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Den goda viljan 
Kvinnliga missionärer och koloniala mö
ten i tunisien och västra Jämtland
Av catarina lundström, nordic Academic 
press, 2015

Titeln på boken väcker intresse och frå-
gor. Vilka jämförelser kan man göra mel-
lan dessa två vitt skilda arbetsområden?  
Den sammanbindande länken är att 
missionsorganisationen Kvinnliga Mis-
sions Arbetare (KMA) arbetade där. 

KMA bildades 1894 och var då en av 
flera missionsorganisationer som leddes 
av kvinnor och sände ut kvinnor för att 
arbeta bland kvinnor och barn. Initiati-
vet till KMA kom från Fredda Hammar 
(1847–1927) som var lärare och före-
ståndare för en av Stockholms privat-
skolor. Hennes religiösa bas var KFUK 
och tillsammans med några av dess le-
dare beslöt de att starta en egen förening 
för kvinnor som ville verka för mission. 
Verksamheten syftade enligt stadgarna 
till ”Guds rikes utbredning genom kvin-
nans arbete för kvinnan”. ”KMA var en 
chans för kvinnor att komma ut. Man 
har upplevt en kallelse och det var en väg 
ut. Sen fick kvinnorna också en position 

som man inte hade hemma i Sverige; att 
förkunna Guds ord och att agera själv-
ständigt i offentligheten.”

KMA fick aldrig en stor medlemskår; ef-
ter 10 år 1000 medlemmar och 1962 
drygt 2000, men verksamheten hade 
ändå en imponerande omfattning som 
bestod av evangelisk förkunnelse och so-
cialt arbete. Redan 1896 sändes de för-
sta två missionärerna till Indien och till 
Kina. KMA kom att arbeta på ett tiotal 
fält i världen; t.ex. Kongo, Mongoliet, 
Nordafrika, Tibet, Armenien, Israel och 
Gammalsvenskby i Ukraina. Detta sked-
de ofta i samverkan med andra missions-
organisationer. I boken finns exempel på 
livslånga insatser efter gedigna förbere-
delser, inte minst inom språkområdet.

Föreningen hade också ett eget bokför-
lag och en egen tidning När och Fjärr-
ran. Böcker och skrifter spreds över lan-
det via 150 bokstationer som utgjorde 
KMAs lokalgrupper. De var också en 
viktig stomme för den inre verksamhe-
ten av förbön och insamling. 

När Catarina Lundström ger sig i kast 

med ämnet att skildra kvinnliga missio-
närers möten med människor i Tunisien 
och i västra Jämtland gör hon det med 
en viss skeptisk inställning till missionen 
och dess aktörer. Hon erkänner att hon 
som många andra bär på fördomar och 
schablonbilder av kvinnliga missionärer. 
Men hon är också beredd att som ”his-
toriker bidra till att ändra förståelsen av 

upprättelse för dåtidens missionärer

Tiga kan jag inte – Alma och armenierna
Av Janne carlsson, Artos förlag 2014

I år, 2015, är det ett hundra år sedan 
folkmordet på armenier, syrier, greker 
och andra kristna minoritetsgrupper 
i dåvarande Turkiet. Under året har 
det uppmärksammats på många olika 
sätt, men det är fortfarande ett känsligt 
ämne, framför allt på grund av att nuva-
rande Turkiet inte erkänner övergreppet. 
Det är också svårt att glömma eftersom 
folkmordet var ett ovanligt brutalt och 
omänskligt övergrepp på hela folkgrup-
per. Alma Johansson var där och kan be-
rätta. Det är en plågsam men nödvändig 
läsning.

Alma Johansson var en ung kvinna som 
åkte ut som missionär till Turkiet 1902, 
21 år gammal. Hon var utskickad av 
missionsorganisationen KMA, Kvinn-
liga Missionsarbetare. Det var de arme-
niska barnen hon ömmade för och hon 
blev placerad i olika barnhem, men fick 
många fler uppgifter än det på sitt bord, 
bland annat utbildade hon sig till barn-
morska och fick många gånger fungera 
som läkare. 

Boken om Alma Johansson är skriven 
delvis som en roman om hennes liv och 
verk, och en historisk överblick med de 
politiska hädelserna i centrum. De bio-
grafiska texterna om Alma är hämtade 

från hennes många brev, artiklar och 
böcker hon själv skrev under sin långa 
levnad. Eftersom historien kring det ar-
meniska folkmordet inte är särskilt känt 
för den stora allmänheten är det en bra 
strategi att varva Almas berättelse med 
fakta och historik. Det ger en lärorik re-
lief till Almas upplevelser och erfarenhe-
ter. Hon är ett ögonvittne av första klass. 
Hon var där och såg grymheterna med 
sina egna ögon och hon hämtade sig ald-
rig riktigt efter det även om hon fortsatte 
att arbete bland armenierna ända fram 
till 1941, framför allt i olika flyktinglä-
ger. I över 60 år var hon i det armeniska 
folkets tjänst. Inte undra på att hon än 
idag hyllas av dem som en hjältinna. 
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det gemensamma arvet av bilder och be-
rättelser”.

KMA-kvinnorna hade en lång tid av när-
varo i ett Tunisien som förändrades ra-
dikalt under 1900-talet. Uppdraget var 
både att bedriva evangelisatoriskt och 
socialt arbete. Men syftet var inte att 
grunda en ny kyrka eller bygga försam-
ling utan att i det muslimska samhället 
skapa kontakter i synnerhet med kvin-
nor, barn och ungdomar. Ett barnhem 
och en förskola blev basen för verksam-
heten. Genom hembesök skapades ett 
stort nätverk och gav kännedom om fol-
kets levnadsvillkor. Det handlade ibland 
om regelrätt sjukvård och barnavård. 
Det är dessa möten med ”den andra” 
som Catarina Lundström har studerat. 
Hur mycket av dominans och hierarki 
fanns i missionärernas möten med tu-
nisiska kvinnor?  Även om inledningsvis 
behovet av fostran och ändrad livsstil 
kunde märkas i mötet med kvinnorna 
i deras hem framträder alltmer en tyd-
lig förändring mot att kontakterna blev 
alltmer ömsesidiga. Att vilja väl och att 
möta den andre var en av KMA-kvin-
nornas utgångspunkter, enligt Catarina 
Lundström som villigt tillstår att hennes 

möten med KMA och dess kvinnor både 
har nyanserat och fördjupat bilden av 
missionen och de kristna samfunden.

Det kan tyckas märkligt att KMA 
kom att intressera sig för kontakt med 
de svenska samerna. Men Fredda Ha-
mar med ett sällskap av välutbildade 
och politiskt liberala kvinnor sökte sig 
till fjällvärlden för rekreation. Där väck-
tes deras intresse för samernas situation. 
Prinsparet Oscar och Ebba Bernadotte 
gjorde också missionsresor i den jämt-
ländska fjällvärlden under perioden om-
kring 1900. Ett gemensamt engagemang 
för fattiga och behövande samer tog sig 
uttryck i ett ålderdomshem för samer. 
Dottern Maria som blev en av KMA:s 
ledargestalter deltog i flera av dess resor 
som barn. Det gjorde också hennes lilla-
syster Elsa, sedermera gift Cedergren 
och initiativtagare till Sveriges Ekume-
niska Kvinnoråd, SEK. 

Också i KMAs arbete bland samerna tyck-
er sig Catarina Lundström se många ut-
tryck för respekt för den andre. ”Hierar-
kierna till trots verkar kvinnorna inom 
KMA inte ha gett uttryck för makt och 
dominans, snarare kan man finna en 
sorts ömsesidig respekt.”

även om engagemanget för arbetet i 
olika dela av världen och kulturer kan 
tyckas svåra att förena var det precis det 
som KMA lyckades med. Det skapades 
band mellan olika grupper av ”andra”. 
Inte minst vid nyårsmässorna i västra 
Jämtland. Här sammanförde KMA olika 
grupper av ”andra” där man 1935 talade 
om hur missionen skapade band mellan 
”fjällfolk”, ”armenier”, ”hedningar” och 
”muhammedaner”.

Catarina Lundström är historiker och har 
skrivit en väl genomarbetad bok grun-
dad på det rikliga material som KMA:s 
missionärer lämnat efter sig i rapporter, 
brev och i sin tidskrift När och Fjärran. 
Dessutom har hon intervjuat några sen-
tida missionärer och missionssekreterare 
från tiden innan KMA lades ner 2004. 
Boken inleds med en missions- och 
idéhistorisk exposé. Studien är ett gott 
exempel på hur stereotyp missionskritik 
kan vändas till lite nyväckt uppskattning 
av missionsinsatser. 

Birgitta larsson

Boken om Alma Johansson ger också en 
unik inblick i hur det var för unga, en-
samma, ogifta kvinnor att ge sig iväg i 
missionens tjänst till när och fjärran. Att 
hon inte var gift, och inte heller ämnade 
gifta sig, var helt obegripligt för folk 
både hemma och borta. Hon och hen-
nes kollegor hamnade ofta i pressade 
situationer, men tack vare goda kontak-
ter, sammanhållning och ett stor mått av 
mod och tillit till Guds kraft övervann 
kvinnorna de flesta hinder. Man kan 
som läsare inte låta bli att imponeras av 
dem igen och igen.

Boken är lättläst till formen men själv-
klart bitvis tung att läsa, det är ett våld-

samt kapitel i det armeniska folkets och 
även Europas historia som återberättas, 
men boken borde vara ett måste för alla 
som har det minsta lilla intresse av po-
litik, jämställdhet och mänskliga rättig-
heter. I berättelsen om Alma Johansson 
gestaltas allt detta i en enda person och 
hennes livsöde. Hon är verkligen värd att 
minnas, inte bara för armenierna utan 
också för oss alla.

Annika damirjian
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