Utsatt för faror
av

Hermansson

"Ofta har jag varit ute
resor, utsatt för faror j floder ... och bland
'" faror bland falska bröder.
Paulus i 2 Kor. J1:26)

Julbokens redaktör har bett mig berätta något om händelser och
erfarenheter från min tid som missionär i Afrika, sådant som kanske
kan påminna om vad missionens pionjärer i gångna tider fick vara
med om. Egentligen borde väl den inbjudan ha gått till någon av
dem som varit med om betydligt mera än jag i den vägen. Att tala
om pionjärupplevelser för vår del känns nog en smula överdrivet,
även om uttrycket som sådant är tänjbart. Det går väl inte att sätta
något visst årtal som gräns för vad som kan betraktas som pionjärtid
och vad som inte är
men jag avstår gärna från anspråk på att
tillhöra dem som har rätt att räknas till pionjärerna i missionens
sammanhang.
När min hustru och jag trädde i missionens
i början av
1950-talet höll den nya tidens bekvämligheter
att nå fram till
även avlägsna missionsstationer ute på landsbygden i dåvarande
Rhodesia dit vi kom att bli sända. Man höll på att få vattentoaletter
installerade i husen, bilar anskaffades till de missionärer som
behövde sådana, kylskåp började bli vanliga, elektriskt ljus ordnades, åtminstone under kvällstid, och det började bli möjligt att få
telefon till de större missionsstationerna. Så inte kände vi oss som
några pionjärer när vi i mars 1954 anlände till Mnene missionsstation
i det land som nu heter Zimbabwe. Efter några dagar på Mnene
som gäster hos familjen Strandvik fick vi vidare transport till
Chegato som då var en relativt ny missionsstation.
CHEGATO
Till denna station blev vi hämtade en sen eftermiddag i mitten av
mars av prästen på platsen, pastor Nils Sköld, son till Rhodesiamissionens verklige pionjär, av folket kallad "Stereka" , om vilken
mycket skulle finnas att berätta. Pastor Nils Sköld hade nyss
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Missionärsvigning i Horreds kyrka den 7 februari 1954.
En stor händelse var det när vi första g,lngen ilt färska nykokta majskolvar. Det
var pil Chegato och vi var ensamma med vilr svenska fotogenlampa - fem svenska
mil fnln Mnene och andra vita. Ja, inte al/deles ensamma. Pastor Nils Sköld I'ar
med vid til/fäl/et och delade läckerheten med oss.

återvänt till fältet efter en tids hemmavistelse. Nu hade han mycket
att ta igen, eftersom han som präst också var skolinspektör för ett
antal skolor, som brukligt var. Samtidigt skulle han undervisa Tyyne
och mig i chikaranga, enligt beslut av missionsrådet. Meningen var
att jag så småningom, efter språkstudierna, skulle ta hand om en
skola för pojkar, vilken man tänkt öppna på Chegato. Tydligen var
det dessa två orsaker som gjorde att vi blev placerade på Chegato
redan då: planerna på en pojkskola där och språkstudierna under
pastor Skölds ledning.
Efter några dagar fick vi flytta in i den lilla nybyggda bostaden
ett stycke från prästgården, där vi skulle få vårt första hem. Vi
hade gift oss strax innan vi for till England för språkstudier och
missionärsförberedelse i juli året innan och vi hade praktiskt taget
bott i kappsäck sedan dess. Det var naturligtvis mer än spännande
att äntligen få något som vi kunde kalla ett eget hem! Men det fick
bli i all enkelhet. Den lilla järnspis t ex som inköpts för huset var
ännu inte inmonterad, det fanns ingen toalett, varken i huset eller
utanför. Där fanns inget uthus för förvaring av tillhörigheter och
inget vatten på närmare håll än prästgårdens regnvattenstank (100
meter bort). Lyse fanns naturligtvis inte heller. Pastor Sköld hade
tillgång till en liten I 1/4 K wh generator, men den var inte avsedd
för belysningsändamål utan för att driva den filmprojektor som
prästen/skolinspektören använde vid sina skolbesök, då han också
försökte samla folk till skolan på kvällarna.
Men vi lärde oss snart hur man hanterar fotogenlampor och
stearinljus när de måste ersätta elljuset. Toalettfrågan löstes så att
vi "lånade" prästgårdens utomhustoalett.
Med lite hoplånade saker och en del inköpta i affären på Mnene
kunde vi börja vårt nya hushåll - vår egen sverigepackning hade
ännu inte anlänt och den kom först långt senare.
Redan första dagen stod en svart flicka på trappan och frågade
efter arbete. Gadzirai Zhou, syster till läraren på platsen, blev vår
första hemhjälp och hon kom att stanna hos oss de närmaste tre
åren. Hon blev vår barnflicka för våra barn, Ann-Mari, Katrina
och Per-Olof, under deras första år.
Det dröjde inte så länge förrän "äventyren" började. Vår värd.
pastor Sköld, hade lämnat sin familj kvar i Kapstaden när de
återvände från Europa - så gott som alla missionärer reste då ännu
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Redan samma dag vi anlände till Chegato kom en KarangafJicka och sökte arbete.
Det bestämdes att hon skulle bli vår hjälp och under tre år stannade hon kvar som
en trogen medhjälpare och vän till familjen. När Ann-Mari var liten fick hon ofta
ta hand om henne - och Ann-Mari var mycket glad i Gadzirai (Bereden Eder) som
flickan hette.

Av Afrikas många ormar är puftaddern en av de farligaste. Den är 70-80 cm lång
och tjock som en mansarm. Den lägger sig gärna att sova på vägar och stigar och
då den inte låter sig skrämmas aven gångare som närmar sig kan man lätt trampa
på den - fastän den ligger stilla och verkar slö kan den vara blixtsnabb med att
hugga när någon kommer tillräckligt nära. Därför måste man alltid ha ficklampa
med sig om man går ut efter mörkrets inbrott.

med båt till Afrika. Nu skulle han efter några veckor resa dit ner
för att hämta hem dem och samtidigt ta hem sin nya bil som inköpts
i England. Vi fann det då klokast att Tyyne flyttade över till Mnene
(50 km från Chegato) för att på "BB" ("VIT A" kallat) invänta vårt
första barns ankomst. Namnet "Vita" kom av att det också var den
avdelning där sjuka missionärer blev inlagda.
För att jag inte skulle vara alldeles strandsatt på Chegato, där
jag, som varken behövde åka till Kapstaden eller till BB, skulle bo
kvar, skulle jag få överta den skraltiga gamla Ford Vanette som
pastor Sköld för tillfället använde. (Typen liknade mest en nutida
Pick Up modell med övertäckt flakdel.) Bilen ifråga hade sett sina
bästa dagar och hade varit med om både kullerbyttor och kanske
också luftfärder med en av läkarna som chaufför och känd för att
råka ut för äventyr. Ratten fick ständigt vridas fram och tillbaka
(av detta kommer tydligen uttrycket "att ratta"!) för att man skulle
kunna hålla bilen kvar på vägen - hjulen reagerade inte genast när
man vred på ratten. (Det sägs att somliga förare, åtminstone här
nere i Afrika, tror att sådant "rattande" är ett tecken på att man
verkligen kan köra bil. A v den anledningen försöker en del
nybörjare så snart som möjligt lära sig den konsten.)
På Chegato skulle jag i min ensamhet - med några svarta arbetares
hjälp - ordna med att en vattenledning blev lagd från floden till
missionsstationen, en sträcka på c:a l 300 meter. Motor och pump
hade inköpts och en brunn hade grävts vid sidan av floden. Jag var
därför inte sysslolös även om det inte kunde bli några språkstudier
så länge läraren var borta.

"Ofta ute på resor ... "
Med den förut nämnda bilen kom jag att göra åtskilliga färder till
Mnene under de närmaste veckorna. Det föll sig så "väl" (från min
och Tyynes sida sett) att ganska många barn i trakten av Chegato
plötsligt blev sjuka i maginfektioner - olycksfall och BB-fall därtill
inte att förglömma. Alla måste ha skjuts till sjukhuset på Mnene,
där läkare fanns, och kom och bad om hjälp. Alla visste ju att den
erfarne missionären var bortrest och att jag var ny. Jag lovade
naturligtvis att köra så ofta jag kunde, när någon kom och beklagade
sin nöd och höll fram ett litet sjukt barn, eller när en ängslig man
kom och bad mig köra den "lilla" biten till hans gård (tänk vad
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om
den bära kvinnan till
Mitt

och ta bussen till
ge
Resan slutade väl
den andra kvinnan,
att hon var en av de

snart att känna
när den
kom
och skakande uppför
Mnene.
var ömsesidig var gång jag kom till Mnene med en
D v s länge det varade. Den första påminnelsen om att det kanske
vore bäst att vara lite mera försiktig med att lova sjuktransport till
Mnene fick
aven av systrarna på sjukhuset;
tror det var
Elsa Källström. Hon
fick betalt för
resorna
med
lovat att de skulle
så det var
för. Men
ett
sätt lät den erfarna
att det kanske inte skulle bli
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Mnene
inrätta vårt första
lilla dotter.

kom att hamna
Det blev
nu tillsammans med

MNENE

Mnene som
missionserfarenheter kom att röra
Där
lärorika erfarenheter och de åren mötte också de olika
som de flesta missionärer
räkna med.
Den bostad vi fick
den hade
brister. Missionens ekonomiska
ännu
Det lönade
att komma med för stora
inte ens hunnit
heller bortskämda.
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som
in i
Mnene hade
Badvattnet rann ut i en ränna
det kunde bevattna blommor
då att
fann
över det.
att en annan
finna en
orm som höl! till uppe i
vid taket till toaletten
eller att det fanns
under toalettlocket som man
fick se upp för. Vi vande oss snart vid att
kunde förekomma
och att man
för var man
In i huset kom
när regntiden närmade
åtskilliga upp
som
farliga ut. Det
mig nästan tio år i Afrika innan
lärde mig att inte vara
rädd för
fastän de har förmågan att hoppa mer än en meter
långt. Men de
sägs
inte vara
De äldre och erfarnare missionärerna kunde förresten berätta
historier om ormar och annat, än det vi
undan för undan.
hade några årtionden tidigare
en av
råkat ut för att en stor pytonorm slingrat sig runt
utetoaletten och satt skräck i den stackars missionären. Farmens
traktorförare medan vi var där blev nog lika förskräckt när han
höll
att
med sin traktor och när han vände sig om fick se
en
komma upp ur ett hål i marken som plogen
När
tillkallad kunde
konstatera det breda
över de
tiltorna.
På Mnene hade vi egentligen hamnat därför att en av medarbetarna blivit sjuk och måste resa hem - farmföreståndaren, G. Solen.
På det sättet kom vi att få ta hand om hans uppgifter som
i att sköta farmen och den verksamhet som hörde dit. Detta blev
vår huvuduppgift några år framöver.
På farmen "hände" det ständigt något.
många sätt var den
föremål för både missionärers och afrikaners, d v s anställda i
missionen, intresse. Dels därför att det var farmen som levererade
kött, grönsaker, mjölk, ved och annat till både institutioner och
'-'1U'HU""".U
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enskilda på de olika missionsstationerna, liksom också bensin och
; dels därför att missionärerna på Mnene var som en liten koloni
samlade på en plats. Det som skedde angick på sätt och
särskilt när det gällde sådant som låg utanför den inhemska
ansvarsområde, vilket farmen då gjorde.
De afrikanska arbetarna
Mnene - både lärare och andra- hade
ett
intresse i farmen därför att man såg den som en oändligt
stor betesmark som det gällde att dra nytta av genom att ha
den. Detta trots att betet dels var starkt begränsat
och dels var den tillgång som missionens farmverksamhet framför
allt skulle finansieras av.
En av
i Rhodesia(Zimbabwe-)arbetet var missionären
Johannes Bergman som var väl förtrogen med det mesta av
missionens arbete. Han och hans hustru Tora hade många goda råd
att ge åt nykomlingarna och de hade rik erfarenhet att ösa ur. Med
sin optimism och sitt glada sinne var Johannes Bergman en stor
tillgång för oss. Inte minst lärde han oss att inte tyngas ner av de
och svårigheter som möter och att det nästan alltid finns
en
När jag
efter skadedjur som förstörde farmens grönsaksodlingar (a v vilka både missionärer, sjukhus och skola var beroende)
en mörk kväll hade skjutit en myrslok, i tron att det var ett vildsvin,
var det Johannes Bergman som kom till min undsättning. För att
inte medicinmännen (det fanns sådana också på missionsstationen)
skulle få tag i den för att använda den för sin hantering, måste den
förstöras. Johannes åtog sig att göra detta
snabbast möjliga sätt
och jag behövde inte mer ha bekymmer för saken.
När det blivit bestämt att en av de tre förmännen på farmen
skulle avskedas, eftersom det var för mycket med tre, - och det
kunde befaras att den nye missionären skulle möta opposition bland
de afrikanska arbetarna, om han tog på sig uppgiften- då var det
igen Johannes Bergman som kom till hjälp. Han åtog sig att ordna
saken när han en tid vikarierade på min post.
Det finns många fiender till jordbruk och boskapsskötsel i
Afrika. Jag hade inte varit många dagar i min nya uppgift som
farmföreståndare på Mnene innan det blev tydligt. En medhjälpare
kom en eftermiddag och berättade att en av kvigorna hade kalvat
men att en leopard hade tagit kalven och dödat den. Tillsammans
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med Dr von Malmborg, läkaren på Mnene sjukhus, och arbetaren
som var ansvarig för kalvarna, for jag fortast möjligt ut för att leta
efter den rivna kalven och leoparden; vi var försedda med var sitt
jaktvapen. Som väl var hittade vi varken kalv eller leopard i det
höga gräset där kalven tidigare setts av arbetaren. Efteråt har jag
förstått att det var bäst så för oss som letade.
Tyyne och jag var flera gånger ute på kvällstid, efter mörkrets
inbrott, för att försöka knäppa något av de vildsvin som ställde
till med så mycket skadegörelse i odlingarna en dryg mil från
missionsstationen. De låg i en vattenrik dalgång långt ifrån människoboningar. Bortsett från myrsloken och en eller annan bock,
fick vi som väl var ingenting. Det kunde lika gärna ha blivit en
leopard vi fått i ljuskäglan under de nattliga jakterna, fastän det
sades att leoparden inte låter sina ögon fångas av något jaktljus.
Förmannen i trädgårdarna slog i varje fall ihjäl en ung leopard med
hjälp aven kraftig stör en gång när han var på väg hem från arbetet.
När han nästa dag på samma ställe fick se svansen på en fullvuxen
leopard sticka fram bakom en trädstam, skyndade han sig därifrån
fortast möjligt.
Vid en annan leopardjakt var det ett lag afrikaner som försökte
få tag i den leopard som dödat får och kalvar för dem. Med hjälp
av hundar och spjut och yxor hade de lyckats driva leoparden in
under några klippblock, men sedan den varit nära att döda en av
dem beslöt man att tillkalla hjälp. Tillsammans med två andra
missionärer Tore och Elisabet Bergman, for jag då dit och vi kunde
till slut, efter en del dramatiskt letande, skjuta leoparden som gömt
sig i en håla under marken. Skinnet åtog sig en av de afrikanska
jägarna att bereda och vi kom överens om priset för detta.
Faror i floder ...

Vårt första möte med afrikanska regn och med flodernas faror fick
vi strax före jul första året. Vi hade inbjudits att fila jul hos
missionärsfamiljen Karlander i Masase prästgård. Pastor Sven
Karlander skulle hämta oss på Mnene och ta oss dit. Just som vi
lämnade Mnene på väg mot Masase tio mil därifrån började det
åska och blixtra och det blev med en gång nästan mörkt när regnet
snart började strömma ner. Pastor Karlander satte högsta fart för
att hinna så långt som möjligt innan det blev för mycket vatten på
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Nattvardsgudstjänst under ett träd på Mazetese innan kyrkan byggdes. Biskop
Strandvik i mässkrud. Ingvar t.h.

[ng\'ar undervisar dopkandidaterna på Mazetese.
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och i de
till synes rätt oskyldiga
och
vilka dittills alltid varit torra när vi farit över dem.
Men i Afrika behövs det inga stora floder för att det skall bli
omöjligt att ta sig över, det fick vi snart erfara. Även den minsta
lilla svacka i vägen kan visa sig bli en mäktig flod som spolar bort
t o m stora lastbilar. Snart såg vi vatten framför oss, men
vår chaufför ansåg det klokast att försöka köra igenom vattnet utan
att stanna. Det gick nu inte. Bilen tvärstannade mitt i strömfåran
som var både djupare och starkare än vad han räknat med. Vattnet
gick redan till i höjd med strålkastarna på bilen och vi måste skynda
oss ur.
Med hjälp av ficklampa kunde vi ta oss till kanten av floden som
hela tiden steg. Där lämnades Tyyne med vår lilla flicka på armen
och vi andra hjälptes åt att befria en passagerare som satt instängd
i bakre delen av bilen. Därefter vadade vi tillbaka till de andra och
väntade på att regnet skulle upphöra. Då och då lyste vi med vår
ficklampa på bilen ute i vattnet för att se om den stod kvar. Till
vår förfäran kunde vi plötsligt se att den började vagga och sedan
sakta vände "fören" medströms. Vi var beredda på att den snart
skulle ryckas med helt och hållet. Naturligtvis bad vi också Gud
om hjälp.
Som väl var var bilen lastad med några säckar socker. Till synes
blev det vår räddning. De visade sig ha varit tunga nog att hålla
bilens bakhjul kvar på vägen och efter ett par timmar kunde den
bogseras vidare därifrån aven förbipasserande bil, sedan vattnet
sjunkit undan tillräckligt. Vi fick tillbringa natten på ett hotell längs
vägen och kunde först nästa dag fortsätta resan.
Äventyret slutade väl men för många bilister i Afrika slutar
sådana här händelser med att åtminstone bilen går förlorad, även
om de själva blir räddade. Det enda "men" vi fick av resan var att
jag fick malaria, vilket gjorde julen till ett mindre angenämt minne.
Sådana faror i floder hann vi vara med om åtskilliga gånger under
åren i Zimbabwe, särskilt sedan vi börjat arbeta i Mazetese i mitten
av 1960-talet.
MAZETESE

Där bodde vi på den sydvästra sidan av Nuanetsifloden, vilket
betydde att vi måste ta oss över floden för att komma till staden
eller till någon av de andra missionsstationerna, t ex Mnene. Här
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kom livet för oss ända ifrån
att till stor del
och
styras av flodens existens,
minnena av "floden" kommer nog
oss vad "faror
att
oss och
barn livet ut. Där lärde
floder" kan innebära.
Normalt var
floder i denna del av
som torr under en stor
del av
med mindre
här och där och med på
sin höjd en vattenfåra som slingrade sig fram som en liten bäck
mellan stenar och sanddyner. Men under några månader under
regntiden såg den helt annorlunda ut och ingav den största respekt.
kunde vi vara helt avstängda från kommunikation landvägen
med yttervärlden under flera veckors tid, om de't inte fanns något
sätt att ta sig över till andra sidan.
För att vi inte skulle råka ut för någon sådan isolering, beviljade
Missionen (SKM) pengar för att bygga en hängbro för gångtrafik
över floden. Den byggdes redan under första året vi bodde där och
kom redan det året till användning. Men den första glädjen grusades
snart. Redan under nästa regntid, i januari 1967, hände det. Jag
hade hyrt en bil på andra sidan floden för att resa med barnen till
deras skola i Gwanda när vårterminen började. Det var mitt i
regntiden och vår egen bil befann sig på "fel" sida om floden, i
vilken det redan fanns mycket vatten. Det var ganska sent på
kvällen när läraren som körde och jag, och vår dotter Ann-Mari
som var med på resan men själv studerade hemma, var på väg
igen via en kromgruva i närheten. Vägarna var blöta och det
bar
inte bättre än att vi körde fast i närheten av gruvan.
När vi skulle skjuta på bilen för att komma loss råkade AnnMari skära sig i handen på bilens kant. Vi blev tvungna att gå till
en av familjerna i närheten av gruvan och be om hjälp så att hon
fick den ombunden. Det slutade med att vi kom att sova över hos
en familj Birch där till nästa dag, eftersom det redan var ganska
sent.
Detta blev kanske vår räddning. För medan vi sov där kom
katastrofen: bron rycktes bort av vattenmassorna när floden stigit
så högt att vattnet nådde upp till bron. När vi kom till platsen på
morgonen fanns det ingen bro att ta sig över på. På andra sidan
stod Tyyne och de andra och vinkade till oss och det enda vi kunde
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att försöka ge tecken till dem vad tänkte
ropa
till dem
inte
dånets skull
det brusande vattnet.
Hade vi kommit dit mörkret
natten och försökt ta oss
kunde
slutat
värre än det
Nu gav
tecken
andra sidan att vi skulle ta en
och om
försöka ta oss hem från andra
Det blev en
resa
40 svenska mil innan vi
kom hem nästa
kvälL
isolerade. Vad skulle vi
Och när vattnet
undan
något kunde vi
"farkost" och fann att den bar.
var
bruten den gången.
Det blev snart
för oss att
en ny bro
firma som varit
för den första bron fick nu
denna gång
den
där vi
betydligt högre än den första. Den nya blev också byggd av
kraftigare material både vad
och stålrep. Det blev en
imponerande bro,
100 meter lång mellan
mer än tio meter hög. Bropelarna var
i
över flodens botten. Den kunde klara mycket mera vatten än den
första, det visste
och alla försäkrade att så högt skulle vattnet
aldrig kunna stiga att det hotade den nya bron.
U nder de närmaste åren höll
denna
Och bron blev till stor
för folket i
liksom för oss
Men under
Floden
bara
och
En morgon i
av
när det regnat
hela natten, anade vi att det var fara för bron. Jag sov
natten, därför att jag
och tänkte
den.
snart det
for vi ner till floden för att se om det var någon fara. En enda blick
åt floden var tillräckligt för att vi skulle ana det värsta. Det var
mindre än en meter kvar mellan bron och vattenmassorna som
vällde fram. Vi lyckades varna en grupp skolbarn som stod på
andra sidan, tveksamma om de skulle våga gå över den.
Det var
för i nästa ögonblick hände det vi fruktade.
kom det några väldiga vattenvågor och slog mot bron på mitten så
att den slets sönder. På några sekunder hade det skett och bron
fanns inte mer, utom några rester som hängde kvar i ena
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som

Och alltsammans skedde mitt
där vi stod ett
landfästet.
att
hålla

stod

efter blev
i vad
kändes det som om
Först efter ett par
kontakt med läkaren
kunde ställa

som
instruktioner om
föreskrev att
men det var ändå mest ett
Guds under att det till slut slutade väl för oss alla.
För att
UIUF,lHJCj

och när vattnet
vi sedan var kvar Mazetese.
över
vilken fortsatte
stan, vilken kom väl till
Vi beställde
pass.
När vi
nio år senare, besökte
kunde
vi konstatera att det fortfarande är med denna båt man uppehåller
förbindelserna med
när det är
Den man vi
1975 anställde som
sköter fortfarande trafiken mot en
liten
per person som folk
betalar för att komma
torrskodda över.
Till saken hör aU de flesta i trakten när den första ekan
sett en
De stod och
flöt i vattnet. En av de äldre
sa, när
honom över: "Men detta är ett stort Guds under. Det var också
för oss
många sätt ett Guds under att allt gick
väl.
Till det farligaste när det gäller floder i Afrika hör utan tvekan
att försöka ta sig över med bil när floden
stiger och det blir
i likhet med vad
tidigare berättat om.
som vi var med om, och som sitter fast
i minnet, skulle jag
berätta om. Det var när jag plötsligt måste
fara till sjukhuset med en patient som fått akuta magsmärtor och
misstänktes behöva omedelbar läkarvård. Det hade mulnat till och
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det var redan sent
För säkerhets
bli
hade en

att det skulle
och som
med tanke
skulle barnen Ann-Mari och Per-

Framkomna till Musume förklarade
på
att det
var bäst vi for direkt till
där det fanns läkare. Hon
och vi skulle köra tills vi
och bad ambulans möta
mötte den.
Just som vi lämnade Musume började det regna
Musume - Mnene är c:a 60 km och vägen är ofta
inte hunnit köra mer än några km förrän vi fick motorstopp i en
liten men strid ström som snabbt steg och där vattnet steg över
bilens strålkastare när vi körde ner i den. Att sekunderna var
dyrbara var tydligt.
Jag bad barnen snabbt ta sig ut ur bilen på läsidan och sedan
skjuta på så gott de kunde, medan jag samtidigt lade in växeln och
drog med startmotorns hjälp för att försöka få upp bilen. Under
det vi bad Gud om hjälp drogs bilen stadigt framåt och upp ur
vattnet, och sedan vattnet fått rinna av motorn och andra utrymmen
kunde vi fortsätta till nästa flod.
Det blev flera flodöverfarter med mycket vatten och två gånger
om fick vi vänta på att vattnet skulle sjunka, innan vi till slut mötte
ambulansen och kunde lämna över vår patient till den.
Vi försökte sedan ta en annan väg hem, men fastnade i en
vattenfylld väg, och
sova i bilen till nästa dag,
vi kunde
ta oss hem igen.
Också på vägarna hotar ofta faror eller i
fall
många missionärer som suttit
som t ex de nyss nämnda. Tänk
fast med bil på dåliga eller nästan obefintliga vägar - eller under
pionjärtiden med oxvagn eller kärra. Att få motorkrångel när det
är flera mil hem eller till närmaste missionsstation och ännu många
fler mil till närmaste verkstad, kan vara nog så bekymmersamt.
Kan man be Gud om hjälp att få bilen att gå igen så att man kommer
hem, när man vet att något är sönder som man inte kan laga utan
verktyg? Den frågan har kanske mer än en missionär ställt sig och
kanske också funnit ett svar på. Jag skall inte här ge något bestämt
svar, utom detta: Är det någon som vill påstå att det är omöjligt?
Att plötsligt finna att man hamnat på andra sidan vägens djupa
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dike med sin bil därför att
var
och
utan
att bil eller folk skadats; och att så kunna köra tillbaka upp på
utan att ens behöva
ur
känns det inte som
ett under?
Att köra fast
, när det
att
har lossnat och fastnat i
att man inte kan
komma vidare utan att först krypa under bilen och försöka ordna
hör inte till det
man dessutom prästklädd och
väg till
i en avlägsen församling, där folket sitter och
väntar
för att få fira Nattvard, ja då tycker man även
som missionär att livet är besvärligt.
J ag har varit med om både det ena och det andra, som medlemmarna i vår familj kan vittna om.
Ofta vet man inte om att man befunnit sig i någon fara, förrän
man redan är ute ur den. Inte minst när det gäller farliga ormar, är
detta vanligt. Vi förstår ju också att Gud bevarar oss från och
räddar oss ur många faror som vi inte heller efteråt får veta att de
funnits där.
Men ibland förstår vi sammanhangen efteråt och inser vad som
kunnat hända om vi inte blivit bevarade från det onda.
Det hände oss en gång under tiden i Mazetese, att Tyyne möttes
aven kobra när hon kom in i huset och var på väg till ett av
rummen. Ormen kom tydligen från ett av sovrummen. Både hon
och ormen blev antagligen lika förskräckta och ormen återvände
snabbt till det rum som den kommit ifrån, det rum som var Anders
sovrum. Där gömde den
i orgeln. Allt tydde på att det var där
den hållit till de senaste dagarna, för det var just då ganska kallt
utomhus och ormar håller sig helst stilla under sådana förhållanden.
Tydligen hade den kommit in i huset ett par dagar tidigare, då det
var betydligt varmare väderlek. N u fick vi bära ut orgeln innan vi
kunde bli av med ormen.
Vid många andra tillfällen hade vi påhälsning av ormar - både
kobror och andra - i husen och i trädgården, utan att någon blev
biten av dem.
Hur Gud uppfyller sina löften om beskydd och hjälp i nöd och
fara kan ju många kristna vittna om. Men kanske missionärerna
(av vilka de flesta arbetat och arbetar i de varmare länderna) oftare
än andra fått anledning att tänka på Jesu ord i Luk. 10: 19: "Jag har
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och
skall skada er."

Av

tvärstannade hamnade

till vänster
ett par
när jag satte ner den
den andra foten
en

mig om till höger, där marken var svagt
från mitt
jag en stor kobra slingra
blomsterrabatten. Den hade inte
mig någon
inte ens "fräst", som de stora kobrorna av den sorten ofta kan
Min första tanke var: "Det är sant som det
skrivet:
har
er makt att trampa på ormar och
.. och 111!:,,""Ullll/:S
skall kunna skada er'.
Att vi
inte lämnade ormen
utan med
letade reda
den och avlivade
är väl inte
eftersom det hände i
Det var en fullvuxen kobra av
samma
som vi ofta hade besök av och som bl a kan
mot sitt offer. Vår schäferhund blev illa "' ...,UlI:l!'....,ll
i huvudet efter att ha blivit
aven
en
Vid flera tillfällen blev vi
att vada över floden för att
i Mazetese.
var det också Guds
att
någon krokodil gjorde oss eller någon av vårt
folk någon skada, fastän det fanns gott om sådana. De fanns alltid
i den del av floden som bildade en naturlig damm, från vilken vi
tog vårt vatten. "Dammen" ifråga hade ett namn:
, vilket
utan att tugga det", eller: "utan
sig
. Otaliga getter,
m m har
ner i den av hungriga krokodiler. Men dessa fanns också
andra
ställen i
inte bara i dammen. Men
av oss eller dem
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korn
hörde till
som lastats av vid floden och som
blev illa
och maste nädslaktas.

skada. Däremot en
ner för
dricka den

"Faror bland falska bröder ... "

Paulus var rik
erfarenheter och fick
vad han talade om. Med honom kan vi inte
av samma
erfarenheter har väl
arbetare
och
Och inte är det bara
missionärer som kan
att de makter
som star bakom
blir utbrett i
av
de faror och
som möter
och andra arbetare
i Guds rike. När Paulus talar om "Den kamp vi har att utkämpa ...
mot ondskans ande makter '"
så talar han
om
erfarenheter som
Faror bland falska bröder ... ja, var finns inte den faran? Bräder
eller
i samma kyrkas tjänst som man
som falska på ena eller andra sättet.
dömande att tala
Inte alls.
Jesus och apostlarna
visste att det var oundvikligt. En del kanske
kvar i tjänsten
livet ut, andra kanske
I
sammanär det ofta de senare som blir de aktivaste motstandarna till
de förut
och
händer det inte så sällan att de
som
till sina forna medarbetare. Jag
menar inte att detta är enda innebörden i
"faror bland
falska bröder", snarare är detta ett av de sammanhang där dessa
faror möter en.
Avfallna kristna (särskilt om det gäller sådana som en gång varit
präster, evangelister eller predikanter) har i missionssammanhang
ofta visat sig som de värsta motstandarna till kristen tro och kristet
missionsarbete. Men farligast och till störst skada för den kristna
saken är det
om sådana
hålla sig kvar som arbetare i
kyrkan, vilket dessvärre ofta sker.
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Faror bland hedningar ...

varför skulle det inte finnas
faror? Hur
inte
varandra? Och om kristna kan vara falska
som
en fara för dem som vill
varför
skulle inte
kunna vara det ännu mer?
inte alls så död i
som
delvis nya former och "farorna" kan
För de afrikanska kristna är de av
sas
och de är
Risken att man inte släpper de hedniska
tallmrlgarna helt, utan fortsätter att leva kvar i dem,
som man vill bli räknad som kristen. Eller också kan trycket
den hedniska omvärlden vara så starkt att den kristne inte orkar
stå emot det, utan tvingas till ständiga kompromisser, vilket till slut
kan leda till att han ger upp sin kristna övertygelse.
För missionären är inte farorna av samma slag. Risken för
oss missionärer är nog i första hand att inte inse och erkänna
hedendomens makt och att underskatta de svårigheter som de
kristna har att kämpa mot. Det finns också i vår tid missionärer
som måste leva i bokstavlig fara för sina liv, men som regel är det
ju inte så. Även ibland hedningarna kan man leva i relativ trygghet
i vår tid. Om det finns faror i det avseendet, är det nog sådana som
man inte vet om.
Men likväl lever missionären i en kampsituatian om han är
omgiven av hedningar. Han representerar en andlig makt som står
i motsats till de makter vilka hedningarna håller sig tilL Därför är
också dessa, som vi kallar hedningar - av gammal eller ny sort väl medvetna om denna motsats och kampen mellan de två kan bli
nog så påtaglig.
Att vi stod i en andlig kamp mellan hednisk och kristen tro
märkte vi snart, men det blev särskilt tydligt när vi arbetat där
några år. Runt omkring oss bodde hedningar i ordets verkliga
mening, men också åtskilliga före detta kristna som återvänt till
hedendomen. Det förhöll sig nämligen så att det stora flertalet av
folket i trakten ett par årtionden tidigare hade förflyttats dit från
en annan del av landet, där många hade tillhört någon kristen kyrka.
Uppbrottet hade för en stor del av dem inneburit att de lämnat sin
kristna tro.
När vi kom till Mazeteseområdet lärde vi känna dessa f d kristna
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sitt
kristna förflutna som
I den delen av landet hade sedan /SU1Hll.lU.H """'-'<1"''"''' betraktats
som
. På den
genom aU t ex plöja. Då förbröt han
mot förfädernas andars
och
sig deras vrede. I regel hade de kristna försökt hålla
frid med sin hedniska omgivning genom att avstå från direkt
jordbruksarbete den dagen. Det hade blivit kutym att man istället
hade onsdagen som mötesdag och som en dag då man ägnade
åt annat arbete än
jorden.
För de kristna kvinnornas del hade detta kommit som ett lägligt
tillfälle att bli fria från sitt slit i gården, då mannen ofta var hedning
fastän hustrun var krister>. Så hade onsdagen också blivit de kristna
kvinnornas mötesdag. I övrigt var det nog så att man inte gjorde
någon stor affär av saken, om en kristen utförde sina sysslor i
stillhet utan att väcka uppmärksamhet. Och i gengäld brukade
hedningarna visa en viss respekt för de kristnas söndag,
att de
som ville kunde delta i våra gudstjänster.
Nu hade det blivit bestämt att en del av marken på
tionen skulle vara en "kyrkans åker", där de kristna skulle arbeta
för att på så sätt försöka öka församlingens inkomster.
AHt gick bra i början, ända tills
bland "_'_'''H'''''~'
av sina "medicinmän" och "hednapräster" kom
att man
borde sätta åt de kristna för att de arbetade i jorden på en onsdag,
deras "helgdag". De kristna å sin sida ansåg sig fria att arbeta
sin kyrkåker, i synnerhet som det var församlingens åker som inte
hedningarna hade något med att göra. De fortsatte att sköta sin
åker och eftersom det var på onsdag de var lediga att ägna sig åt
församlingen, så fick det bli på den dagen de arbetade där.
Vi blev småningom kallade till hövdingens domstol. Både män
och kvinnor skulle infinna sig tillsammans med sin evangelist och
sina "äldste", och det sades uttryckligen i kallelsen: "Och ni skall
ha prästen med er." Så blev det också. Församlingen infann sig
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Bland dem som talade var en av de äldste. Han förKlarade bl a:
eller
som du
och '~U'''FU'
bekännelse och den kan inte ha varit utan verkan. Mötet
men
var inte
varade
och många
Han förklarade att i hans
beredd att ge några löften om
måste alla rätta
dagar senare besökte
honom tillsammans med evanoch
nye
som skulle arbeta tillsammans med
ct",,.,,t,,,t i fortsättningen.
var att försöka övertala
nr.1,Jr11nO'c'n att lämna våra kristna ifred. Resultatet blev
att
efter ett
samtal
att de kristna som
skulle vara fria och skulle inte
ville leva som
och
i deras riter och fester, de skulle inte ha någon frihet. Av
dem skulle han fordra detsamma som av andra
För detta
löfte tackade vi och
att det var
detta vi hela
hade bett om och ville
honom att
Detta hände en lördag och vi
oss
hem och skrev
ned vad hövdingen sagt i ett blad som vi dagen
söndag,
delade ut till våra församlingsbor vid gudstjänsten i kyrkan.
Detta hade hövdingen inte räknat med. Han hade säkert tänkt
att hans medgivande till oss inte skulle förplikta till någonting
och att han skulle kunna förneka det
Nu band vi honom
vid hans egna ord. Församlingen uppmanade vi att noga hålla sig
till detta och att vara tacksamma för det medgivande de
Det
var
deras kristna
att leva så som hövdingen sagt.
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märker att det är tid
vårt arbete som missionärer.
Zimbabwe. Sedan dess har vi
och fortsätter att

HUHH'_UU.

i Botswana

vi som en
varit med om och vi har
de orden. Säkert är det
andra
ännu
än vi.
Vi kan inte mäta oss med Paulus i det han fick utstå och lida för
och Guds rikes sak. Ur den
är det nästan
förmätet att anföra hans ord så som
rätt att för egen del hämta
av c,~.--.c'a'
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