DEN EVANGELISK- LUTHERSKA KYRKAN I
RHODESIA (ELCR)
En frukt av Svenska Kyrkans Missions verksamhet under 100 år

/lu missionär Ingvar HermaJlJJon

i firar i år lOO-årsminnet av Svenska Kyrkans Missions
tillkomst. Att det var ett både riktigt och viktigt steg som
vår Svenska Kyrka då tog vill väl ingen nu bestrida, även om
meningarna då till en början var delade. Resultatet av detta
missionsarbete under hundra år har blivit inhemska lutherska
kyrkor.
Den lutherska kyrkan i Rhodesia är en av frukterna av
denna den Svenska kyrkans missionsarbete. Utan tvekan har
just rhodesiamissionen alltifrån början legat det västsvenska
kyrkofolket varmt om hjärtat. Kanske beror detta till en del på
att missions intresset i Göteborgs stift tog fart ungefär samtidigt
som beslutet om att börja mission i Rhodesia fattades och de
första försöken gjordes. Prosten Ringius betydelsefulla insats
för att väcka missionsintresset i Göteborgs stift har ofta påvisats . Stor betydelse har väl i detta sammanhang J. A. Helldens
inträde som missionär i Svenska Kyrkans tjänst haft. De första
åren av sin tid som missionär kom han att ägna åt det just då
planerade missionsverket i Rhodesia. Hellden och Liljestrand
blev, med sina familjer, våra första missionärer i Rhodesia.
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Här vill jag nu försöka ge, dels en kort översikt över rhodesiamissionens utveckling till en inhemsk, självständig, luthersk kyrka, dels vill jag ge några glimtar som kan belysa läget
i denna kyrka just nu.
Rhodesiamissionens början

Definitivt beslut om att uppta missionsarbete i Rhodesia fattades av Missionsstyrelsen år 1902. Dessförinnan hade två undersökningsresor företagits till detta land av missionärer från" södra fältet", i Sydafrika.
Bland de missionärer som redan dessförinnan utsänts till
Sydafrika märker vi bl.a. Axel Liljestrand och Johan Adolf
Hellden. Det blev dessa två som fick uppdraget att med sina
familjer resa till Rhodesia och där börja missionsarbete.
Svårigheterna för de första missionärerna var många och
stora. Det kan vara svårt att göra sig en riktig föreställning om
huru ytterst enkla deras förhållanden måste ha varit. Men man
kan förstå det bättre, när man ser hur enkla levnadsförhållandena ännu idag är för större delen av den afrikanska befolknmgen.
Ett par av dem som då for till Rhodesia fick ge sina liv här.
Den första blev fru Ester Hellden, som rycktes bort från make
och son endast några månader efter ankomsten till den plats i
Selukwe, där de tänkt sig få verka. Pastor Hellden blev själv
svårt sjuk och tvingades resa tillbaka till zulu fältet.
Familjen Liljestrand, som behövt 4 veckor för sin resa från
staden Bulawayo till Vukwe i Belingwe-området, drabbades
också av malaria och måste lämna landet efter mindre än ett års
vistelse där.
Det dröjde sedan till 1908 innan ett nytt försök gjordes att
börja mission i Rhodesia. Denna gång for tre män, pastorerna
Liljestrand och Hammar samt diakon Sköld hit upp. Liljestrand
hade denna gång lämnat familjen kvar i Sverige. Även denna
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jl1aze fese k)ll'ka. Byggd 1966-67 och invigd den 1 oktober 1967.
Rymmer utom kyrkorum även församlingssal och mindre kök.
Mazelese m;SJiollJstation byggdes upp under 1965 . Vi, min fru och
jag, har haft vårt arbete här sedan dess. Mazetese är också namn på
området och på hövdingedömet. Församling och pastorat kallas också
Mazetese. Vi har cirka 700 kristna, varav 400 nattvardsberättigade, i
pastoratet. Det fanns dock många kristna i området redan innan vi
kom dit. Den gamla pionjärvägen, som de första europeerna använde
sig av, går genom denna trakt (dock icke järnvägen, som missionärerna
kom med). På Mazetese finns även en klinik.

gång krävde landet offer. Liljestrand blev sjuk i malaria och
avled före årets slut. Hammar tvingades snart lämna landet.
Diakon Sköld blev ensam kvar som missionär på det nya
fältet under flera års tid, innan någon kom för att avlösa honom. Så skedde 1913, när pastor J. Sandström anlände till Rhodesia. Även om det därefter kom flera prästerliga missionärer
till Rhodesia, var det likväl så att sällan mer än en av dessa
fanns på fältet samtidigt, under de närmaste åren.
Under år 1915 kom den första sjuksköterskan, syster Maria
Köhlquist, till Rhodesia.
11

K villllor plalllerar jordllöller f ör balld

Efter tre år - 1911 - kunde den förste afrikanen döpas.
Men eftersom ingen präst fanns - Sköld som diakon hade icke
ens på missionsfä ltet rätt att förr ~i.tta dop - skickades denne
yngling till zulufältet i Sydafrika för att där döpas. Detta måste
ha betytt en resa på över 100 svenska mil. Mannen ifråga,
Kleopas Hungwe, lever så vitt jag vet fortfarande. Fyra andra
kristna slöt sig till den lilla "församlingen" som var i vardande.
Ar 1914 hade denna skara genom dop ökats ytterligare och
bestod av 14 personer.
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Konfirmallder i lHäzefese kyrkä 25/8 1974

Från början av 20-talet kom allt fler missionärer till Rhodesia. Såväl den evangeliserande verksamheten (predikan och katekumenundervisning) som sjukvård och skol verksamhet började under 20-talet ta fastare former. Rhodesiamissionen fick
sin förste läkare, Dr Nils Tilander, år 1925. Under en 15-årig
missionstjänst kom han att lägga grunden till rhodesiakyrkans
sjukvård.
En viss försiktighet är befogad när det gäller att dra slutsatser om framgången i missionverket under den grundläggande
perioden, liksom när det gäller verkets fortsättning. Redan det
förhållandet att det dröjde flera år, innan den förste afrikanen
kunde döpas, säger något om svårigheterna. Språket har varit
ett av problemen för de flesta missionärer under deras första år.
Men för de första missionärerna var detta bara en svårighet
bland många. De svårigheter som fanns delade de med andra
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kyrkors missionärer. Afrikanens vänliga leende och välvilliga
bemötande betydde ingalunda att han var villig och beredd att
lämna sitt gamla liv och sina fäders hedniska tro för att bli kristen. Det dröjde sju år i en av våra grannmissioner, innan de
första tre katekumenerna kunde döpas. En missionär från en annan mission sägs ha verkat i 28 år utan att vinna en enda
afrikan för den kristna tron.
Vad vår mission beträffar kunde denna under de första
15 åren föra 310 personer fram till dopet. Siffran tiofaldigades
under de följande 12 åren.
Naturligtvis hade de infödda medarbetare man tog i sin
tjänst som lärare eller predikanter till en början ingen egentlig
utbildning. Det har sagts att ännu så sent som 1924 hade de
anställda lärar-evangelisterna ingen annan utbildning, om man
bortser från dopundervisningen, än att ha "vuxit upp i missionsstationens närhet"! Utvecklingen efter den tiden har naturligtvis helt förändrat situationen. Det finns nu även inom vår
kyrka inte så få afrikaner med akademisk utbildning. På varje
ort finns det folk som har några års gymnasieutbildning. Utvecklingen har i detta avseende gått förhållandevis snabbt
under de senaste 20 åren. Man kan dock inte säga att den varit
våldsam. Det har inte skett några plötsliga förändringar. Såväl det ena som det andra inom kyrkan har långsamt utvecklats
till det bättre. Kyrkans tillväxt har skett i en jämn takt. Massomvändelser har det inte varit fråga om. Någon enstaka gång
har väl en hel familj blivit kristen på en gång, men det hör till
undantagen. I regel har människorna kommit en och en för att
få undervisning och bli döpta.
Man har väl kunnat önska att det ibland skulle gått annorlunda till. Missionärerna har säkert ibland hoppats att folk
också skulle komma i grupper någon gång, att hela familjer
och släkter skulle komma och be att få bli kristnade. Men så
har inte skett. Kanske skulle inte resurserna ha räckt till, om
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ChipiuJc1 och Salafilla, tVd töräldrct!ösa baJ'll som vi tagit hand
0111 på missiollsstationen eft er föräldramas bortgång. Båda
föräldra/'lla var blinda, men bamen är seende.

det blivit en sådan anstormning. Vi vet inte vilka svårigheter
som då skulle ha uppstått.
A andra sidan har inte vår mission och våra missionärer mött
någo t öppet motstånd i arbetet. I varje fall har det hört till
undantagen. Att sjukvård, skola och förkunnelse s.a.s. gick
hand i hand under många år, och delvis gör så alltjämt, har nog
haft sin betydelse härvidlag. Kyrkans tillväxt fortsätter, även
om det inte går fort. Antalet vuxna som döps håller sig ganska
konstant från år till år.
Organisatoriskt stod arbetet i Rhodesia under ganska lång
tid underordnat zulufältets ledning. Även när rhodesiafältet år
1921 fick eget "missionsråd" som skulle vara ansvarigt för arbetet, var detta dock underställt zulufältets ordförande.
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Prästen 5. C. Ndhlol'lI vid pllmphllset vid M lItllvi
damm. Från floder och dall11nar får vi vårt vatten
till sj/lkhlls och missionsstatioller, eller som mall
Il lt ofta föredrar alt säga : Kyrkocentmm.

Ett steg närmare bildandet aven inhemsk kyrka kom man
genom att år 193 5 ett synodalråd tillsattes. Så småningom ledde detta till att en konstitution ("kyrkolag") fastställdes för
kyrkan. Denna antogs år 1941. Därmed blev arbetet t.v. uppdelat på mission och kyrka, en uppdelning som kom att bestå
till in på 60-talet.
Genom en överenskommelse mellan de olika missionerna i
Rhodesia uppdelades landet i ansvarsområden, så att varje
mission fick sitt arbetsfält. Svenska kyrkans mission fick sig då
tilldelat i första hand Belingwe- och Gwanda-distrikten. Inom
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G/ldstjänst i jHanyanga kyrka i granllpastoratet Mtttltvi. Kyrkan har
byggts IIllder den tid vi varit i Mazetese och tidigare hade ansvaret
också för MlIt/lvi-området. Invigd 1967.

detta stora område föll ansvaret för såväl förkunnelse och
kristendomsundervisning, som sjukvård och skolor, på vår missions lott. Vad sjukvården beträffar är det fortfarande den
Lutherska kyrkan, såsom missionens efterträdare, som ansvarar
för större delen av sådan verksamhet inom området.
Skolorna, som till slut hotade att växa mission och kyrka
över huvudet, har till största delen avvecklats. Detta skedde när
folkskolorna, med undantag av tre internatskolor, i början av
1971 överlämnades till andra myndigheter.
Missionen i Rhodesia började, som vi sett, i mycket liten skala.
Den var en lång tid endast en ensam missionär ibland ett avlägset och, enligt vår kristna bedömningsgrund djupt fallet folk.
Men den har vuxit från den ringa begynnelsen och blivit något
stort: en evangelisk-luthersk kyrka, eller om man så vill, en
gren av den kristna kyrkan. När vår mission först började, var
det till skillnad mot de flesta andra missioner, i ett område
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långt ifrån de städer och samhällen som europeerna i landet
börjat bygga upp. Samhällen i europeisk mening fanns inte då
bland den afrikanska befolkningen. Denna vår missions satsning på arbete i avlägsna bygder, gjorde att man kunde arbeta
relativt ostört av andra. Det är egentligen endast romarna och
de halvkristna sekterna, som inte respekterat den uppdelning
som förut nämnts missionerna emellan.
Denna satsning på avlägsna bygder medförde också, p å
längre sikt, en del nackdelar. Bl.a. förblev den lutherska kyrkan under lång tid ganska okänd i städerna. lutherska kristna
som kom till staden för att söka arbete fann inte d ~ir sin egen
kyrka, där de kunde fira gudstjänst. Därför sökte sig somliga
till andra samfund, medan andra förlorade kontakten med
kyrka och gudstFi.nst. Flyttningen från landsbygden till städerna har under åren berövat församlingarna på landet många av
sina medlemmar. Bara en liten del av dessa återfinns i de
lutherska församlingar som nu vuxit upp i städerna.
SjällJJländig llttbeJ"Jk kyrka

D en evangelisk-lutherska kyrkans i Rhodesia framväxt och
utveckling till en självständig kyrka markeras s~irsk ilt av den
nya konstitution ("kyrkolag ") som då antogs år 1962 . D~i.rige
nom övertog den inhemska kyrkan ledningen och ansvaret för
arbetet inom missionen. Ett av stegen på väg mot självständigheten togs när kyrkans förste biskop, Arvid Albrektson, utnämndes 195 8. D et blev hans sista tjänst åt denna kyrka att
under teckna överenskommelsen mellan missionsstyrelsen och
kyrkan i samband med den nya ordningen.
Svenska Kyrkans Mission bedriver allts å egentligen inte
längre själv mission, formellt sett, i Rhodesia. Det är numera
kyrkan i Rhodesia, den evangelisk-lutherska kyrkan, som gör
detta. Men den f år kraftigt stöd av vår mission. Stödet ges i
form av missionärer som skickas att arbeta i kyrkan och i form
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av medel som bekostar kyrkans verksamhet. Men det är inte
Svenska Kyrkans Mission som leder eller bestämmer över arbetet.
Bidragen från Sverige täcker fortfarande största delen av
kyrkans budget. Om man bortser från sjukvård och skolor, och
endast räknar med den direkt kyrkliga verksamheten, betalar
av denna.
missionen mer än 90
Kyrkan räknas som självständig, men detta betyder alltså
inte att den är oberoende. Efersom den är så beroende av det
ekonomiska stödet från Sverige, kan det ifrågasättas om dess
självständighet har det värde man vill lägga in i orden. Att det
ekonomiska beroendet inte skapar idealiska förhållanden inom
kyrkan, kan man se på många sätt. Försöken att få medlemmarna att ta större ansvar för sin kyrka har inte haft den framgång man skulle önskat. Vetskapen om att denna hjälp ändå
faktiskt kommer tvingar inte folk att göra sitt yttersta för att
stödja sin kyrka. En annan orsak är att de flesta kyrkomedlemmarna är fattiga. Många lever själva under mycket svåra förhållanden. Av kyrkans totala medlemsantal (ca 26.000) är en
stor del barn och ungdom. Det finns också ganska många änkor
i kyrkan. Av dessa grupper av kristna kan man inte vänta sig
så särskilt stora bidrag. Till dem som har det bäst hör lärarna.
Men många av dem har, sedan de upphörde att vara anställda
av kyrkan, visat mycket ringa intresse för sin kyrka.
Det ekonomiska systemet för insamling av avgifter och gåvor är också sådant att ansvarstagandet inte uppmuntras. När
medlemmarna uppmanas att bidraga med gåvor till sin kyrka,
så innebär detta inte att de känner sig ta ansvar för sin egen
församling. Det mesta som samlas in går till kyrkans centrala
fond. Kyrkoråden som valts för församlingar och pastorat har
ingenting att göra med förvaltningen av medlen, utom att en
gång årligen samlas för att diskutera, vad man tror skall komma in under det följande budgetåret. Kanhända är detta en av
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orsakerna till att intresset för den egna församlingen ännu inte
har vaknat så att man känner ansvaret för dess ekonomi.

Kyrkans indelning och ledning
Organisatoriskt är kyrkan uppbyggd ungefär SOm ett svenskt
stift, med församlingar, pastorat och kontrakt. Ledningen ligger i händerna på biskop och domkapitel (Church Council). Så
gott som alla frågor av någon betydelse avgörs av domkapitlet.
Det är ytterst få frågor som avgörs i pastorat och församling,
i synnerhet inte om de är av ekonomisk art.
Församlingarna är mestadels små och ofullständiga enheter,
med äldste och evangelister som styresmän. Antalet församlingar som bundits samman till ett pastorat varierar mycket,
beroende på att man ofta velat betrakta varje skola som centrum
för en församling.
Den egentliga enheten är pastoratet, i regel en prästs verksamhetsområde, som står under prästens ledning. Till storleken
(ytan) kan ett sådan pastorat täcka flera kv.mil. Antalet kristna varierar mellan några hundra och ett par tusen, men den
totala befolkningens antal är mycket större.
I den mån som prästen har förpliktelser, inte bara mot de
kristna utan också gentemot hedningarna, uppgår i regel den
totala befolkning han har att arbeta ibland till flera tusental.
I kyrkan finns också förtroendevalda äldste, några i varje
församling. Deras funktioner kan kanske närmast jämföras
med det arbete som helhjärtade och trogna kyrkvärdar utför i
en församling i Sverige.
lvfissionärema
Vilken är då missionärernas plats i kyrkan idag? Att de inte
längre leder arbetet och fattar besluten ifråga om arbetets planering, är ju uppenbart. Men man kan väl säga att deras uppgifter i övrigt inte har ändrats så mycket. I vissa uppgifter be20

PräJtvigningen i Afllene janlIari 1970. Nio kandidater präJt vigdeJ vid
della tillfälle av biJkop Strandvik.

hövs inte längre missionärer, t.ex. i skolorna. Man kan kanske
säga att missionären nu på ett annat sätt än förr har blivit kollega till afrikaner med samma uppgifter som han själv. På den
ena posten efter den andra tar afrikaner över de plikter som
förut åvilat en missionär. Detta betyder väl inte att inga missionärer kommer att behövas i fortsättningen, eller att man inte
kommer att vilja ha några. Här spelar många faktorer in, inte
minst politiska. Det mest troliga är väl att man kommer att
behöva och be om hjälp både i form av pengar och missionärer
under ganska lång tid framåt. Men den enskilde missionären
gör dock klokt i att räkna med, att han eller hennes tjänster
snart nog inte längre behövs.
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Prästlltbildnin gen

Rhodesiakyrkan har praktiskt taget från missionsverkets
början hämmats av brist p å präster. Det är fortfarande så, även
om bristen kanske kan lättas om något år. Kyrkan h ar 34 inhemska präster, men flera av dessa bedriver studier och ~ir således inte i tjänst. Några är knutna till skolorna. De flesta har
prästvigts under de senaste fem åren. Endast två har mer än
20 års tjänst som präst bakom sig.
Prästutbildningen sker sedan några år tillbaka vid Epworth
seminarium utanför Salisbury. Detta är ett metodistiskt centrum, med vilket vår kyrka har ingått en överenskommelse om
gemensam prästutbildning. Formellt räknas därför seminariet
som mellankyrkligt och vår lutherska kyrka har nu två lärare
där, doktorerna H. Söderström och T. Harlin.
Vi bör kunna räkna med att våra två lutherska svenska lärare gör vad de kan för att ge eleverna en teologisk utbildning
som stämmer överens med den evangelisk-lutherska kyrkans
bekännelse. Det är inte desto mindre tveksamt, om seminariet
som sådant kan fylla de krav som en luthersk kyrka måste ställa
på den institution där hennes förkunnare, Ordets tjänare, utbildas.
Därtill kommer att undervisningen vid seminariet, med undantag för de lutherska lärarnas insats, präglas av mycket liberal teologi. Seminariet är vidare känt för att vara starkt politiskt engagerat, vilket utan tvivel är till skada för det teologiska
studiet.
B ekännelse och bekännelsetrohet

Är den lutherska kyrkan i Rhodesia bekännelsetrogen? N ågon
ställer kanske den frågan, inte minst efter vad som sagts om
prästutbildningen. Den frågan kan inte vara likgiltig. För den
som själv är mån om troheten i detta avseende, är det viktigt att
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KarclIlgaflicka sil/er och läser

den verksamhet han ger sitt stöd åt, i detta fall den lutherska
kyrkan i Rhodesia, är mån om troheten mot bekännelsen.
Först kan man då säga att det inte råder någon tvekan om att
(rhodesiamissionen och) kyrkan här i det förgångna varit mån
om att slå vakt om det lutherska arvet. Det har inte heller saknats röster som velat hävda att det västsvenska inslaget har
varit i starkaste laget.
Kyrkans konstitution slår fast att bekännelsen skall vara
luthersk. De bekännelseskrifter som uppräknas i konstitutionen
ii.r De tre Symbola, Luthers lilla katekes och den oförändrade
Augsburgska Bekännelsen. En förklaring till Luthers lilla katekes utarbetad av biskop Strandvik, är helt i överensstämmelse
med luthersk tradition sådan den varit känd i Västsverige.
Tyvärr finns endast några få lutherska skrifter översatta till
shonaspråket, det språk som används inom kyrkan och talas av
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majoriteten av våra kristna. Luthersk litteratur på engelska
finns knappast att köpa inom landet, utom på beställning. Annan kristen litteratur sprids däremot generöst. Det gäller i
synnerhet skrifter som utgetts av olika samfund i Amerika och
England med baptistisk grundsyn.
Man måste beklaga att den senare sortens skrifter, alltså
kristen litteratur som i sin tolkning av Skriften går stick i stäv
med vad vår kyrka lär nu sprids ibland vårt kyrkfolk. Detsamma gäller skrifter som sprids i samband med s.k. väckelse kampanjer under mottot "Nytt liv för alla", som bedrivs på vissa
håll.
Att litteratur som sprids kan komma att påverka, om inte
kyrkans officiella bekännelse, så i varje fall medlemmarnas bekännelsetrohet, måste man räkna med. Men inflytande härvidlag kommer också genom direkta kontakter med andra samfund. Jag tänker då särskilt på de många barn och ungdomar
från vår kyrka som får sin utbildning vid andra samfunds
skolor. I de flesta fall verkar inte ens de kristna föräldrarna
hysa några betänkligheter mot detta. En kristen kvinna uttryckte sin syn på denna fråga så: "Huvudsaken är att de får gå i
skola". Denna syn är mycket vanlig bland våra lutherska
kristna.
En del samfund utövar påtryckningar på elever från andra
samfund, för att få dem att associera sig, eller rent av inträda
som medlemmar i deras samfund under skoltiden. Det finns
ibland afrikanerna inom vår lutherska kyrka tendenser till ett
liknande tänkesätt. Resultatet har blivit att många finner det
lämpligt att byta samfundstillhörighet, allteftersom det passar
för tillfället.
V ad beträffar bekännelsetroheten i förkunnelse och undervisning går det inte att fälla något generellt omdöme. Här befinner sig den lutherska kyrkan i Rhodesia i samma situation
som den Svenska kyrkan. Kyrkans officiella bekännelse är klar.
24

Guds Ord skall predikas och Sakramenten förvaltas i överensstämmelse därmed. Den kristna undervisningen i skolor och
dopklasser skall ske i enlighet med bekännelsen. Men i sista
hand beror det på den enskilde prästens, evangelistens eller
lärarens trohet mot vad vår kyrka lär, om hans förkunnelse och
undervisning blir i överensstämmelse därmed.
Att så inte alltid sker skall inte förvåna oss. Det beror ofta
på okunnighet. Många predikanter håller inte måttet. Den
lilla evangelisk-lutherska kyrkan i Rhodesia är utan tvivel utsatt för påverkan från många håll. Om den skall kunna bestå
och bevaras som en bekännelsetrogen luthersk kyrka, behöver
den själv, både dess ledare och övriga medlemmar, slå vakt om
bekännelsen. Detta är den rätta troheten mot Skriften, som vi
måste hoppas skall bli bevarad inom denna kyrka. Den behöver
därvid vårt fortsatta stöd, både genom gåvor och förböner.
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