till Etiopien, 

kyrkan har fortfarande idag ett nära samarbete med EFS.   

 

Begreppsförklaring 

Några begrepp som behöver en lite närmare förklaring för förståelsen av uppsatsen är 

begreppen ”yttre mission” och ”inre mission”. Med ”yttre mission” avser jag den 

internationella missionen – det vill säga missionen som bedrivs i utlandet – och med den ”inre 

missionen” avser jag den nationella missionen, det vill säga den mission som bedrivs inom 

Sveriges gränser. Ibland kan även inre mission ha betydelsen mission inom en mindre grupp 

till exempel mellan missionärer i ett annat land än Sverige. 

När jag skriver om missionsvänner avser jag de personer i Sverige och inom EFS som är 

intresserade av missionen och då främst den yttre missionen. Med begreppet vänner avser jag 

de ”närmare” vänner som missionärerna har i Sverige, men som inte är släkt med 

missionärerna.  

Addis Abeba har i uppsatsen två olika stavningar, dels den som står först i denna mening och 

dels Addis Ababa. Bägge dessa stavningar har använts i brev och bloggar och av den 

anledningen kommer jag att använda mig av de bägge olika stavningarna i min uppsats. 

Jag tolkar gemensamhetsbreven som att de skrevs med avsikt att läsas av många personer. De 

är ofta adresserade; ”Kära missionsvänner”, ”Kära vänner i Sverige” eller ”Kära vänner och 

understödjare”.  Termen gemensamhetsbrev är inget som jag har hittat på utan en term som 

förekommer som överskrift i dessa brev från Etiopien till Sverige. 

Med privat menar jag det som är avsett att läsas endast av en eller några få personer som står 

missionären nära såsom föräldrar, syskon och mycket nära vänner. 

                                                           
5
 Almegård 1974, s 3 

6
 Svenska institutet för missionsforskning 1957, s 6 

7
 http://www.efs.nu/portal/page/portal/efs_nu/fakta/historia/mh_utland/MH_Etiopien (hämtad 2013-05-11) 

http://www.efs.nu/portal/page/portal/efs_nu/fakta/historia/mh_utland/MH_Etiopien
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När jag skriver halvprivat menar jag sådant som är lite privat men som ändå kan läsas av fler 

personer än föräldrar, syskon och mycket nära vänner. Några exempel på halvprivat är hur 

barnen mår och hur missionären själv mår. 

Med offentligt menar jag allt som publiceras i artiklar och i gemensamhetsbreven och som 

läses av många olika personer som inte känner missionärerna närmare. Här finns ingen 

integritet eller censur utan allt publiceras eller läses.  

 

Forskningsläge 

Många har skrivit om EFS mission i stort och särskilt om missionen i Etiopien. Det finns ett 

utbrett material av böcker, brev och artiklar i olika tidningar och tidskrifter. Ingen har däremot 

undersökt och skrivit om huruvida breven, artiklarna eller bloggarna är privata, halvprivata 

eller offentliga till sin karaktär. EFS har ett arkiv som idag finns på två olika orter – 

Stockholm och Uppsala – och det som finns i Stockholm på stadsarkivet är på väg att flyttas 

till Uppsala. Den del som idag finns i Uppsala är inte katalogiserad och av den anledningen 

har jag valt att inte använda mig av EFS arkiv i Uppsala dels för att den inte är katalogiserad 

och dels för att det inte finns någon slags av register som talar om vad arkivet i Uppsala 

innehåller.  

Allan Almegård var redaktör för tidskriften  Etiopien, en tidskrift som endast handlar om 

Etiopien under 1970-talet, men som även behandlar lite av det som hänt från 300-talet till 

1900-talet. I tidskriften finns även en stor artikel om Mekane Yesus-kyrkan.
8
 Denna tidskrift 

har varit bra att ha som bakgrund för förståelsen av missionsfältet och särskilt händelser i 

landet under 1900-talet. 

Gustav Arén har skrivit två böcker som handlar om mission och Etiopien. Den första boken 

gavs ut år 1978 och heter Evangelical pioneers in Ethiopia: origins of the Evangelical church 

Mekane Yesus.
9
 Den handlar om de evangeliska pionjärerna – missionärerna och 

evangelisterna – i Etiopien samt om ursprunget till den EECMY. Här återfinns även fakta om 

missionärerna, vilka år de var utsända samt fakta om uppbyggandet av EECMY.
10

 Den andra 

boken gavs ut år 1999 och heter Envoys of the Gospel in Ethiopia: in the steps of the 

evangelical pioneers 1898–1936. Den handlar om Evangeliets sändebud i Etiopien: i spåren 

                                                           
8
 Almegård 1974 

9
 Hädanefter använder jag mig av förkortningen EECMY. 

10
 Arén 1978 
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av pionjärerna 1898–1936. Här återfinner vi de spirituella fäderna och bland dem Karl 

Cederqvist en missionärspionjär från Sverige och EFS och Onesimos – en etiopier som 

studerat på Johannelund – som banar väg in i Wollega-provinsen. Även vad som händer under 

andra världskriget med både missionärer, religionen och den inhemska befolkningen finns 

skildrat.
11

 Enligt min mening spelar detta en stor roll för hur missionen kom att se ut, samt hur 

missionärerna sedan kom att arbeta i Etiopien och även i vilket område som EFS skulle satsa 

sina missionsresurser och även på vad man i EFS skulle satsa på. Bägge Aréns böcker har 

varit en bra bakgrundskälla och en stor hjälp till att hitta brevreferenser och särskilt till brev 

skrivna av Karl Cederqvist.  

Paul B. Henze har i boken Layers of time: a history of Ethiopia, skildrat Etiopiens historia 

från begynnelsen och fram till det moderna 1900-talet. Boken som utgavs år 2000 och 

innehåller även fem kartor från olika tidsepoker.
12

 Denna bok har varit bra att ha som 

bakgrundsmaterial och referens när jag läste breven från missionärerna. Den ger en 

uppfattning om hur det var under de olika tidsepokerna som missionärerna befann sig i 

Etiopien och lite om de svårigheter som fanns i landet, samt den historia som Etiopien bär på. 

 Oloph Bexell har i boken Sveriges kyrkohistoria. 7, Folkväckelsens och kyrkoförnyelsens tid 

skrivit om de olika väckelserörelserna i Sverige. Boken gavs ut år 2003 och i det sjunde 

kapitlet skriver Oloph Bexell om ”Mission i främmnde land – evangelisation här hemma”. 

Där tar han upp fakta om missioneringen bland olika samfund, förbund och organisationer  i 

Sverige. EFS mission har i boken ett eget avsnitt under detta kapitel.
13

 Avsnittet kring EFS 

och dess mission har gett mig en djupare förståelse för hur man fattade besluten kring den 

yttre missionen. Lars-Olov Eriksson har år 2006 skrivit artikeln Vägen till Nakamte. Det en 

artikel i en skriftserie som utges av Johannelunds Teologiska högskola. Artikeln är en 

sammanställning av hur missionärerna förflyttade sig från Addis Abeba till Nakamte samt lite 

om livet som missionär på 1920-talet. 
14

 Nakamte ligger i västra Wollega-provinsen och är ett 

av EFS missionsområden i Etiopien, där missionärer har arbetat ända sedan Onesimus kom 

tillbaka till provinsen. Även denna artikel har varit en bra för att förstå avstånden och de 

strapatser som missionärerna mötte ute på missionsfältet och indirekt även förförståelsen av 

hur breven var skrivna under 1920-talet. 

                                                           
11

 Arén 1999 
12

 Henze 2000 
13

 Bexell 2003, s 141-165 
14

 Eriksson 2006, s 25-42 
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Per Stjärnes missionärsgärning finns porträtterad i boken Per Stjärne – missionären av Allan 

Sandström i samarbete med Per Stjärnes maka Valborg Stjärne. I boken finns flera skildringar 

av möten med människor i Etiopien, men det finns inte citerat några brev som Stjärne själv 

skrivit. Denna bok har varit en stor referenskälla för att kunna bekräfta årtal och andra 

händelser under Stjärnes mångåriga missionärsgärningar. Boken gavs ut år 1988. 

Malin Gregerson har i sin avhandling Fostrande förpliktelser: representationer av ett 

missionsuppdrag i Sydindien under 1900-talets första hälft från år 2010 skrivit om att brev 

oftast uppfattas som privata i vår tid men att det var annorlunda under det förra århundradet.
15

 

Hon hänvisar i sin avhandling till Eva Helen Ulvros avhandling Fruar och mamseller: 

Kvinnor inom sydsvensk borgerlighet 1790-1870, där Ulvros diskuterar att brev även kan vara 

halvprivata till sin karaktär men att de även kan vara privata. Enligt Ulvros var det för olika 

brevskrivare tidigare en skyldighet att skriva brev hem från sina längre resor, samt att den 

man skrev brevet till inte alltid var den som skulle läsa brevet. Ofta hade man högläsning av 

breven som kom eller så skickades breven vidare till övrig släkt och vänner. Av den 

anledningen kan breven kategoriseras som halvprivata och inte som privata.
 16

 Av deras 

diskussion är brev som skrivits hem till familj, släkt och vänner samt till missionsvänner i 

Sverige inte av någon privat karaktär utan snarare mer halvprivata till sin karaktär.  

 

 

Analys 

Jag kommer att disponera den empiriska undersökningen i tre olika delar. Först kommer en 

kort bakgrundsdel om EFS och dess missionsarbete framför allt i Gallaland – eller Etiopien – 

för att lättare kunna förstå bakgrunden till varför ett missionsarbete bedrivits. Kapitlen efter 

behandlar missionärer inom EFS som varit ute på missionsfältet under slutet av 1800-talet och 

1900-talet fram till och med 1976. Jag har valt att skriva om missionärerna i en kronologisk 

ordning och först av dem är ett kapitel om Karl Cederqvist, som var den förste missionärern 

att komma in i Etiopien och i Addis Abeba. Han var en mycket flitig brevskrivare och det 

finns ett stort antal brev bevarade i EFS arkiv på Stockholms stadsarkiv. Det svåra var att 

välja ut ett antal brev, men urvalet gjordes dels utifrån min huvudfrågeställning samt de 

underfrågeställningar som jag har. Tyvärr fanns det inte möjlighet att hinna läsa igenom alla 

                                                           
15

 Gregersen 2010 
16

 Ulvros 1996, s 23, 28 
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hans bevarade brev. Det var svårt att tyda hans handstil och breven var skrivna med 

gammalsvensk stavning samt med bläckpenna på båda sidor av papperet och var av den 

anledningen svårtydda på vissa ställen. 

Nästa kapitel handlar om missionärer Per Stjärne som var ute på missionsfältet under flera 

olika tidsperioder. Bland annat var han mellanhand mellan kejsar Haile Selassie I och 

Svenska Utrikesdepartementet efter andra världskrigets slut. Kejsaren var en stor anhängare 

av EFS mission i hans hemland. Det tredje kapitlet under rubriken missionärer handlar om 

Lydia Larsson som arbetade som sjuksköterska/barnmorska i västra Wollega-provinsen under 

slutet av 1940-talet och in på 1960-talet. Den fjärde kapitlet handlar on den fjärde missionären 

Fredrik Almqvist. Även han var ute på missionsfälten i Etiopien under flera tidsperioder, 

bland annat på 1960-talet.  

Nästa huvudrubrik efter missionärer är bloggar. Även under denna rubrik har jag satt 

bloggarna i en kronologisk ordning. Det första kapitlet under rubriken bloggar handlar om 

Kersti Karlsson och hennes blogg ”Etiopien – kontrasternas land”.  Bloggen är skriven under 

slutet av 2000-talets första decennium och har brev inlagda i pdf-filer. Hon beskriver även sin 

tjänst som missionär. Det andra kapitlet handlar om Jonas och Victoria Nordén och deras 

blogg ”Familjen Nordén i Addis Ababa”.
17

 De har åkt ut som missionärer så sent som 2012 

och är fortfarande ute på missionsfältet. Missionsgärningen består i att tillsammans med 

EECMY ta fram ett material för barn och ungdomar att användas av ledare i olika grupper 

inom EECMY. Efter dessa kapitel kommer slutsatskapitlet och sedan en kort nulägesanalys 

eller epilog. Allra sist kommer jag att sammanfatta uppsatsen i korta ordalag. 

 

Evangeliska Fosterlandsstiftelsen 

EFS beslutade 1861 att de skulle stödja en yttre mission, eftersom det inom rörelsen fanns ett 

stort intresse för misson. Ostafrika var ett område som man inom EFS ansåg var lämpligt att 

påbörja ett missionsarbete i.
 18

 Gallalandet var målen för EFS mission ända sedan 1860-talet.
19

 

Under fem expeditioner där den första påbörjades 1866, hade EFS missionärer försökt att 

komma in i Gallalandet – som man kallade Etiopien, men som egentligen var en del av 

Etiopien – men misslyckades av olika anledningar.
20

 Flera av missionärerna som sändes ut 

                                                           
17

 I bloggen kommer de att använda sig av Addis Abebas bägge stavningar. 
18

 Bexell 2003, s 151 
19

 Eriksson 2006, s 28 
20

 http://www.efs.nu/portal/page/portal/efs_nu/fakta/historia/mh_utland/MH_Etiopien (hämtad 2013-05-11) 

http://www.efs.nu/portal/page/portal/efs_nu/fakta/historia/mh_utland/MH_Etiopien
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dog, några blev mördade och någon annan dog av sjukdomar.
21

 Tillslut nådde man in i 

Gallaland under den sjätte expeditionen och Karl Cederqvist kom fram till Addis Abeba.
22

 

Cederkvist kommer att få en närmare beskrivning i följande kapitel.  

 

Missionärer i Etiopien 

Karl Cederqvist 

Karl Cederqvist (1854–1919) ledde den fjärde Oromo expeditionen för att försöka ta sig in i 

Gallalandet.
23

 Han föddes i mitten av 1800-talet i Fellingsbro och var missionär i Addis 

Ababa från 1904 och fram till sin död 1919.
24

 Cederqvist var de förste som kom fram till 

Addis Ababa och var vid den tiden märkt av malaria och dysenteri.
25

 Han var den som byggde 

upp missionsstationen i Addis Abeba samt en kyrka som EECMY använder idag och som 

ligger vid Amist Kilo i Addis Abeba. Vid kyrkan finns ännu idag kvar en brunn som 

Cederqvist byggde under sim missionärstid i början av 1900-talet. Etiopierna är stolta över det 

arbete som Cederqvist har gjort för dem. 

Till sin vän pastor Janzon som var sjömanspräst i Lübeck skriver Cederqvist i sina brev under 

åren 1893–1894 innan han kom in i Etiopien och till Addis Abeba. Breven är flera men det 

finns inga datum annat än på första sidan och de sitter alla tillsammans som en löpande text 

eller som dagboksanteckningar i brevform. De handlar till stor del om resan ut till 

missionsfältet, samt hur Cederqvist får vänta i Port Said. Även ingående skildringar av hur det 

såg ut i staden Lamu – som ligger vid kusten i nuvarande Kenya – hur husen var byggda, 

standarden på avloppssystemet – vilket inte var det bästa och som vi är vana från Sverige –, 

vilka kläder de infödda afrikanerna och de av annan nationalitet hade på sig, samt även vilka 

nationaliteter som fanns i staden. I Lamu fanns det hinduer, swahilier, somalier, araber, några 

få gallafolk, en engelsman, fyra tyskar varav två var missionärer samt några svenskar förutom 

Cederqvist och hans följe. Cederqvist berättar i brevet att månggifte – polygami – är vanligt. I 

de rikare kretsarna har mannen upp till fyra hustrur samt ett okänt antal konkubiner.
26

 Hur 

                                                           
21

 Bexell 2003, s 151 
22

 http://www.efs.nu/portal/page/portal/efs_nu/fakta/historia/mh_utland/MH_Etiopien (hämtad 2013-05-11) 
23

 Arén 1978, s 378 
24

 Rodén 1938, s 137 
25

 Arén 1999, s 107 
26

 K. Cederqvist t. Janzon 80:1423, EFS0815: A, SSA 

http://www.efs.nu/portal/page/portal/efs_nu/fakta/historia/mh_utland/MH_Etiopien


12 
 

många fruar och konkubiner som den fattiga delen av den manliga befolkningen har framgår 

inte av brevet.  

Cederqvist skildrar den feber som grasserar i Lamu vid den här tiden, de är många som får 

febern och som har den under lång tid. En av de tyska missionärsfruarna hade ständigt feber 

under två års tid innan hon dog och de väntar på att den värsta feberperioden ska komma i 

samband med regnperiodens slut.  Cederqvist menar att de fick vilseledande uppgifter i 

Stockholm innan resan. Där sade man att det inte skulle finnas någon feber eller några 

moskiter i Lamu men det fanns det. Däremot finns det inga moskitnät att tillgå för dem, det 

finns närmast i Zanzibar – utanför nuvarande Tanzanias kust. Vidare skildrar han sina möten 

med den engelske konsuln i Lamu, vid dessa möten diskuterar han hur de ska ta sig vidare 

mot Galla och vilken väg de ska ta. Under denhär tiden är kompaniet och dess uppgifter kring 

transport i Ostafrika i gungning på grund av ekonomiska problem. De hade haft alldeles för 

stora utgifter i sitt område att de inte längre mäktade med sina uppgifter. Regeringen skulle 

eventuellt ta över efter kompaniet och om den gör det eller inte gör det spelar en stor roll för 

Gallaexpeditionens vidare färd mot Gallalandet. Ska de ta vägen över Juba eller ska de ta 

vägen upp mot Tanafloden är en av frågorna som är beroende av hur regeringen beslutar. Om 

den övertar kompaniet kan expeditionen ta vägen över Juba annars är den Tanavägen som 

gäller för vidare färd mot Galla.
27

 

Detta brev som är 28 sidor långt och inte helt lätt att läsa har ingen privat karaktär i sig. 

Cederqvist skildrar väldigt lite om sin egen hälsa, och sig själv som privatperson. Det som 

brevet till den allra största delen handlar om – och som skildras är den offentliga delen av att 

vara utsänd som missionär i ett främmande land och kultur – nämligen, att förmedla hur det 

ser ut på platsen där missionärerna befinner sig, vad som behöver göras och hur befolkningen 

lever sina liv. 

19 mars år 1900 skriver Cederqvist – som nu befinner sig i Kismayo i nuvarande södra 

Somalia – ett brev till sin ”älskade och vördade friherrinna” Nanny Sparre. I brevet skriver 

Cederqvist att han är överansträngd och sjuk, men arbete oförtröttligt vidare med sitt arbete att 

kunna nå in i Gallaland. Han kämpar med brottningen kring både arbetet och sjukdomarna 

och menar att detta inte kan fortgå i någon längre utsträckning. Vidare skriver han och tackar 

för några böcker som friherrinnan Nanny Sparre skickat till honom och som ger tröst och 

glädje i läsningen. I brevet finns även en kort berättelse som Cederqvist fått höra av en 
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engelsk präst. Den handlar om en gammal dam som får höra berättas om Jesus och himmelen. 

Denna korta berättelse tar upp halva brevet till Nanny Sparre och mynnar ut i att han menar 

att ”friherrinnan har deremot hunnit upp på de ’Ljuvliga Bergen’, hwarifrån mycket synes 

som jag ännu icke kan se.” Med den meningen avser han något som friherrinnan Nanny 

Sparre har en vetskap om, men som inte förklaras närmare.
28

 I detta brev tycks Cederqvist 

vara mer privat än i de brev som han senare skriver till missionssekreteraren och i de artiklar 

som publicerats i Missionstidningen.  

Under sitt första år som missionär i Etiopien och i Addis Abeba gjorde Cederqvist en två 

månaders resa i gallaländerna som han skildrar i ett brev till missionsinspektorn julafton 1904, 

och som blev publicerat i Missionstidningen i februari 1905. Resan är noggrant skildrad såväl 

landskapet, befolkningen som den inhemska religionen. Bland annat skriver han att det 

fortfarande hålls slavar i stor mängd och att de troligen är de enda som utför något arbete i 

Gallaland. Han fortsätter med att ingående beskriva deras utseende.
29

 Utseendebeskrivningen 

görs på ett sådant sätt som idag skulle betraktas som rasistiskt och som skulle väcka en 

folkstorm samt mediers uppmärksamhet. 

Missionär Olof Larsson i Tyskland är en annan av mottagarna till Cederqvists brev. År 1906 

skriver Cederqvist sju brev till Larsson, dessa handlar till stor del om missionsfältet och 

behovet av en fast missionsstation i bland annat Addis Abeba. Även vardagliga händelser och 

väderleken skildras i breven. Gåvor såsom skjortor, kängor, böcker och fotografier samt de 

brev som Olof Larsson har skickat till honom tackar han varmt för.
30

 I dessa brev är 

Cederqvist halvprivat, det mesta rör missionsarbetet ute på missionsfältet och de svårigheter 

som möter honom där. En annan del rör behovet av material till sig själv, men även en liten 

del till missionsarbetet.  

Cederqvist skriver flera brev till friherrinnan Nanny Sparre bland annat flera under 1907, 

varav ett är daterat i maj, ett i juni och ett i augusti. Den 10 maj samma år skriver han till 

friherrinnan Nanny Sparre och berättar att han skadat sig i sin högra axel så att han haft svårt 

att skriva. Han fortsätter med att det finns gott om arbete men att det är svårt med bostad och 

att han av den anledningen fått flytta fyra gånger under föregående år, denna bostadsbrist är 
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föremål för oro eftersom han inte kan stanna länge i samma bostad.
31

 Brevet som var daterat 

den 21 juni 1907 skildrar hyddan som Cederqvist bor i och hur rädd han är om sina böcker 

och att han täcker dem med en bit vaxduk för att regndropparna som kommer in genom 

hyddans tak inte ska förstöra dem.
32

 

Tiggeriet som finns bland pojkar och äldre personer bekymrar Cederqvist mycket i brevet till 

Olof Larsson den 18 september 1907, eftersom de till hälften går sin egen väg så fort de blivit 

färdiga – här antar jag att det är arbetet i skolan som han syftar på – samt att Cederqvist 

behövs hos de sjuka.
33

 Jag tolkar Cederqvist i brevet till Larsson som att han skulle behöva 

någon mer hjälp i sjukvården, och även någon mer som kunde hjälpa till i skolan. 

Detta år – 1907 – skriver han två brev som publiceras i Missionstidningen, i det första av 

breven daterat den 30 mars skriver han om sina hushålls- och bostadsförhållanden. Det är 

både önskvärt och nödvändigt att de förändras. Han beskriver dessa förhållanden för att 

styrelsen hemma i Sverige ska förstå den nöd som han och de pojkar som han tagit hand om 

har. Vidare skriver han om behovet av medicin och att han behöver pengar för att kunna köpa 

medicinen. Han har tagit medel till inköp av medicin från portokontot och vill informera 

styrelsen om varför kostnaden har ökat markant.
34

 

Till EFS styrelse skriver Karl Cederqvist 9 oktober 1907 rörande den medicinska 

verksamheten som han bedriver i Addis Abeba och de önskemål som han önskar utsänt till 

missionsfältet.
35

 Året därefter skriver han till EFS styrelse, denna gång skildrar han religionen 

ute på missionsfältet och särskilt den inhemska religionen bland Gallaerna samt den 

undervisning som missionen bedriver. I undervisningen ingår lärande av alfabetet, 

innantilläsning, geografi, räkning, tyska och engelska. Även talövningar och bibelsamtal 

förekommer på skolan. Han meddelar vidare att han hoppas att ingen av missionsvännerna 

hemma i Sverige misstycker att han undervisar i dessa ämnen eftersom han därför kan 

”avhålla prästerna från att anfalla mig och mitt arbete”.
36

 Önskemålen att starta en bibelskola 

för flickor avråder han, även om han anser att man borde göra någonting även för dem och 

inte satsa allt på pojkarna. Svårigheter med att få tillstånd skolor är större ute i provinsernas 

landsorter än vad det är i Addis Abeba för att prästerna ”spela herrar och företa vad som faller 
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dem in.” Han anser att man ändå behöver sprida böcker i dessa områden. Fortsättningsvis i 

brevet önskar han att om man ska fortsätta med arbetet i Addis Abeba bland den blandade 

befolkningen – här menar han av olika språk inom landet – så borde man arbeta med flera 

språk, både gallaiska och amhariska. Vidare skriver han att om de sprider böcker med bägge 

dessa språk och ”sköter oss rätt” kommer det inte att vara en strid om evangeliets lära mellan 

missionärerna och abessinierna – etiopierna – utan mellan missionärerna och katolikerna. 

Cederqvist befara att följden kan bli utvisning av dem om katolikerna får tillfälle att ingjuta 

hat hos folket mot missionärerna.
37

 

Den 27 februari 1909 skriver Cederqvist till grosshandlare Robert Sjöwall och tackar för 

tidskriften Facklan med glädje. Han tar upp kring de artiklar i tidskriften som han har hunnit 

med att titta på och skriver att ”Fjellstedt kunde jag i yngre dagar ej förlika mig med hans 

tolkning av det nämnda stället”. Här menar troligtvis Cederqvist att han tolkade ordet och 

bibeln lite annorlunda än vad Fjellstedt gjorde. Åter skildrar han hur sjukvårdsarbetet tagit 

den största tiden i anspråk i missionsgärningen. Det sista stycket i brevet handlar om att de på 

söndagarna har många barn hos sig – vilka han menar med oss är oklart – och vissa dagar fler 

än vad huset rymmer.
38

 I detta brev är Cederqvist lite halvprivat även om han inte uttrycker 

sig så mycket om sig själv. Däremot får vi några glimtar ur hans trosliv och lite hur han tolkar 

olika skrifter. 

1915 den 20 februari skriver Cederqvist till Friherrinnan Nanny Sparre om de höga 

matpriserna, detta på grund av att skörden 1914 blev otillräcklig och att det blir en oundviklig 

nöd ute bland folket. Han befarar att arbetet de utför kommer att behöva läggas ned och ser att 

det arbete som de fortfarande får utföra är ”en särskild Guds nåd.”
39

 1917 i december, 

närmare bestämt den första, skriver Cederqvist till Nanny Sparre och beklagar sig över att 

”Pelare efter pelare faller, och vi härute känna sorg öfwer isoleringen”. Brevet skrivs under 

första världskriget och har en liten sorglig ton över sig. Det känns ljust skriver Cederqvist att 

ännu har kvar några länkar med hemlandet, men de brister allt eftersom.
40

 

Jag menar att Cederqvist verkar ha en privat relation till friherrinnan Nanny Sparre och det 

avspeglas i breven som han skriver till henne förutom i brevet från juni 1907 som är av en 
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mer allmän eller offentlig karaktär. Cederkvist betonar i sina brev som blivit publicerade i 

Missionstidningen missionsarbetet ute på missionsfältet i Etiopien och hur missionen bedrivs. 

Under Cederqvists sista levnadsår i Addis Abeba uttryckte han de svårigheter som uppkommit 

under krigsperioden som han menade ”inte helt låg bakom oss”. Svårigheterna var kring 

litteratur som hade uppslitits – jag tolkar det som att leveranser av böcker och skrivmaterial på 

amhariska inte kommit fram till missionärerna – och av den anledningen var det svårt att ge 

någon undervisning. Under denna tid hade man även ett införselförbud – belägringstillstånd – 

som gjorde det svårt att få tag i olika sorters material som behövdes för undervisningen i 

skolan. Även att det under krigstiden varit dyrare kostnad för maten och tyger med mera, men 

att de priserna nu börjar sjunka. Cederqvist avslutar brevet med ”Eder i nöd och nåd” 
41

.  

Jag tolkar Cederqvists avslutning av brevet som ett bevis på att missionsvännerna i Sverige 

har en mycket stor betydelse för honom både som vänner, men även som understödjare av 

missionen. Utan missionsvännerna hade EFS inte kunnat bedriva sin missionsgärning i 

Etiopien som de hade tänkt. Det är också dessa vänner eller missionsvänner som gör att 

breven som skrivs hem till Sverige inte odelat blir privata brev utan att de blir offentliga med 

en halvoffentlig karaktär.  

Familjen skrev inte Cederqvist något nämnvärt mycket om, det kan bero på att han inte var 

gift och hade någon familj med sig ute på missionsfältet. Däremot skrev han mer om sig själv 

både som privatperson och som missionär samt det arbete han utförde i skolan och på 

missionsstationen i Addis Ababa.
42

 I sina brev till friherrinnan Nanny Sparre skildrar 

Cederqvist sitt liv ute på missionsfältet samt sina egna skador och krämpor relativt utförligt. 

Detta återfinns inte i något annat brev till andra adressater än henne. Vad det betyder kan man 

bara spekulera i, men det verkar som att de är mycket nära vänner eftersom breven till henne 

är av en mer privat karaktär än de andra breven som han skrivit.  

De därhemma är inte heller omskrivna i breven varken till friherrinnan Sparre, pastor Olof 

Larsson, missionssekreteraren eller i de artiklar som har publicerats i Missionstidningen. 

Gudstjänstlivet och troslivet är inte heller de så mycket skildrade i brev och artiklar, däremot 

skildras en tacksamhet till Gud för allt som underlättar arbetet på missionsfältet. 
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De flesta brev som skrivs till EFS styrelse under Cederqvists tid i Addis Abeba rör 

verksamheten i skolan och inom sjukvården samt att han behöver utrustning i form av 

sjukvårdsartiklar och läroböcker till sitt arbete. I dessa brev finns det obetydligt skrivet som är 

av privat karaktär, allt är arbetsrelaterat förutom litet grand om väder och vind. Det är svårt att 

relatera till privat när det gäller bostads- och hushållssituationen som han skriver om till 

styrelsen julafton 1904 och som publiceras i februari 1905 i Missionstidningen. Väderleken 

verkar vara ett tema som förekommer flitigt i breven som Cederqvist skrev, han tackade även 

dem han skriver till för att de har beskrivit vädret på de platser där de befann sig när de skrev 

till honom. 

Människorna som Cederquist mötte både som privatperson men mest som missionär skildras i 

hans brev både till missionssekreteraren i EFS och i de brev som publiceras i 

Missionstidningen. Jag har även tagit med de sjukdomar som Cederqvist drabbades av under 

resan ut till missionsfältet i Etiopien, för att ge en bild dels av de svårigheter i form av 

sjukdomar som kunde möta missionärerna och dels för att ge en uppfattning om att det inte 

alltid fanns tid eller ork att skriva breven hem samt att man mest troligt inte ville oro dem 

därhemma. Han skildrar sina egna krämpor och skador endast till en av brevadressaterna, 

nämligen till friherrinnan Nanny Sparre.  

 

Per Stjärne 

Per Stjärne (1895-1984) avskiljdes som missionär den 23/1 1921 tillsammans med sin hustru 

Valborg att verka i Etiopien.
43

 Stjärne hade precis som Cederqvist fått dysenteri under resan 

ut till Etiopien.
44

 Han verkade som missionär i olika omgångar i Etiopien, bland annat under 

åren 1921–1927
45

, 1928–1934
46

, 1945–1947
47

 och 1949–1952.
48

 

Stjärne hade en mycket god relation till kejsar Haile Selassie och han spelade en mycket stor 

roll när han fick fungera som informell diplomat eftersom Sverige inte hade någon 

beskickning i Etiopen.
49

 Detta gjorde att Stjärne förutom att vara missionär också hade god 

insyn i samhällspolitiska händelser i Etiopien. Tyvärr har jag inte hittat några brev där han 
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själv skildrar dessa händelser utan de finns endast skildrade av Allan Sandström med hjälp av 

Per Stjärnes hustru Valborg Stjärne. 

1921 skriver Per Stjärne och hans hustru Valborg Stjärne ett antal brev till missionsvännerna i 

Sverige som publiceras i Missionstidningen. Ett av breven handlar om deras första 

erfarenheter ute på missionsfältet i Addis Abeba. Brevet är daterat den 20 september och 

innehåller mest arbetsrelaterade erfarenheter kring skolan och undervisning samt en privat del 

om sjukdom som drabbat honom.
50

  

Missionsföreståndare Eskil Levander får ett brev skrivet av Per Stjärne daterat den 2 januari 

1931. I brevet skriver Stjärne att han tror att Gud vill låta dem se en ny tid ute på 

missionsfältet. De har ännu inte kunnat rapportera ”några segrar för Guds rike”, men de har 

sett under med sina egna ögon och han har fått en lapp på sitt skrivbord från en före detta 

skolpojke som skriver att han känner sorg i sitt hjärta för de fel han begått i sitt oförstånd och 

ber nu om förlåtelse för detta. Stjärne menar att detta var stort för pojken var en stormansson 

och dess släkte är sällan ödmjuka. Vidare skriver han att Anden har fått verka i pojken samt 

att Andens verk syns i flera andra ungas hjärtan.
51

 Detta brev har ingen privat karaktär, men 

speglar mycket tro och mission. Samma år men den 29 januari skriver Stjärne till 

missionsdirektör Nils Dahlberg. I brevet tackar han för julhälsningen och tidskriften ”Varde 

Ljus”. Han skriver även om det brev från EFS som han har lämnat över till Kejsar Haile 

Selassie I efter att ha beviljats audiens. Stjärne skildrar audiensen och under den säger 

kejsaren att han tycker om den svenska missionen ”enär den – utan att blanda sig i politik – 

endast arbetar för Gud och för mitt folks väl”. Kejsaren hade fått företroende för de svenska 

missionärerna och hade även lärt känna och älska Sverige. Haile Selassie I förstod betydelsen 

av missionsarbetet som utförts i Etiopien och ville stödja arbete så gott han kunde. Strax efter 

denna audiens fick Stjärne på nytt träffa kejsaren nu tillsammans med kes Twoldo Medhen för 

att kunna intressera kejsaren för arbetet i Tigrai. Detta visade sig vara lönsamt och kejsaren 

lovade $5 000 för att arbetet i Tigrai skulle kunna fortsätta. Gåvan räknades endast som en 

första hjälp och kejsaren ville även stödja detta projekt i framtiden. Per Stjärne är 

mellanhanden för de framtida gåvorna.
52

 Den 25 april 1931 skriver Per Stjärne några få rader 

till Nils Dahlberg som relaterar till Dahlbergs familj och till Stjärnes egen familj. Här beskrivs 

att alla mår bra och att barnen trivs utmärkt nere i Etiopien.
53

 I detta det senaste brevet är 
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Stjärne mycket privat, men ändå är brevet halvprivat på något sätt eftersom att det skrivs och 

adresseras till missionsdirektorn på EFS expedition.  

I augusti 1931 skriver Stjärne åter till Nils Dahlberg, denna gång började han med att berätta 

om svår sjukdom i familjen och i skolan där han arbetar. Svår lunginflammation har härjat i 

området och många har insjuknat, bland andra Stjärnes son som de inte visste om han skulle 

överleva. Sonen hade nu återkommit efter en sjukvårdsvistelse och mådde för tillfället relativt 

bra.
54

 Även detta brev har en mer privat karaktär än de andra brev som Stjärne har skrivit till 

Dahlberg. De andra breven har handlat om rena missionsfältsuppgifter och önskningar om 

material samt pengar. 

År 1933 skriver Per Stjärne till sin EFS missionärskollega sjuksköterskan Signe Berg som var 

stationerad i Asmara – i nuvarande Eritrea – om en kunglig gåva för Tigrai-missionen. Han 

skildrar även den väckelse som uppstod bland pojkarna på skolhemmet och flera av dem ”har 

funnit Gud”.
55

  

Under sin fjärde missionärsomgång skrev han bland annat ett brev – daterat 27 november 

1951 – till missionssekreteraren Johan Hagner om polygami och församlingsbildning. I brevet 

finns även skildrat missionsarbetet kring blindskoleverksamheten och dess behov av pengar.
56

 

Från den 5 januari 1952 finns ett långt brev – även det adresserat till missionssekreteraren 

Johan Hagner – med sammanfattningar från ett konferensprotokoll där man bland annat vill 

flytta seminarieklassen till Addis Abeba från Nedjo den hade tidigare flyttats från Addis 

Abeba till Nedjo 1947. De vill även utvidga arbetet bland de blinda ute på missionsfältet, även 

pengabehov skildras gällande byggnadsanslag till missionsstationen i Nakamte. Per Stjärne 

och Nils Hylander – missionär i Addis Abeba – ansåg att frågan om polygami och 

församlingsbildning inte behövde ”dryftas vid detta tillfälle” utan att det skulle komma att 

föredras hemma i Sverige av generalsekreteraren Tormod Vågen.
57

 

Den 6 april 1955 skriver han åter till Signe Berg – som nu befinner sig i Stockholm – och 

skildrar en passionsandakt som de varit på i kyrkan. Även de kommande påskgudstjänsterna 

skildras. På slutet i brevet skildrar han att ”Herren går fram bland de unga” samt att han haft 

många goda samtal med de i konfirmandgruppen.
58
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I de brev som jag har läst finns inte skildringar om familjen, deras hälsa och liv ute på 

missionsfältet med i någon större utsträckning. Om sig själv skriver Stjärne mest om sin roll 

som lärare och missionär, men inte lika mycket om privatpersonen och familjefadern Per. Jag 

tror att detta kan ha sina orsaker i att de brev som jag har läst och som har blivit publicerade i 

Missionstidningen är av en mer offentlig karaktär än de brev som troligast har skrivits hem till 

familj och släkt. Dessa brev har jag inte kunnat få tag på och av den anledningen är det svårt 

att svara på hur livet ute på missionsfältet beskrivits. Av samma anledning är det mest troligt 

att det inte finns så mycket skildrat om de därhemma – i detta fall familjen och släkten i 

Sverige. Gudstjänstlivet och troslivet finns däremot skildrat och där anser jag att det livet mest 

troligt var en mycket stor del av livet som missionär ute på missionsfältet och att det inte 

ansågs som för privat att skriva om, samt att det mest troligt var en del av missionärslivet som 

missionsvännerna hemma i Sverige hade en behållning av att läsa om. Enligt min mening är 

det lättare att ge pengar i missionsinsamlingarna när man får höra rapporter ute från 

missionsfälten, glimtar från gudstjänst och missionärernas eget trosliv och om hur människor 

kommer till tro ute på missionsfälten. De människor som Stjärne möter ute på missionsfältet 

finns inte hellre skildrade i någon större bemärkelse i de brev som Stjärne skrivit och som jag 

har läst.  

Av samma orsak som jag tidigare skrev i kapitlet om Cederqvist, har jag tagit med den 

sjukdom som drabbade Per Stjärne under resan ut till missionsfältet i Etiopien, detta för att ge 

en bild dels av de svårigheter i form av sjukdomar som kunde möta missionärerna när de kom 

ut på missionsfältet, och dels för att ge en uppfattning om att det inte alltid fanns tid eller ork 

att skriva breven hem samt att man mest troligt – enligt min mening – inte ville oro dem 

därhemma. 

 

Lydia Larsson 

Lydia Larsson (1913–)
59

 var missionär i både Bodji och Mendi i västra Wollega-provinsen i 

Etiopien under många år. Bland annat mellan åren 1946– 1952
60

 och under mitten av 1960–

talet. Hon var utsänd av EFS som sjuksköterska/barnmorska och skrev många brev till 

missionsföreståndaren Kurt Åberg.  
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Året 1948 skriver även hon – precis som Per Stjärne – ett brev till sjuksköterskan Signe Berg. 

Brevet är daterat den 31 mars. Larsson befinner sig i Mendi som ligger i västra Wollega-

provinsen. I brevet skildrar hon omgivningen i Mendi och arbetet inom sjukvården som när 

Larsson skrev brevet bedrevs i ett tält, eftersom man inte ännu hade hunnit bygga någon 

klinik. Även människor som hon nyligen mött skildras i brevet, bland annat en skolpojke som 

hon tagit med sig från Nedjo – i västra Wollega-provinsen – som är runt 18–19 år och 

konfirmerad av Per Stjärne. Just konfirmationen verkar vara en viktig händelse eftersom hon 

nämner vem som har konfirmerat pojken. Denna pojke – som hon inte nämner vid namn – 

hjälper till ”med sjukvården, morgonbönerna och i att översätta från amharinja till gallinja”. 

Församlingslivet i Mendi skildras i och med att hon skriver om tillväxten i församlingen samt, 

fortsätter hon, är det besvär med de äldre som kommer och går med i församlingen, medan det 

med de unga inte är några problem överhuvudtaget eftersom ”att dem kan man fostra”. 

Problemen med de äldre kunde bestå i att någon eller några av dem som ville bli medlemmar i 

församlingen redan hade två fruar. Skolans värld skildras med några få rader, där även mötet 

med överläraren ingår.
61

 I detta brev skildrar Larsson tydligt människor som hon mött och 

som hjälper till på missionsfältet även om hon inte nämner alla vid namn.  

Det finns även ett odaterat brev från Lydia Larsson till Signe Berg i EFS särarkiv – Signe 

Bergs arkiv – även poststämpel på brevet är så pass otydlig att man inte kan se vilken datum 

som är stämplat där. Brevet handlar till stor del om en konferens som missionärerna i Etiopien 

har haft och om ett bibelstudium över Romarbrevet 8 som leddes av Per Stjärne. Vidare 

skriver Larsson i ringa mängd om de övriga missionärerna, var de är placerade och vilket 

arbetsområde de ska ha ute på missionsfältet. Även en liten personlig del ryms i detta korta 

brev där Larsson undrar hur Signe Berg mår.
62

 Den lilla personliga delen som endast återfinns 

i en kort mening, är det enda av privat karaktär som jag har kunnat hitta i de brev som jag har 

läst. Lydia Larsson har i de brev som jag har läst skildrat de människor som hon mötte både 

som patienter och som medarbetare ute på missionsfältet, men inte i någon närmare eller 

större skildring. 
63

 

Lydia Larsson skrev även brev till sin syster Ingegerd.  I ett utdrag – Lydias syster har skrivit 

utdraget – från ett av dessa brev daterat julen 1947 skriver Larsson om en resa med mulåsna 

från Nedjo till Mendi som de företog både för att uppmuntra sina missionärskamrater och för 
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att själva få en nöjsam utflykt.
64

 Detta brev har en mer privat karaktär än breven till 

missionsföreståndaren Kurt Åberg, även om det i de breven finns en liten touch av privata 

inslag. Den 15 april 1948 flyttar Larsson till Mendi för att ta huvudansvaret för sjukvården.
65

 

1957 skriver hon i brevet – daterat 4 februari – till sin syster Ingegerd om den semester som 

hon haft mellan vår jul och den etiopiska julen – vilken inträffar vid trettondag jul i Sverige – 

men även under semestern arbetade hon och hade ett stort antal patienter.
66

 Även detta brev är 

till en stor del av privat karaktär, men det finns även en liten del av Larssons missionsarbete 

ute på fältet västra Wollega-provinsen. Det är inte underligt om Larsson är mer privat i sina 

brev hem till sin syster än i de brev som hon skrev till missionsföreståndaren Kurt Åberg. 

Ändå är breven inte helt privata utan endast halvprivata. Dels för att de till delar är 

publicerade i den ovan nämnda boken
67

 och dels för att som missionär är man inte helt privat. 

Missionsvänner runt om i landet har vetskap om vem man är och att man är missionär samt i 

vilken land man är utsänd till. Detta finns oftast dokumenterat i Missionstidningen och senare 

i Budbäraren.
68

 

Familjen där även släkt och närmaste vänner räknas in finns inte skildrat i de brev som Lydia 

Larsson har skrivit och som jag har läst. Det betyder inte att hon inte har skrivit om dem, utan 

att de breven där de förmodligen är omskrivna inte finns i EFS arkiv i Stockholm utan mest 

troligt finns i adressaternas eller deras släktingars ägo, precis som breven hon skrivit till sin 

syster Ingegerd. Sig själv, som privatpersonen Lydia finns inte heller mycket skrivet om i de 

brev som jag läst. Jag tror att det är av samma anledning som med familj, släkt och närmaste 

vänner. 

De därhemma som missionsvänner och missionskollegor i Sverige är inte heller de skildrade i 

någon större utsträckning. Det finns säkert brev skrivna av Lydia Larsson som jag inte har 

hittat och läst, men som inte finns tillgängliga i något arkiv. 

Gudstjänstliv och trosliv finns relaterat i en mindre utsträckning. I samband med 

missionärskonferensen i Etiopien finns det skildrat bibelstudium där ämnen och ledare för 

bibelstudierna är omnämnda. 

                                                           
64

 Lindberg 2003, s 40 
65

 Lindberg 2003, s 47 
66

 Lindberg 2003, s 138. 
67

 Lindberg 2003, s 40, 47, 138 
68

 Se under kapitlet Per Stjärne och referensen till hans missionärsavskiljning.  



23 
 

Lydia Larsson var en av de många kvinnor som åkte som missionär till Etiopien. Hon 

arbetade inom sjukvården i västra Wollega-provinsen och hade även ett rikt engagemang i 

kyrkan. Lydia Larsson, Per Stjärne och Karl Cederqvist skriver alla i någon form kring 

problemet med månggifte – polygami – vilket de anser är oriktigt. 

 

 

Fredrik Almqvist 

Fredrik Almqvist (1936–) var liksom Per Stjärne missionär i Etiopien, men i två omgångar, 

1962–1967 och 1970–1976.
69

 Under Etiopienåren var han och hans familj placerade i 

Nakamte i västra Wollega-provinsen. Almqvist skrev bland annat flera gemensamhetsbrev 

hem till missionsvännerna i Sverige under 1960-talet, och avslutade alltid breven med hela 

familjens namn. Dessa brev finns bevarade i EFS arkiv på Stockholms stadsarkiv.  

Innehållet i dessa gemensamhetsbrev baserar sig på hans och familjens vardagliga upplevelser 

och möten med människor i Etiopien under missionärstiden. I mars 1963 skrev han 

tillsammans med sin familj ett långt brev hem till ”Kära alla Missionens vänner i Sverige!” 

Brevet börjar alldagligt med tal om vädret både nere i Nakamte och hemma i Sverige. Han 

övergår sedan till att skildra pengabehovet hos den inhemska kyrkan och vädja om en extra 

insamling för att slippa avskeda lärare och evangelister, han fortsätter med att säga att krisen 

förmodligen kommer att klaras av genom denna extra insamling. I brevet skildrar han 

ingående storbesöket som de haft, det var nämligen självaste kejsaren Haile Selassie I som 

kommit på besök.
70

 Även det andra gemensamhetsbrevet från 1963 som är skrivet den 28 

september innehåller vädjan om ekonomiska bidrag till lärarlönen eftersom de pengar de 

redan har fått har använts till ”mat, logi, skolavgifter och skolböcker” och till förkovran för 

samme lärare. Vidare fortsätter han att presentera en studielånefond som finns för att kunna 

hjälpa ungdomar – som inte själva har möjlighet att bekosta sina studier – till vidare studier. I 

slutet av gemensamhetsbrevet finns lite ”interna rapporter” – som han kallar det – om sonens 

dop.
71

 Gemensamhetsbreven från 1963 har till största del handlat om ekonomiska kriser och 

svårigheter med att få de budgeterade pengarna att räcka till löner och annat i skolan och den 

inhemska kyrkan. Dessa gemensamhetsbrev från 1963 är av den anledningen inte privata brev 
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och de är även riktade till många missionsvänner i Sverige. Julbrevet från 1963 innehåller 

skildringar från julottan som de kunnat lyssna på samt skildringar om hans eget trosliv.
72

  

Gemensamhetsbreven från 1964 är tre stycken, varav det första är daterat 7 april och 

innehåller till största del skildringar kring ekonomiska problem eller som Fredrik Almqvist 

skriver ”eviga problemet om pengar” för verksamheten i församlingen i Nedjo.
73

  

År 1965 skrev han tillsammans med sin familj två brev som har överskriften 

Gemensamhetsbrev och där det första från den 12 juni startar med orden ”Kära vänner och 

understödjare!” och det andra från 17 oktober startar med orden ” Kära vänner i Sverige!”. I 

bägge breven ger han glimtar och funderingar kring livet ute på missionsfältet. I brevet som är 

daterat den 12 juni 1965, tar Almqvist upp om alla missionärer som finns i den västra 

Wollega-provinsen, var de är placerade och vilken missionsuppgift de har eller kommer att 

ha. Han betonar särskilt skolorna som han menar är en verksamhetsgren ute på fältet som bör 

framhållas. Här finns det en skillnad mellan missionens skolor på missionsstationen och 

kyrkans skolor i byarna som behöver uppmärksammas menar Almqvist. Skillnaden består i att 

numera har en ”infödd rektor” ansvaret som tidigare låg på en missionär. Det Almqvist menar 

är att det är viktigt att dessa skolor förblir missions- eller kyrkskolor så att ”de genom sin 

kristendomsundervisning och fostran skiljer sig från andra skolor.”
74

 

Det andra brevet handlar också om skolan och att vara byskolelärare och om behovet av 

bidrag till lärarlönen samt behovet av förböner för missionsfältet. I slutet av brevet kommer 

en personlig del om barnen och om glädjen att återvända till Nedjo – där de tidigare verkade – 

samt att de alla är friska.
75

 Det andra gemensamhetsbrevet är från den 24 maj och innehåller 

”små glimtar ur vardagslivet” och i detta brev skildras möten med människor som bor inom 

missionens område – jag tolkar det som att hon menar missionsstationen – och hur de lever. 

Hon beskriver även en bröllopsfest som ägde rum en bit bort från där de bor. Brevet är 

undertecknat med hela familjens namn, men denna gång med Margaretha Almqvists namn 

först.
76

 Mest troligt är det hon som skriver detta gemensamhetsbrev hem till missionsvännerna 

i Sverige.   

Dessa båda brev är inte av en privat karaktär utan speglar livet ute på missionsfältet ur ett 

arbetsperspektiv, även om det kommer några små personliga inslag om hur familjen mår och 
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hur de som familj har det ute på missionsfältet. Jag anser att dessa brev inte är privata eller 

halvprivata utan att de är offentliga, eftersom att de till största delen rör en hel 

missionsorganisations arbete ute i världen. 

Familjen och Fredrik själv är i gemensamhetsbreven inte skildrade i någon större 

utsträckning. Endast kring sonens dop finns det några rader skrivna i ett av 

gemensamhetsbreven, och det kanske har sin förklaring i att breven är skrivna för och till 

missionsvännerna i hela Sverige och inte för familjen, släkten eller de närmaste vännerna. De 

därhemma och då främst familj och vänner är inte omnämnda i gemensamhetsbreven 

överhuvudtaget och det beror mest troligt på samma orsak som för den egna familjen och 

missionären själv. Däremot finns en del av gudstjänstlivet och troslivet omnämnt och 

beskrivet. Här menar jag att det mest troligt är det som missionsvännerna hemma i Sverige 

vill läsa om, och som gör att de skickar pengar till missionsfältet som missionärerna kan 

använda sig av i sin missionsgärning. Fredrik Almqvist och hans familj vill spegla en bild av 

Etiopien och det arbete de gör ute på missionsfältet för att missionsvännerna hemma i Sverige 

ska kunna få ett vidare perspektiv av omvärlden och särskilt Afrika och Etiopien.   

De människor som Fredrik Almqvist och hans maka mötte ute på missionsfältet finns till viss 

del beskrivna i gemensamhetsbreven. Till största delen är det de lärare och evangelister som 

nämns vid namn samt vad de gör i skolor och ute på fältet. 

Fredrik Almqvists maka Margaretha har skrivit sina memoarer där hon beskriver hela sitt liv 

och även några personliga glimtar från livet som missionär tillsammans med sin man i 

Etiopien. Dessa memoarer finns att ladda ned som en pdf-fil på internet.
77

 Eftersom hon har 

skrivit en del av gemensamhetsbreven är det intressant att ta upp även hennes memoarer och 

använda den som referens till årtal när de var utsända som missionärer i Etiopien. 

Gemensamhetsbreven som Fredrik Almqvist och hans hustru Margaretha Almqvist skrev hem 

till Sverige under sin missionärstid i Etiopien är inte alls på något sätt av en privat karaktär. 

Dessa brev är mest offentliga och endast någon liten del av breven – enstaka rader eller 

stycken – är halvprivata. Huvuddelen av innehållet i breven rör ekonomiska frågor och 

problem, det verkar som att pengar var en bristvara ute på missionsfältet och att man önskade 

extra insamlingar för att kunna utöka eller ha kvar verksamheten samt att kunna betala löner 

till lärare och evangelister. 

                                                           
77

 www.tjust.com/gen/1937/1113/almqvist/Minnen.pdf (hämtad 2013-05-13) 

http://www.tjust.com/gen/1937/1113/almqvist/Minnen.pdf


26 
 

Bloggar 

 

Kersti Karlsson – Etiopien – kontrasternas land 

Kersti Karlsson skrev som missionär för EFS i Etiopien och som kontaktperson för Svenska 

kyrkan under åren 2005–2008 en blogg under namnet ”Etiopien – kontrasternas land”.
78

 Hon 

har tidigare varit missionär för EFS i Etiopien 1987–1991 och var under den tiden placerad i 

Nakamte i västra Wollega-provinsen. Under den tid som hon skriver bloggen arbetar hon som 

sagt som Svenska kyrkans kontaktperson gentemot samarbetspartners i Etiopien som 

EECMY, Etiopiens ortodoxa kyrka
79

 och Win Souls for God
80

 som är ett gatubarnsarbete. 

2005 befinner Karlsson sig i Addis Abeba och skildrar i brevet maj 2005 detaljerat 

gudstjänstlivet och troslivet under den etiopiska påsken
81

 – den sammanfaller inte med vår 

påsk eftersom att de använder sig av den julianska tideräkningen, där varje år har 13 månader 

varav 12 månader har 30 dagar och den trettonde har 5–6 dagar. Brev nummer två under 2005 

innehåller en del om hur det är att leva i Etiopien som missionär den första tiden och var hon 

bor, men även de oroligheter som förekommit i efterdyningarna av valet. Oroligheterna beror 

på att valresultatet inte ännu hade meddelats på grund av anklagelser om valfusk. I detta brev 

finns både privata och offentliga skildringar. Hon menar att demokrati inte kan byggs upp på 

en dag utan att det behöver få ta sin tid samt att vapen inte mer får föra talan.
82

 

De brev som skrivs under 2006, 2007 och 2008 handlar till största delen om arbetet ute på 

missionsfältet samt gudstjänstliv och olika möten med människor. Familjen och de därhemma 

såsom släkt och vänner är inte omnämnda i bloggen. Endast när någon kommer på besök 

finns de med i något av breven, men det är bara kortare sekvenser. Sig själv och vad som hon 

är med om ute på missionsfältet är en stor del av bloggen och skildras i brevinläggen. Jag 

menar här att hon är halvprivat i sina brev som lagts ut på bloggen som pdf-filer.  

Gudstjänstliv och trosliv har som jag förmodade en stor del i de brev som Karlsson skriver på 

bloggen. Här skildras även andra kristna samfund särskilt EOC och deras högtider. EOC har 

en mängd olika högtider som firas runt om i Etiopien och framför allt i Addis Abeba.  
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De människor man möter när man är ute som missionär gör ett stort avtryck oavsett om de är 

inhemska eller av annan nationalitet. Dessa människor får ett stort utrymme i de brev som är 

utlagda på bloggen.
83

 De flesta mötena skildras relativ utförligt, även de olika besöken i 

EECMYS kyrkor. Här skildras prästvigning, gudstjänster och andra sammankomster relativt 

noga och utförligt. 

Kersti Karlsson har i sin blogg varit både privat och offentlig samt speglat händelser i det 

etiopiska samhället. Detta oavsett att man på en blogg inte är privat om man inte har en 

lösenordsskyddad blogg. I hennes blogg har jag inte kunnat hitta några större 

samhällspolitiska händelser som hon skildrar förutom oroligheterna som varit i 

efterdyningarna av ett val. 

  

Jonas Nordén – Familjen Nordén i Addis Ababa 

Jonas Nordén och hans fru Victoria Nordén är utsända till Etiopien för att tillsammans med 

EEMYC arbeta med att ta fram ett material för barn och ungdomar. De skriver en blogg under 

namnet ”Familjen Nordén i Addis Ababa”.
84

 I sin blogg skriver de om vardagliga händelser 

både familjära och missionsrelaterade, även en liten del samhällspolitiska speglingar. Till 

dessa speglingar hör även EEMYC:s brytning med den Svenska kyrkan, som har sitt ursprung 

i Svenska kyrkans beslut att viga samkönade par. Denna del möttes jag och mina reskamrater 

av under vårt besök i Etiopien januari 2013. Jonas Nordén beskriver i bloggen hur beslutet 

gick till under rubriken ”Det tuffa beslutet” – det är även viktigt att känna till landets lagar 

och förordningar i denna fråga – i Etiopien är det enligt lag förbjudet med homosexualitet. 

Denna fråga är mycket viktig för EEMYC och beslutet att bryta med Svenska kyrkan handlar 

om både bibeltolkning och Guds skapelseordning och av denna anledning blev beslutet 

”oerhört skarpt och drastiskt” skriver Jonas Nordén.
85

 En annan fråga som ser olika ut 

beroende på var vi är i världen är frågan om omskärelse. Ett av inläggen på bloggen handlar 

om detta ämne och de blev förvånade på hur utbrett det är även bland protestanter.
86

 

I bloggen ”Familjen Nordén i Addis Ababa” finns det invävt skildringar om familjen, 

bloggaren själv och det liv som de lever ute på missionsfältet. De därhemma såsom familj och 
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nära vänner beskrivs sporadiskt i bloggen, när familj, släkt och vänner är på besök ute på 

missionsfältet i Etiopien finns reseskildringar utlagda på bloggen. Gudstjänstlivet och troslivet 

finns även med i bloggen. Det egna gudstjänstlivet finns inte beskrivet i någon större 

utsträckning, men förekommer mest troligt mer än vad som skildrats i bloggen. Möten med 

olika människor i arbetet som missionär är skildrat i olika blogginlägg. Bland annat har deras 

medarbetare fått ett eget blogginlägg.
87

 

Blogginläggen är många och nästan varje dag finns det nya inlägg en del är korta och andra 

långa. Mycket som skildras är små vardagshändelser. 

När jag jämför Jonas och Victoria Nordéns blogg med Kersti Karlssons blogg ser jag en viss 

skillnad. Karlsson har skrivit sina brev som pdf-filer medan Nordéns skriver inlägg och deras 

blogg har mer av en dagbokskaraktär än av en brevblogg som Kersti Karlssons blogg är. 

Jonas och Victoria Nordén beskriver fler vardagliga händelser som kan betecknas som 

politiska eller samhällshändelser än vad Karlsson gör. Här får vi bland annat följa en av de 

samhällspolitiska eller kyrkopolitiska händelserna som även har berört oss i Sverige, 

nämligen brytningen mellan EECMY och den Svenska kyrkan.  

  

 

Slutsats 

Jag har i min uppsats prövat om Malin Gregersens påstående om att alla missionärs brev är 

offentliga eller halvprivata håller. Jag har även tittat på Eva Helen Ulvros diskussion om 

samma ämne. Det som de kommer fram till är att brev tycks idag ha en mer privat karaktär än 

vad som var under slutet av 1800-talet och under 1900-talet. Då var det vanligare att man läste 

de brev som man fick högt för andra och även skickade breven runt till släkt och vänner för 

att så många som möjligt skulle få ta del av innehållet, och breven hade en halvprivat 

karaktär.  Jag håller med både Gregersen och Ulvros i deras resonemang kring halvprivata 

brev. När det gäller bloggar finns det idag inget som är privat så länge eftersom alla som har 

tillgång till internet och att bloggen är öppen för alla kan läsa bloggen. Det finns även bloggar 

som man behöver ha en inloggning till och då blir de av en mer privat karaktär, men det är 
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inte aktuellt för missionärsbloggar där man av olika orsaker vill nå ut med sitt budskap om sin 

gärning ute på missionsfältet. 

De gamla missionsbreven från slutet av 1800-talet och till slutet av 1900-talet är sin tids 

bloggar. Vad man som missionär tyckte var viktigt att förmedla hem till Sverige har varit 

olika om man tittar över tid. Det övergripande är dock avsaknaden av tillräcklig ekonomi för 

att kunna bedriva den mission som missionärerna tyckte skulle bedrivas. Det är endast i 

bloggarna som vi inte möter avsaknaden av tillräcklig ekonomi. Detta tror jag beror på att vi 

under de senaste åren inte är lika beroende av pengar som man var tidigare. Mycket av det 

arbete som de tidigare missionärerna bedrivit har idag tagits över av etiopier och de 

missionärer som idag är ute på missionsfältet är mer av kontaktpersoner eller arbetar i olika 

projekt tillsammans med EECMY. Idag har vi även ett helt annat sätt både att se på saker och 

att skildra händelser både hemma i Sverige och ute i världen. Informationsflödet är bara en 

knapptryckning bort mot tidigare när ett brev tog flera veckor på sig att komma hem till 

Sverige. Idag kan missionsvänner hemma i Sverige prenumerera på de blogginlägg som görs 

av missionärerna som är ute på missionsfältet. Denna prenumeration kommer via ett mail till 

inkorgen och jag kan läsa inlägget några sekunder eller endast någon minut efter det att har 

lagts upp på bloggen. Bloggarna är även vår tids dagböcker som finns kvar som avtryck ute på 

nätet. Dessa bloggar – eller dagböcker – är inte privata på samma sätt som de handskrivna 

dagböckerna är. När man ser på det som är privat, halvprivat och offentligt finns det en tydlig 

distinktion mellan begreppen, men när det gället brev från missionärer ute på missionsfälten 

är det inte någon större distinktion eftersom att missionärerna är halvprivata eller offentliga 

personer inom missionsrörelsen. Missionärerna är även angelägna om att få ut sitt budskap 

om hur det är ute på missionsfältet till så många missionsvänner som möjligt i Sverige, och 

det blir bara lite mer personligt om missionärerna nämner sin egen familj i breven.    

När jag ser på det som skrivits och vad som man tar upp i sina brev eller bloggar under de 

olika tidsperioderna ser det litet olika ut. Dels är det olika tider och olika problem att brottas 

med. Angående de olika politiska beslut som drabbat missionärerna och det inhemska folket 

genom tiderna, är det annorlunda beroende på vilken tidsepok det handlar om och vilka 

samhällspolitiska händelser som har speglat både omvärlden, missionslandet och livet ute på 

missionsfältet. Man kan till exempel se att det under 1960-talet fanns en ekonomisk oro över 

att insamlade medel inte ska räcka till allt som behövs och till löner för lärare och evangelister 

ute på missionsfältet. Medan de som var ute på missionsfältet under första världskriget hade 

stor oro för händelserna ute i världen och om kriget skulle nå ut till missionsfältet. Det sista 
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skildras tydligt av Karl Cederqvist i hans brev och artiklar till Missionstidningen. Under det 

andra världskriget fanns inga missionärer ute på fältet, detta eftersom italienarna hade utvisat 

alla utländska medborgare ur Etiopien, vilket gjorde att Per Stjärne fick en ”diplomatstatus” 

när han kom tillbaka till Etiopien 1945 eftersom Sverige inte hade någon beskickning i Addis 

Abeba.  Stjärne fick vara mellanhand mellan kejsaren Haile Selassie I och svenska UD. 

Missionärerna har skildrat familjen och sig själv på olika sätt genom tiderna. Jag kan se ett 

mönster skina igenom och att det är lättare idag att skriva om familjära sammanhang och 

händelser på en blogg än vad det är i det skrivna brevet hem till missionsvännerna i Sverige. 

Det är även ett mycket snabbare sätt att skriva via en blogg än att skicka ett brev med 

”snigelpost”. Inläggen som publiceras finns snabbt ute på nätet genom en knapptryckning, när 

det i slutet av 1800-talet och under 1900-talet tog flera veckor för ett brev att nå adressaten 

hemma i Sverige. Genom internet har världen ”krympt” och det går fortare att få fram sitt 

budskap samt att det når fler personer. Det gör också att missionärerna är offentliga eller 

halvprivata. 

De därhemma som familj och närmaste vänner är i nästan alla brev, artiklar och bloggar inte 

skildrade i någon nämnvärt större utsträckning. Jag kan se att när det gäller denna kategori av 

människor är man mer privat än när det gäller människor som man endast har en 

arbetsrelation till. Det kan också vara så att dessa relationen förekommer flitigare i de brev 

som skickas direkt hem till familj och närmaste vänner, och som jag inte har kunnat hitta för 

att undersöka. I en del av bloggarna kan man hitta några enstaka inlägg om de därhemma och 

då främst när de är på väg att komma på besök ute på missionsfältet. Gudstjänstlivet och 

troslivet har ungefär skildrats på samma sätt genom tiderna. I breven, bloggarna och artiklarna 

beskriver man hängivenheten till Gud och varför man vill verka ute på missionsfältet.  

I många av breven och artiklarna finns de ekonomiska problem som man brottades med ute på 

missionsfälten. Många av dem är indirekt eller direkt vädjan om mer pengar till 

verksamheterna ute på missionsfälten. Människorna som missionärerna möter skildras olika 

mycket under de olika tiderna, där man under mitten av1900-talet inte skildrar mötena i någon 

större skildring finns de under slutet av 1800-talet och i början av 1900-talet skildrat i en 

mycket högre utsträckning. 

När det gäller samhällspolitiska händelser finns det en liten skillnad beroende på under vilken 

tid som missionärerna var ute på missionsfältet. Det finns en tydlig skildring av första 

världskriget i de artiklar och brev som Karl Cederqvist skrivit, medan man av andra 
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världskriget inte ser några brev alls från Etiopien. Detta har sin förklaring i att alla 

missionärer blev utvisade ur Etiopien av italienarna 1933 och de fick inte komma tillbaka 

förrän 1945. En annan samhällpolitisk fråga är den om tillåtelsen av månggifte – polygami. 

Det är inte vanligt i Sverige och har inte varit det under en mycket lång tid. Däremot finns det 

skildrat i brev hos tre av de missionärer som jag har tittat närmare på. Karl Cederqvist är den 

första som redan 1894 tar upp frågan. Per Stjärne är den andra missionären att nämna 

polygami i sina brev och Lydia Larsson den tredje. Både Stjärne och Larsson nämner frågan 

om polygami i sina brev 1947 respektive 1948. Under en av Per Stjärnes tidsperioder som 

missionär i Etiopien – kring år 1945 – handlade de samhällspolitiska händelserna mest om 

förhandlingar om det svenska biståndet till Etiopien, där Stjärne var utsänd av Haile Selassie I 

som mellanhand till Svensk utrikesdepartementet. Sverige hade vid denna tid inte någon 

beskickning i Addis Abeba och av den anledningen föll det sig naturligt att en av 

missionärerna på plats fick ta på sig diplomatrollen. Kejsaren var en stor anhängare av den 

svenska missionen och var tacksam över allt som de ville göra för folket i hans hemland. 

I sina brev hem till vänner, familj, missionsvänner, missionssekreterare och 

missionsföreståndare skriver missionärer och tackar för julhälsningar. Detta är rikt 

förekommande i början av varje nytt år i de brev som jag har läst. 

 En del av breven kan kanske uppfattas som privata, men eftersom att de riktas till människor 

i EFS ledning är de mer offentliga än vad som kan tyckas när man läser breven. Ibland har 

missionärerna varit privata gällande deras egen familj, men det kan även förstås som att man 

ville ha förbön för sig och sin familj från alla vänner i Sverige. 

 

Nuläge/epilog 

Idag är det en helt ny situation att åka ut som missionär. Dels vet vi mycket mer om länderna 

runt om i världen och om deras behov och dels har avstånden minskat – inte i 

kilometeravstånd utan i tid eftersom ressätten har förändrats. Tidigare åkte man båt eller tåg ut 

till missionsländerna och idag tar man oftast flyget. Även sätten på hur man förflyttade sig har 

förändrats genom tiderna. Förr gick man eller red på åsna eller mulåsna medan man idag ofta 

tar bilen eller åker buss mellan olika byar och orter. I artikeln ”Vägen till Nakamte” beskrivs 

hur man färdades och hur lång tid det tog att ta sig 20 mil mellan Addis Abeba och Nakamte. 
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1922 tog det från den 17 mars till den 4 april att ta sig den sträckan med mulåsna och att gå.
88

 

2013 i januari färdades jag samma sträcka, men med buss och tog oss ca 12 timmar att ta oss 

mellan Addis Abeba och Nakamte. Vägen håller nu på att renoveras och göras kortare och det 

kommer sannolikt att ta ännu kortare tid om ett år eller två.  

Missionärsrollen har ändrat sig genom tiderna. Dels vet vi idag mycket mer om andra länder 

och många har rest som turister i länder dit man i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet 

endast kunde drömma om, och dels har den protestantiska kyrkan växt mycket och växer 

fortfarande framför allt i tredje världen och på det södra halvklotet. EECMY är en kyrka som 

idag växer snabbt.
89

 

Många åker idag ut som volontärer för olika organisationer och inte som missionärer även om 

det som man gör som volontär i mångt och mycket liknar det arbete som de tidiga 

missionärerna utförde ute på missionsfälten. WSG är en stor volontärorganisation dit en del 

vänder sig och de finns även i Etiopien och arbetar. Flera av dessa volontärer skriver även 

bloggar om det arbete som de utför på fältet bland annat bland gatubarnen och i barnhemmen.  

 

Sammanfattning  

I min uppsats har jag ställt frågan om breven som skrevs hem till släkt, vänner, 

missionsvänner, missionsföreståndaren och missionsstyrelsen skiljer sig åt mot bloggarna som 

finns på internet. Är de lika privata eller är alla brev eller bloggar halvoffentliga oavsett vem 

som är adressaten? Jag har kommit fram till att alla brev som missionärerna skrev hem till 

missionsföreståndaren, missionssekreteraren och missionsvännerna Sverige och som 

publicerades som artiklar i Missionstidningen eller de inlägg och brev som återfinns på 

missionärers bloggar inte är av en privat karaktär utan har en mer halvprivat eller offentlig 

karaktär samt att det inte finns någon större skillnad i brevens utformning. Tyvärr har jag inte 

kunnat hitta så många brev till familj, släkt och nära vänner för att kunna se om de skiljer sig 

från bloggarna. Jag har även kunnat svara på mina underfrågor. Den första om missionärernas 

brev hem till familj och vänner skiljer sig mot de brev som skrivits hem till missionsvännerna 

i Sverige samt de artiklar som missionärerna skrivit och son har publicerats i EFS 

missionstidningar Missionstidningen? Den andra spelade pengar stor roll eller var det 
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budskapet som var den främsta missioneringsaspekten och hade pengarna någon betydelse för 

hur man skrev hem till missionsvännerna och berättade om situationen på missionsfältet i 

Etiopien? Eftersom jag inte kunnat hitta några brev som skrivits hem till familj och vänner 

förutom två stycken är det svårt att kunna se om de skiljer sig mot breven till 

missionsvännerna och artiklarna i Missionstidningen. Däremot verkar pengarna ha spelat en 

stor roll samtidigt som budskapet fortfarande var huvuddelen av missioneringsgärningen. I 

breven fram till och med 1965 finns ofta behov av mer insamlingar till missionen med i 

breven till missionsvännerna. 

En annan aspekt på att se om de är privata eller offentliga i sina brev och bloggar är hur de 

skildrar familjen, sig själv och de därhemma här avser jag släkt och vänner. Är det någon 

skillnad på det privata och offentliga i det som skrivs? Beskriver man sitt gudstjänst- och 

trosliv? Nämner man eller beskriver människor som man möter ute på missionsfältet och de 

situationer som man möter människorna i? Finns det någon eller några större 

samhällspolitiska händelser som skildras i breven, artiklarna eller bloggarna och skiljer det sig 

över tid? När det gäller samhällspolitiska händelser finns det en skillnad beroende på under 

vilken tid som missionärerna var ute på missionsfältet och vad som hände ute i omvärlden 

samt hur det politiska styret var i Etiopien. De olika människor missionärerna har mött under 

de olika tidsperioderna har skildrats i en stor utsträckning, även gudstjänstlivet och troslivet 

finns skildrat men i olika mängd av olika missionärer. När det gäller den privata, eller 

offentliga karaktären i brev och bloggar är svaret att det inte är någon större skillnad. De flesta 

är av en halvprivat eller offentlig karaktär och endast något brev är av en mer privat karaktär. 
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Förkortningar 

EECMY Mekane Yesus-kyrkan 

EFS Evangeliska Fosterlandsstiftelsen 

EOC Etiopiens ortodoxa kyrka 
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