
Lärarhandledning för gymnasiet – Mission och uppror i främmande 
länder 
 

I detta tema finns möjlighet att jobba med dokumenten som presenteras här, eller någon/några av 
de metodövningar som finns till temat Mission och Uppror i främmande länder. Metodövningarna 
handlar om Kina och Boxarupproret. Du kan också ställa helt nya frågor till delar eller hela beståndet 
av handlingar som finns att tillgå här. Läs vidare i presentation av handlingarna här nedan. 

Presentation av handlingarna 
Utrustningslistor 

• Utrustningslista för blivande Kongomissionärer. Manlig. Utan år och maskinskriven 
• Utrustningslista för Japanmissionärer. Innehåller tips. Utan år och maskinskriven. 
• Utrustningslista för Indienmissionär. Manlig och kvinnlig.  Utan år och maskinskriven. 
• Utrustningslista för Kongomissionär. Manlig från 1920. Handskriven i skrivstil. Innehåller tre 

kolumner för svenska – engelska – franska. Totalt 8 sidor 

Minnen och upplevelser under Afrikatiden 1938-1945 

Några minnen nedtecknade av missionär Karin Zetterlund i Örebro 1986. Totalt 45 maskinskrivna 
sidor som innehåller intressanta reseskildringar genom Europa som rustar för krig. Insyn i 
vardagslivet som missionär ur ett kvinnligt perspektiv.  

Själskonflikter i missionärens liv och arbete 

Föredrag hållet vid Örebro Missionsförenings årsmöte i juni 1941 av Ellen Hilbert. 7 maskinskrivna 
sidor med indelning av orsakerna: klimatet, miljön, arbetet, missionärens sexuella liv (här åsyftas 
både sällskapsliv i vid bemärkelse och familjeliv). Fortsätter med tankar om hur man kan förebygga 
och bota påfrestningarna och vad som kan fungera som motvikt till de psykiska utmaningarna med 
yrket som missionär. 

De mördade kinamissionärerna 

Artikel från 1893 ur missionsförbundets tidsskrift. Återger brev skrivet i Wuchang, Kina den 3 juli 
1883 av missionär Lund och beskriver den sorgliga tilldragelsen med bröderna Johansson och 
Wikholm. Tryckt frakturstil som finns transkriberad. 

Feng-chen missionsstation i norra Kina 1900 och Ett gripande bref från Kina. 

Ur Trons Segrar. Artikeln beskriver missionsstationen i Feng-chen. Brevet som återges i slutet är 
skrivet av Carl L Lundberg placerad i det närbelägna ------ han återger vad som har hänt med 
missionärerna i So-ping-fu. Han beskriver också hur de försökt fly och vad som hänt dem. Brevet blir 
också ett avskedsbrev hem, det sista han skriver. Förlåt mitt slarf, men jag är så darrhändt. Strax 
efter mördas han tillsammans med sin fru och två barn samt alla dem han räknar upp i brevet. 

 



Handskrift av August Karlson 1902 

År 1902 reser August Karlsson, från Helgelseförbundet, till platsen för morden av de tio dödade 
missionärerna. Han skriver då ned de historier han får höra av de kinesiska medlemmarna  hos 
Helgelseförbundet på plats. Det är delar av dessa anteckningar som kan läsas här. Handskrivna i 
skrivstil. Även transkriberade.  

Brev från Örebromissionens arkivbildning angående Indiens självständighet.  

Brev 1 Från Indiska Inrikesministeriet, New Delhi, till alla provinsregeringar och Chief Commissioners. 
Den 7 maj 1949. 

Ändrad politik för utländska missionärer. Läs om vilka nya direktiv som gäller för dem. 

Brev 2 Avskrift av brev från skrivelse av fil. Kand, Herr Fateh Singh, indiska regeringens fullmäktige 
sekreterare till verkställande sekreterare för National Christian Council of India, Nagpur. Den 8 maj 
1949 New Delhi. 

Ämne: Främmande missionärers inträde i Indien. Ändrade riktlinjer. 

Brev 3 Brev från A D Gilson, London till Missionssekreterare J Magnusson, Örebro Missionsförening. 
Den 11 augusti 1949. 

Brev 4 Missionär Gunborg Edwardsson brev från Indien till Örebro den 31 augusti 1949 och berättar 
om förändringarna. Transkribering finns då brevet är svårläst. 

Brev 5 Brev från Magnusson Örebro till Gunborg Edwardsson i Barhaj, Indien. Den 30 september 
1949. 

Brev 6 William Edwardsson (Gunborgs make) skriver svar till Magnusson i Örebro. Den 14 oktober 
1949. 

Brev 7 William Edwardsson skriver igen till Magnusson i Örebro. Den 29 juni 1950.  

Handlingar som rör Apartheid i Sydafrika 

Artikeln från Aftonbladet En svensk missionärsfamilj som stödjer Apartheid. 6 augusti 1988 

Helgelseförbundets ledningsgrupp uttalande sig i frågan i Trons Segrar. 22 augusti 1988. 

Missionärskårens ordförande i Sydafrika Ingvar Johanssons svar på ovanstående 1988 i Trons Segrar. 

Helgelseförbundets missionsledning och styrelses uttalande angående situationen i Sydafrika. 

 

Kursmål som är relevanta 
Historia 1a1 

Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella 
förändringar eller kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation. Olika 
perspektiv utifrån till exempel social bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet. 



 
Tolkning och användning av olika slags källmaterial. 

Historia 1a2 

Olika historiska frågeställningar och förklaringar kring långsiktiga historiska 
förändringsprocesser i ett kronologiskt perspektiv som speglar både kontinuitet och 
förändring, till exempel befolkningsutveckling, statsbildning, jordbrukets utveckling och olika 
syn på människors värde, på makt och på könsmönster. 
Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella 
förändringar eller kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation. Olika 
perspektiv utifrån till exempel social bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet.  

 
Kritisk granskning, tolkning och användning av olika slags källmaterial utifrån källkritiska 
kriterier och metoder. 

Historia 1b 

Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella 
förändringar eller kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation. Olika 
perspektiv utifrån till exempel social bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet. 
 
Kritisk granskning, tolkning och användning av olika slags källmaterial utifrån källkritiska 
kriterier och metoder. 

Historia 2a 

Granskningar och tolkningar av historiskt källmaterial, till exempel arkivmaterial, 
pressmaterial och databaser, som utgångspunkt för behandling av historiska frågeställningar.  

 
Hur historia används inom olika kulturformer. Betydelsen av olika historiska teman inom 
olika genrer, till exempel film, litteratur och musik samt inom olika former av ungdomskultur. 

Historia 2b 

Granskningar och tolkningar av historiskt källmaterial, till exempel arkivmaterial, 
pressmaterial och databaser, som utgångspunkt för behandling av historiska frågeställningar. 
 
Hur historia används inom olika kulturformer. Betydelsen av olika historiska teman inom 
olika genrer, till exempel film, litteratur och musik samt inom olika former av ungdomskultur. 

Historia 3 

Olika metoder för att söka, bearbeta och sammanställa historiskt källmaterial, till exempel 
genom arkiv, muntlig historia eller digitala media. 

 
Källkritiska och metodiska problem förknippade med behandlingen av olika typer av 
historiskt källmaterial inom till exempel politisk historia, socialhistoria eller miljöhistoria.  

 



Hur undersökningar baserade på primärkällor utifrån en formulerad historisk frågeställning 
genomförs samt hur resultatet kan sammanställas, presenteras och ventileras.  

 
Hur historia används inom kulturarvssektorn, till exempel arkiv, bibliotek och museer utifrån 
ett regionalt eller lokalt perspektiv. 
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