
Mission och uppror i främmande länder - bakgrund 
 

Dokumenten i temat kommer från Helgelseförbundet, grundat 1887, och från Örebromissionen, 
grundat 1897. I dag ingår de båda i Evangeliska frikyrkan som har sina rötter i den baptistiska 
traditionen. 

Det var vid slutet av 1800-talet som flera kristna missionsförbund i viljan att sprida den kristna tron 
började missionera i utlandet, den s.k. yttre missionen. Kina, Indien och Sydafrika är några av de 
länder som finns representerade bland dokumenten. Förutom att sprida Guds ord bland 
hednabefolkningen ägnade man sig också åt församlingsarbete, skolundervisning och sjukvård. 

Missionärerna hade en omfattande kontakt med hemorten och beskrev ofta vad som hände och hur 
det såg ut i länderna dit de kom. Mycket av det de skrev publicerades, ofta med fotografier, i de 
medlemstidningar och årsböcker som förbunden hade. På så sätt kunde medlemmarna hemma 
hållas informerade och bli motiverade att ge gåvor och stöd till verksamheten.  

De delar av världen som missionärerna sändes ut till var på inget sätt ofarliga. Många drabbades av 
sjukdomar i en tid då det inte fanns penicillin och sjukvård där de befann sig. Många hade också 
oturen att hamna i olika politiskt turbulenta och farliga skeenden vilka de inte kunde förutse. Ett av 
de mest slående exemplen på detta är det s.k. Boxarupproret då många missionärer brutalt dödades.  

Det är i dokumenten från dessa oroliga tider som det blir extra intressant för oss att ta del av vad 
källmaterialet kan berätta. Vi kan få information om hur det egentligen var på platsen men också hur 
det presenterades för missionärsvännerna hemma i Sverige.  

Missionärerna imponerar på många sätt med sitt engagemang, sina språkkunskaper och sin 
uthållighet, men också i sin jämställdhet mellan män och kvinnor.  

Bland handlingarna förekommer följande: 

• Boxarupproret i Kina omkring 1900 då många missionärer miste livet.  
• Indiens självständighet och dess konsekvenser för missionärerna.  
• Apartheid i Sydafrika.  
• Metodövningar för gymnasiet. 
• Trons Segrar, Helgelseförbundets tidning i hela årgångar för åren 1900 och 1901 
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