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Sammanfattning  
Fredrik och Märtha Ysander var i Svenska Kyrkans Missions tjänst mellan år 1923 och år 1956. Större 
delen av denna tid tillbringade de på missionssjukhuset i Tirupattur på den sydindiska slätten. Fredrik var 
läkare och Märtha var under en tid föreståndare för sjukhusets blindskola. Föreliggande uppsats har som 
syfte att beskriva deras liv på denna plats och i denna tid med betoning på arbete och vardag, deras 
förhållande till den omgivande kulturen och den inhemska befolkningen samt syn på missionsuppdraget. 
Uppsatsen har delvis formen av en biografi. Resultaten av undersökningen visar att arbetet innebar, 
förutom det rent medicinska, att delta i möten och konferenser som behandlade missionens inre 
angelägenheter. Fredrik var också under lång tid chef för sjukhuset och ledde då det medicinska arbetet och 
sjukhusets utveckling. När det var alltför hett på slätten reste man till den svenska semesterkolonin i 
Kodaikanal, där man vilade ut och umgicks med kollegor. Fredriks och Märthas förhållande till den indiska 
kulturen och de människor de kom i kontakt med var inte helt okomplicerat. Till en början var det svårt 
framför allt för Märtha att riktigt trivas, men med tiden ändrades hennes inställning och hon kom att känna 
sig hemma i Tirupattur. Fredriks syn på missionsuppdraget under alla år i tjänst var i grunden detsamma. 
Han ansåg att läkarmissionens uppdrag var att vittna om, att bereda en väg till och att utså en längtan efter 
Kristus genom att utföra barmhärtiga gärningar i Hans namn. Detta är också en förkunnelse i sig.  
Hos Fredrik fanns redan från början en stark längtan att gå ut som missionär. Hos Märtha växte denna 
längtan fram under årens lopp. Det livsval de gjorde innebar bland annat att kontakten med släkt och 
vänner länge var hänvisad till brev. Under några år var Fredrik och Märtha också åtskilda från sina barn. 
De var kvar i Sverige, bland annat för att studera, då föräldrarna reste ut till Indien för en sista period.  
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Svenska Kyrkans missionsfält i Sydindien.  

 

 

 

1. Tirupattur 

2. Madurai 

3. Kodaikanal 

4. Tiruchirapalli = Trichinopoly 

5. Thanjavur = Tanjore 

6. Tharangambadi = Tranquebar 

7. Karaikkudi 

8. Pudukkottai 

9. Paramagudi 

10. Virudhunagar 

11. Usilampatti 

12. Dindigul 

13. Palladam  

14. Coimbatore        Kartan är hämtad från Google Maps. 
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Ordförklaringar1  
 

 

Följande ord förekommer i källmaterialet. I uppsatsen brukas de både 

i citat och i den löpande texten.  

 

ayha – barnflicka 

chetty – en kast inom hinduismen, ofta sysselsatt med grosshandel och 

utlåning av pengar.  

compounden – vardagligt tal för sjukhusområdet i Tirupattur.  

gosha – avstängda kvinnogemak. Beteckningen användes också som 

beteckning på de instängda kvinnorna själva. De fick inte visa sig för 

män.  

kuli – en västerländsk benämning på okvalificerade asiatiska 

kroppsarbetare, i synnerhet från södra och östra Asien. Under senare 

delen av 1800-talet förekom något som har liknats vid slavhandel med 

dessa kulier. 

season – vardagligt tal för den tid missionärerna tillbringade på 

semester i Kodaikanal.  

settlementet – vardagligt tal för den svenska kolonin i Kodaikanal.  

silej – detsamma som sari; kvinnornas dräkt som består av ett enda 

tygstycke, ungefär en meter brett och fem meter långt.  

vörsti – kjortel för män, bestående av ett knappt två meter långt och 

brett tygstycke. Det kan också vara benämningen på en smal duk som 

kastas över axeln, mest för prydnads skull. Bärs endast av män.  

                                                 
1 Källor: Brev från Märtha Ysander till Magdalena Gabrielson 1928–01–16; Carlotta, ”Vörsti”; Intervju med 

Carin Alm 2011–11–24; Intervju med Lars Ysander 2011–11–20; Nationalencyklopedin (nätupplagan), 
”Kuli”; Ysander, Fredrik (1952), Där allt är annorlunda: En läkare berättar om Indien, 176f, 181. 
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1 Inledning 
I februari månad år 1925 påbörjade makarna Fredrik och Märtha Ysander sin första resa från 

Uppsala till Sydinden, en resa som tog en månad. Fredrik skulle tjänstgöra som läkare vid 

Svenska Kyrkans Missions sjukhus i Tirupattur.2 Märthas uppdrag var inledningsvis det att 

vara maka, mor och husmor. Senare kom hon att förestå sjukhusets blindskola. Fredrik och 

Märtha skulle komma att vara verksamma vid detta sjukhus under många år, flera av åren i 

ledande positioner. Med undantag för sedvanlig ledighet i hemlandet samt vistelse i Sverige 

under de flesta av krigsåren, befann de sig ute på missionsfältet fram till 1950. Indien hade då 

blivit en självständig stat, fri från det brittiska imperiets överhöghet.  

När det omgivande samhället och dess strukturer förändrades, påverkades sjukhuset och 

de missionärer som arbetade där. Verksamheten vid sjukhuset hade också förändrats under 

dessa år, troligtvis under visst inflytande av Fredrik och Märthas tankar och arbete.  

Beskrivningen av Fredrik och Märthas liv och arbete, som utgör denna uppsats 

fundament, kan ses som ett exempel på och ett bidrag till förståelsen av missionärsliv i 

Sydindien under 1900-talets första hälft.  

 Uppsatsens titel är hämtad från Matt 28:19, eller Mattei Evangelium som det heter i 

Fredrik Ysanders bibel som kom i hans ägo år 1914.3 

 

1.1 Syfte, frågeställningar och avgränsningar 

Syftet med denna uppsats är att beskriva det liv på det svenska missionssjukhuset i Tirupattur 

i Sydindien som läkaren Fredrik Ysander och hans maka Märtha levde i tre perioder om sex 

år, mellan år 1925 och 1950. Med ”liv” avses både arbetsliv och vardagligt liv. Till syftet hör 

också att försöka förstå varför makarna Ysander valde att tillbringa en stor del av sitt vuxna 

liv i denna miljö och under de rådande förhållandena samt hur de reagerade på och förhöll sig 

till mötet med en livssituation som var mycket annorlunda mot deras tidigare erfarenheter. 

Utifrån detta syfte växer följande frågeställningar fram: 

 

• Vilket eller vilka motiv fanns för Fredrik och Märtha Ysander att bli missionärer? Hur 

såg Fredrik på sin missionskallelse? Hur såg Märtha på sin missionskallelse? 

                                                 
2 I källmaterialet skrivs ortsnamnet på varierande sätt; Tirupatur, Tirupattur, Tiruppattur, Tirupputtur. Fredrik 

och Märtha Ysander använder sig inledningsvis av Tirupatur, men senare oftast av Tirupattur. Tirupputtur är 
den stavning som ortsnamnet fick i samband med Indiens frigörelse från det brittiska väldet. (Ysander 
(1952), Där allt är annorlunda, 8) Tirupattur är den stavning som förekommer flest gånger i källmaterialet 
och i det sekundära materialet. Tirupattur var vid första hälften av 1900-talet en liten stad i delstaten Tamil 
Nadu. Sjukhusområdet, compounden, låg i utkanten av staden. (Intervju med Lars Ysander, 2011–11–20). 

3 Bibeln eller Den Heliga Skrift: Gamla och Nya Testamentets kanoniska böcker (1911). 
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• Hur såg de på sitt sändningsuppdrag? Förändrades deras syn på uppdraget och i så fall 

hur? Förändrades förutsättningarna för att utföra uppdraget och i så fall hur? 

• Vilka uppgifter ingick i Fredriks respektive Märthas arbete? 

• Hur såg vardagen ut? 

• Hur förhöll sig Fredrik och Märtha till mötena med den främmande kulturen, de 

främmande människorna och den främmande omgivningen? Förändrades deras 

förhållningssätt med tiden och i så fall hur? 

• Hur kom den kristna tron till uttryck, i ord och handling? 

• Föreligger det någon skillnad i det som uttrycks i det offentliga och i det privata 

materialet och i så fall på vilket sätt? 

 

Uppsatsens avsikt är inte att genom en eller flera personer försöka fånga en gången tid och 

dess föreställningar, såsom till exempel att beskriva kolonialismen under första hälften av 

1900-talet, eller att beskriva en särskild plats, missionssjukhuset i Tirupattur. Avsikten är att 

beskriva och förstå två personers liv just i denna tid och på denna plats. Men ingen person kan 

betraktas utanför sin egen tid. Därför går det inte att från undersökningen utesluta 

källmaterialets kommentarer och beskrivningar av omgivningens rådande politiska och 

sociala situation. Denna information har främst använts som hjälp att förstå det som är 

uppsatsens huvudsakliga syfte samt som hjälp att besvara vissa frågeställningar. 

Undersökningen bygger främst på källor och litteratur som producerats av Fredrik och Märtha 

Ysander samt på källor och litteratur som handlar om dem. Uppgifter och information om 

andra personer som verkat i Sydindien och i Tirupattur under den aktuella tiden har 

behandlats endast om de ger ytterligare kunskap om makarna Ysanders liv och gärning.  

 Den tidsperiod som undersökningen i första hand avser är åren mellan 1925 och 1950. 

Större delen av källmaterialet har sitt ursprung i denna tid. Material som tillkommit senare 

och som behandlar denna tid eller som belyser uppsatsens frågeställningar har också använts.  

 

1.2 Forskningsläge 

Missionärer i Sydindien, då bland andra Fredrik och Märtha Ysander, har tidigare varit 

föremål för forskning. Malin Gregersens har med sin avhandling Fostrande förpliktelser: 

Representationer av ett missionsuppdrag i Sydindien under 1900-talets första hälft (2010) 

syftat till att genom en analys av svenska indienmissionärers texter undersöka hur 

självförståelse formuleras och artikuleras i ett konkret historiskt och geografiskt sammanhang. 

Hon vill undersöka hur missionärerna legitimerar och skapar mening kring sin närvaro i 
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Indien och hur de formulerar en självförståelse där missionsuppdraget står i centrum. Hennes 

undersökning utgår från dessa missionärers arbete i den brittiska kolonin Indien, under en tid 

då den koloniala världens tolkningsföreträde ifrågasattes samtidigt som det fanns kvarvarande 

föreställningar om utvecklingstänkande och strävanden efter civilisering. Gregersen skriver 

att missionärernas berättelser om sitt vardagliga liv och arbete i Indien bidrog till att forma 

svenskars bilder av det främmande. Men denna bild som missionärerna förmedlade präglades 

av deras föreställningsvärld där missionens syfte och mål sattes främst, så också kallelsen, 

plikten och strävan efter att göra skillnad för andra människor. Detta syfte och mål omfattade 

också tanken att förändra världen till det bättre. De berättade utifrån sina egna tolkningsramar; 

sin världsbild, sina moraliska värderingar och ideal. Enligt Gregersen är missionärernas 

berättelser skrivna för att ge legitimitet åt ett arbete som handlar om att förändra människor, 

om att göra dem mottagliga för den kristna tron och om att påverka deras levnadssätt. En av 

Gregersens utgångspunkter är att missionsuppdraget innebar en plikt att förändra och att detta 

var en central, meningsskapande faktor i hur det formulerade uppdraget uttrycktes i 

missionstexterna (hon kallar detta för representationer). Hon identifierar tre teman som 

innefattar idéer om hur människor bör vara, se ut och agera; kroppen, hemmet och mänskliga 

egenskaper. I sin undersökning behandlar hon materialet utifrån dessa teman. Platsen som 

undersöks i avhandlingen är missionssjukhuset i Tirupattur och bland annat behandlas 

källmaterial av Fredrik och Märtha Ysander. Gregersen nämner flera andra undersökningar 

inom ämnet, där utgångspunkten ofta tas i särskilda personers biografier. Analytiskt fokus 

ligger i dessa undersökningar på sociala förhållanden, organisationshistoria och relationer 

mellan skandinaviska missionärer och inhemska kristna.4 Gregersens avhandling bygger 

delvis på samma källmaterial som föreliggande uppsats, men avhandlingen har ett annat fokus 

och har heller inte några uttalade biografiska inslag. Den pekar dock på viktiga perspektiv 

som är intressanta för denna uppsats. Föreliggande undersökning innehåller också referenser 

till källmaterial som inte förekommer i Gregersens avhandling. 

 En avhandling om missionärer med historiskt perspektiv, som bygger på källmaterial 

och som har personhistoriska inslag är Karin Sarjas ”Ännu en syster till Afrika”: Trettiosex 

kvinnliga missionärer i Natal och Zululand 1876–1902 (2002). Sarja vill ta reda på vilka 

dessa kvinnor var, vad de arbetade med, vilken hållning de intog till det kolonialpolitiska 

sammanhang de arbetade i och vilken ställning de hade i sina respektive missioner. Hon gör 

                                                 
4 Gregersen, Malin (2010), Fostrande förpliktelser: Representationer av ett missionsuppdrag i Sydindien under 

1900-talets första hälft, 11, 14, 23, 28–30, 33. 
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en empirisk undersökning utifrån tryckt och otryckt källmaterial från de trettiosex kvinnorna.5 

Avhandlingen är värdefull för denna uppsats då den har en liknande struktur. Dock fokuserar 

den på missionshistoria i en annan tid och på en annan plats.  

 Olaus Brännström har i sin undersökning Peter Fjellstedt: Mångsidig men entydig 

kyrkoman (1994) velat ge en samlad bild av denne person, bland annat med hjälp av tidigare 

forskning och berättelser. I denna bild ingår Fjellstedts missionssyn. I undersökningens 

framställning av missionären Fjellstedt behandlas bland annat missionärstiden i Indien.6 

Brännströms undersökning bidrar till föreliggande uppsats främst med ett historiskt 

perspektiv.7 

 

1.3 Källmaterial 

I Svenska Kyrkans Arkiv i Uppsala (SKAU) finns Svenska Kyrkans Missionsstyrelses 

protokoll och dess bilagor samlade. Bilagorna innehåller bland annat protokoll från 

sammanträden som hållits på missionsfälten, brev och skrivelser från missionärerna, telegram 

samt årsberättelser och de utgör en del av denna uppsats källmaterial. I detta arkiv finns även 

Missionsdirektors korrespondens, Indien, det vill säga brev, telegram och dylikt till och från 

missionärerna på fälten och den missionsdirektor som innehade tjänsten. Olof Sendels 

personarkiv, som också finns på SKAU, innehåller bland annat Tirupattur: Kvartalsnytt från 

vårt missionssjukhus i Syd-Indien. Detta är en skrift som de svenska sjukhusmedarbetarna 

själva gjort och den är skriven för en svensk publik. De ovan nämnda dokumenten bedöms 

vara av officiell, eller halv-officiell karaktär, skrivna i en särskild kontext och för en tänkt 

läsekrets.  

 Till de otryckta källorna hör cirka 550 personliga brev som Märtha Ysander skrev till 

sin syster Magdalena (Magda) i Sverige. I denna brevskörd finns även ett par brev som 

Fredrik Ysander skrivit till henne. Till dessa källor hör vidare cirka 120 personliga brev som 

Fredrik Ysander har skrivit till sina föräldrar och syskon, samt föredragsmanus och 

predikningar. Det finns också handlingar och dokument som ger upplysningar om olika 

händelser och skeenden i främst Fredriks liv. Detta källmaterial finns i privat ägo.8 Breven 

från Märtha och Fredrik är trovärdiga med avseende på äkthet, både beträffande ursprung och 

                                                 
5 Sarja, Karin (2002), ”Ännu en syster till Afrika”: Trettiosex kvinnliga missionärer i Natal och Zululand 1876–

1902, 20, 26. 
6 Brännström, Olaus (1994), Peter Fjellstedt: Mångsidig men entydig kyrkoman, 30f. 
7 Ytterligare en avhandling som innehåller biografiskt material om en missionär har studerats, men då den inte 

tillfört någon väsentlig information för denna uppsats har den inte behandlats vidare. Gunner, Gunilla (2003), 
Nelly Hall uppburen och ifrågasatt: Predikant och missionär i Europa och USA 1882–1901. Uppsala: Studia 
Missionalia Svecana XCII. 

8 Materialet finns hos Fredrik och Märthas barn. 
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innehåll. Dock kan man misstänka att Märthas brev till systern ej helt återger avsändarens 

sanna känslor och tankar, att hon utelämnar sådant som kunde oroa hennes känsliga, ängsliga 

och lätt teatraliska lillasyster.9 Trots detta bidrar breven i hög grad till att ge en färgstark bild 

av livet i Indien. Både Fredrik och Märthas brev är privata till sin natur men lästes troligtvis 

av, eller blev återgivna till den närmaste familjen och vänkretsen i hemlandet. I materialet 

ingår också intervjuer och informella samtal med makarnas tre barn (se nedan). I intervjuerna 

har barnen givit sina bilder av livet i Tirupattur och i semesterorten Kodaikanal, med betoning 

på vad de minns om Fredrik och Märthas förehavanden. Värt att notera är att dessa minnen 

vid tiden för arbetet med denna uppsats hade åtskilliga år på nacken. Minnena var dock i 

högsta grad levande och starka.  

 De tryckta källorna utgörs bland annat av fyra böcker som är utgivna i eget namn. En av 

dessa har Fredrik och Märtha skrivit tillsammans, tre har Fredrik skrivit ensam. Vardagsbilder 

från Tirupatur (1932, skriven av Fredrik och Märtha), Sista sjukhusronden: Några färska 

minnen från Sjukhuset i Tirupputtur i september 1950 (1951) och Där allt är annorlunda: En 

läkare berättar om Indien (1952) är skildringar från livet och arbetet i Tirupattur, skrivna för 

svenska läsare. Vid kaffet efter middagen: Sub specie aeternitatis (1971) är en skrift om 

Fredriks kristna tro, skriven på begäran av hans barn. Till denna skrift finns även 

tilläggsmaterial som troligtvis är ett utkast till den färdiga skriften. Dessa sistnämnda källor 

har sitt ursprung i en senare tid och avhandlar andra aspekter av Fredriks liv än denna uppsats 

huvudsakliga fokus. Därför behandlas deras information endast i vissa avseenden. Fredrik har 

också författat en skrift i samband med att missionssjukhuset firade 50 år och han har skrivit 

ett par av kapitlen i Boken om Tirupattur (1936). Till detta kommer artiklar, betraktelser och 

brev som publicerats i Svensk Missionstidskrift, Svenska Kyrkans Missionstidning samt i 

andra skrifter och tidskrifter. En annan källa är Årskrönika från Kodi – glimtar från 

missionärsliv i Indien 1903–1996. I denna har innehållet i de så kallade Krönikeböckerna 

renskrivits och sammanställts. Dessa böcker består av dagboksanteckningar som de boende i 

Kodaikanal skrivit under sina vistelser där. Fredrik är en av dessa skribenter. 

 Med hjälp av sekundär litteratur har Svenska Kyrkans Mission i allmänhet och Svenska 

Kyrkans Mission i Sydindien och sjukhuset i Tirupattur i synnerhet beskrivits ur ett historiskt 

och missionsideologiskt perspektiv. Litteraturen har även bidragit till att ge en förförståelse av 

den politiska och sociala situation, den ”livsvärld” som makarna Ysander befann sig i och de 

förutsättningar de hade att förhålla sig till. 

 

                                                 
9 Telefonsamtal med Margareta Ysander, 2011-10-20. 
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1.4 Metod 

Tanken med den här uppsatsen är att beskriva två människors liv biografiskt, som en 

levnadsteckning, men utan anspråk på att vara heltäckande. Det är Fredrik och Märtha 

Ysanders livshistorier och deras gärningar som missionärer i Sydindien som står i centrum, 

med tyngdpunkt på det material de själva lämnat efter sig. Detta material har sammanställts 

utifrån tanken att det utgör en dokumentation över händelser, skeenden och tankar. Under 

denna process av arbetet har etiska överväganden gjorts. Uppgifter som berör privata aspekter 

som ej tillfört någon väsentlig information till undersökningen har ej behandlats. Materialet 

har sedan bearbetats utifrån en kvalitativ innehållsanalys med deskriptiva, komparativa och 

hermeneutiska inslag. Den information som framkommit i källorna och i det övriga materialet 

har beskrivits, jämförts, analyserats och tolkats utifrån uppsatsens frågeställningar och 

teoretiska utgångspunkter (se nedan). Kvalitativa, semi-strukturerade intervjuer har 

genomförts med Fredrik och Märtha Ysanders tre barn, som alla levt delar av sitt liv i 

Tirupattur. En semi-strukturerad intervju är upplagd på så sätt att intervjuaren har valt ut 

specifika teman (en intervjuguide) som skall beröras. Intervjuprocessen är flexibel, ordningen 

på frågorna är inte fastlåst. Sonderande och uppföljande frågor kan ställas, även om de inte 

ingår i intervjuguiden.10 Temana i denna uppsats intervjuer har valts ut med syfte att 

ytterligare belysa de frågeställningar som skall besvaras. De flesta temana är gemensamma i 

de tre intervjuerna, men eftersom barnen har olika erfarenheter av livet i Indien har varje 

intervju något specifikt tema.11 Intervjuerna har genomförts vid personliga möten. Samtalen 

har spelats in och sedan transkriberats. Förutom dessa intervjuer har informella samtal med 

barnen förekommit. 

 Undersökningen presenteras enligt kronologisk princip, inom fem huvudsakliga 

perioder. Dessa perioder följer de tider Fredrik vistades på fältet och i hemlandet (under några 

år befann sig Märtha i hemlandet då Fredrik var på fältet). Dock utgör tiden i Indien och tiden 

i hemlandet en helhet, missionsuppdraget pågick även då Fredrik och Märtha var i Sverige. 

Källorna presenteras i all väsentlighet i den tidsordning de tillkommit. Vissa av källorna har 

skrivits under tiden i hemlandet och presenteras då i motsvarande avsnitt, trots att de ibland 

avser händelser från tiden på missionsfältet. Avvikelser från detta mönster förekommer vid 

enstaka tillfällen.  

 När som helst i en forskningsprocess kan värderingar dyka upp. Värderingar speglar 

forskarens eller uppsatsförfattarens personliga åsikter eller känslor. Dennes egna reaktioner 

                                                 
10 Bryman, Alan (2011), Samhällsvetenskapliga metoder, 415. 
11 Intervjuguiden presenteras i Appendix. 
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kan bland annat styra läsningen, analysen och tolkningen av källmaterialet. I biografisk 

forskning är det i längden inte heller möjligt för forskaren eller författaren att förhålla sig 

neutral till den biograferade. Det är därför viktigt att den som gör undersökningen reflekterar 

över sig själv och över förhållandet till de personer som studeras.12 I denna uppsats föreligger 

det faktum att Fredrik och Märtha Ysander är min farfar och farmor, något som i hög grad har 

påverkat mitt val av ämne för uppsatsen. Jag har dock ingen personlig relation till dem då de 

dog när jag var liten, men naturligtvis har deras liv och personligheter ändå funnits med under 

min uppväxt; det har berättats om dem och refererats till dem på det sätt som de vuxna i en 

familj kan tala om sina föräldrar. Jag har, både vid läsningen av källmaterialet och vid 

analysen och tolkningen av detsamma, givit noga akt på att hålla en kritisk distans och på att 

ha kontroll över mina värderingar så att de inte, åtminstone inte medvetet, har tillåtits påverka 

undersökningens resultat. Intervjuerna i undersökningen har genomförts med Fredrik och 

Märthas barn, således nära släktingar till mig; min far och hans systrar. Detta är förstås också 

en faktor som kan påverka vilken information som framkommer och hur denna behandlas. 

Även detta förhållande har tagits i beaktande vid sammanställningen av undersökningens 

resultat.  

 Då en referens förekommer för första gången anges i fotnoten verkets författare, 

utgivningsår, dess fullständiga titel samt sidhänvisning. Vid följande tillfällen anges endast 

författarens efternamn, verkets utgivningsår samt sidhänvisning. Undantag görs för de böcker 

som Fredrik och Märtha Ysander skrivit. Vid referens till dessa anges alltid verkets titel. 

Beträffande de tryckta källor som utgörs av tidskrifter och årsböcker uppges i litteraturlistan 

deras namn och utgivningsår. Vid referenser till artiklar som hämtats ur dessa tidskrifter anges 

vid första tillfället författarens namn, utgivningsår, artikelns namn, sidhänvisning samt 

tidskriftens namn, nummer och eventuell årgång. Vid därpå följande tillfällen uppges 

författarens namn, artikelns namn, årtal och sidhänvisning. Artiklar ur dessa tidskrifter som ej 

är primära källor återfinns i litteraturlistan under Övrig litteratur. Arkivmaterialet och de 

otryckta källorna såsom brev, handlingar, dokument och dylikt specificeras i fotnoterna men 

upptas i litteraturlistan endast som övergripande rubriker. Den litteratur som studerats vid 

arbetet med uppsatsen men som inte tillfört någon väsentlig information nämns endast i en 

fotnot och förekommer inte i litteraturlistan.  

 Bakgrundsavsnittet i denna uppsats är tämligen omfattande. Den huvudsakliga 

anledningen är att ge en så detaljerad och rik bild av missionens väsen och historia samt av 

                                                 
12 Bryman (2011), 43f; Hall, Bo G. (2007), ”Kan biografisk metod vara vetenskap?” I Historisk Tidskrift, 453; 

Nilsson, Ingemar (1997), ”Att skriva biografi: Biografins hermeneutik.” I Att skriva människan: Essäer om 
biografin som livshistoria och vetenskaplig genre, 205. 
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den rådande samhällspolitiska situationen, att läsaren på ett lätt sätt skall kunna sätta in den 

information som framkommer i undersökningen i sitt rätta sammanhang.  

 

1.5 Teoretiska utgångspunkter 

Denna uppsats har inte som syfte att skapa en teori kring missionärsliv i Sydindien och är 

därför inte teorigenererande. Dock föreligger några teoretiska utgångspunkter som bör beaktas 

vid analysen och tolkningen av materialet.13 

 Fredrik Ysander var läkare, Märtha Ysander var sjuksköterska. De hade sina respektive 

yrkesetiker att ta hänsyn till och det var således de tröstande, lindrande, botande och vårdande 

gärningar som var deras utgångspunkter i arbetet.  

 De var vita, västerlänningar, uppfostrade och formade av den västerländska kulturen 

och dess rådande tidsanda. Livet på missionsfälten innebar kulturmöten som kunde leda till 

kulturkrockar. För den indiska befolkningen hade de ett annorlunda sätt att tänka och leva på. 

Trots att de representerade ett land utan kolonialpolitiska intressen, kopplades de troligtvis 

ihop med en överhöghet och en främmande styrande makt.  

 De kom till Indien som kristna missionärer. De bar med sig en tro som var annorlunda 

än den som de flesta människor i omgivningen hade. De var också en del av en större kristen 

gemenskap men levde nära den sydindiska lokalbefolkningen.  

 De hade också ett uppdrag att förhålla sig till. De skulle inom ramen för Svenska 

Kyrkans Missions organisation förkunna och sprida budskapet om Jesus Kristus, i ord och 

handling.  

 

1.6 Definitioner 

I uppsatsen används begreppet missionär och då avses alla de män och kvinnor, gifta eller 

ogifta, som sänts ut för att på något sätt arbeta på Svenska kyrkans missionsfält. Detta i 

enlighet med de stadgar för missionsarbetet i Sydindien som fastställdes år 1921.14 

 Den kyrka som bildades i Sydindien med hjälp av missionen benämns ofta i 

källmaterialet och i den svenskspråkliga litteraturen Tamulkyrkan. Dess präster kallas 

tamulpastorer. I källmaterialet förekommer även det engelska namnet och dess förkortning; 

                                                 
13 Jfr Gregersen (2010), 20; Sarja (2002), 21f; Sarja (2003), ”’Gå ut och gör alla folk till lärjungar’ – om svensk 

mission.” I Folkväckelsens och kyrkoförnyelsens tid, 349. 
14 ”Missionsarbetare eller missionär är i dessa stadgar gemensam benämning för man eller kvinna, som av 

Svenska Kyrkans missionsstyrelse anställts för arbete på dess missionsfält. Anm. Ehuru missionärshustru 
icke är att hänföra till sålunda av missionsstyrelsen anställda missionsarbetare och vad i dessa stadgar 
föreskrives därför icke gäller sådan i andra fall än nedan särskildt angives, finner styrelsen tillbörligt, att hon, 
på grund av den insats hon gör i arbetet vid sin makes sida, räknas såsom missionsarbetare.” Stadgar för 
Svenska Kyrkans mission i Sydindien: Antagna och fastställda den 27 maj 1921 (1922), §2. 
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Tamil Evangelical Lutheran Church, T.E.L.C. Jag har dock valt att främst använda 

sammansättningar med det inhemska ordet tamil (med betoning på första stavelsen) som 

betecknar både språket och folket.15 

 

2 Bakgrund 
2.1 Fredrik och Märtha 

Fredrik Ysander föddes i Tölö utanför Kungsbacka i Halland den 29 mars 1891. Han var son 

till kyrkoherde Bengt Ysander och hans maka Amanda, född Wetterquist. En del av sin 

uppväxt tillbringade Fredrik i Torsby i Bohuslän. Han tog studenten vid Göteborgs högre 

latinläroverk år 1909 och började samma år studera medicin i Uppsala. Han blev medicine 

licenciat år 1922 och medicine doktor år 1925. Fredrik växte upp i ett kristet hem, där tron var 

en självklarhet. På sin ålders höst skriver han ”Jag vill också gärna få betyga min känsla av 

samhörighet med den härligt frigörande, evangeliska lutherdom, som jag fått av min far i arv, 

- i prästhemmet långt ute i det bohuslänska kustbandet”.16 Fredrik var inte den ende i sin 

familj som var intresserad av och engagerad i missionsverksamhet. Hans äldre syster 

Elisabeth gifte sig med Josef Othenius, missionär i Sydafrika och Rhodesia. Den yngre 

brodern Torsten, biskop i Visby och Linköping var från år 1942 ledamot i Svenska Kyrkans 

missionsstyrelse. Hans blivande hustru Ebba Key-Åberg var år 1921 missionsstyrelsens 

sekreterare. Fredrik utnämndes år 1939 till RVO (1:a klassen) och år 1951 till RNO.17 Fredrik 

dog den 30 december 1971.18 

 Märtha Gabrielson föddes i Fornby, utanför Avesta i Dalarna den 27 oktober 1889. Hon 

var dotter till handlaren Lars-Jakob Gabrielson och hans maka Hilma, född Stenquist. Märtha 

utexaminerades från sjuksköterskeskolan vid Akademiska sjukhuset i Uppsala år 1912. Hon 

blev sedan föreståndare för medicinska klinikens laboratorium vid detta sjukhus. Märtha dog 

den 29 juli 1974.19 

 Fredrik och Märtha gifte sig den 25 oktober 1924. Detta stred mot vad stadgarna säger: 

”Missionär må icke utan styrelsens särskilda medgivande ingå äktenskap, förrän han övertagit 

                                                 
15 Samtal med Margareta Ysander, 2011–11–28. 
16 Ysander, Fredrik (1971), Vid kaffet efter middagen: Sub specie aeternitatis, X:1. 
17 RVO = Riddare av Vasaorden, RNO = Riddare av Nordstjärneorden. 
18 ”Bilagor”  I Svenska kyrkans mission sjuttiofem år (1949), 512, 521f; Anteckning ”Sammanställning av 

Personuppgifter enl Svenska Läkarmatrikeln år 1935”, i familjens ägo; Skrivelse Kungl. 
Utrikesdepartementet 1939–09–01, 1951–07–18, i familjens ägo; Utdrag ur Död- och Begravningsbok 
Pastorsämbetet i Uppsala Domk-Förs. 1972–01–07, i familjens ägo; Vem är det: Svensk biografisk handbok 
1951, 1152. 

19 Samtal med Lars Ysander 2011–12–02; ”Meddelande från vårt arbete”. I Svenska Kyrkans Missionstidning 
(1925), 12. Häfte 1, Årgång 50; Vem är det, 1152. 
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självständigt arbete på missionsfältet”.20 Den 18 september 1923 hade Fredrik dock ansökt 

hos Missionsstyrelsen om bifall till giftermål före utresan. Som skäl anförde han bland annat 

att det fanns ett önskemål om ett snabbt ordnande av laboratorieverksamheten vid sjukhuset i 

Tirupattur och att Märtha just besatt specialistutbildning inom detta område. Paret Ysander 

fick tre barn, alla födda i Tirupattur; Carin år 1925, Margareta år 1927 och Lars år 1930.21 

 

2.2 Svenska Kyrkans Mission 

2.2.1 Tillkomst 

Den kristna kyrkan är en missionerande kyrka. I den svenska kristenheten märktes detta tidigt. 

Redan på 1100-talet berättas det om en missionär på Island, som troligtvis kom från 

Västergötland. Under högmedeltiden deltog svenskar i den missionerande kyrkans kamp mot 

det som kallades hedendomen på andra sidan Östersjön och Bottniska viken. Vid 1300-talets 

slut inleddes ett försök till samemission. Under 1500- och 1600-talen fullföljdes denna, 

församlingar bildades och kyrkliga böcker översattes till samiska. Mot slutet av 1600-talet 

sändes präster till de svenska nybyggarna i Amerika, också med ett uppdrag att missionera. 

En man vid namn Johan Campanius försökte få kontakt med Delaware-indianerna på 

Amerikas ostkust. Han översatte till och med Luthers lilla katekes till deras språk.22 

På 1800-talet kom missionsväckelsen på allvar till den svenska kyrkan. År 1808 

bildades Evangeliska Sällskapet. Under Peter Fjellstedts medverkan bildades år 1829 Sveriges 

första organisation för missionens befrämjande; Svenska Missionssällskapet i Göteborg. År 

1835 stiftades Svenska Missionssällskapet, efter inflytande från den engelske metodisten 

George Scott. Detta sällskap gjorde mycket för att öka intresset för missionen inom kyrkan. 

Under 1840-talet började dock sällskapets arbete att ifrågasättas. Konfessionellt lutherska 

idéer började träda fram inom missionsrörelsen. Detta bidrog till att Missionssällskapet i Lund 

grundades år 1845 (det bytte efter tio år namn till Lunds Missionssällskap). Medlemmarna 

ville göra Sveriges missionsinsats självständig, nationell och rent luthersk. Sällskapet gavs 

kyrklig prägel genom att biskopen i Lund blev självskriven ordförande. År 1855 anslöt det sig 

till Svenska Missionssällskapet. År 1856 bildades Evangeliska Fosterlandsstiftelsen för inre 

mission, efter inflytande från den skotska frikyrkans organisation. År 1861 beslöt den att 

                                                 
20 Stadgar för Svenska Kyrkans mission i Sydindien (1922), § 8. 
21 Brev från Fredrik Ysander till Svenska Kyrkans Missionsstyrelse, Bilaga 241 till Missionsstyrelsens protokoll, 

1923–10–11; Svenska Kyrkans Missionstidning (1925), Årgång 50, 12. 
22 Brundin, Gunnar (1924), En missionerande kyrka: Svenska kyrkans mission genom 50 år, 11; Bäfverfeldt, 

Arvid (1949), ”Vår mission genom sjuttiofem år”. I Svenska Kyrkans Mission sjuttiofem år, 11f; 
Hallencreutz, Carl (1970), Svensk mission över sex kontinenter, 8ff; Lundahl, J. E. (1949), ”Sveriges yttre 
mission”. I Nordisk missionshistoria, 26. 



 

 18 

inleda även yttre mission och blev under lång tid den främste bäraren av svensk 

missionsverksamhet. Evangeliska Fosterlandsstiftelsen krävde av sina missionärer att de 

skulle bekänna sig till Confessio Augustana (CA).23   

  I en skrivelse från den 4 oktober 1873 begärde kyrkomötet hos Kungl Maj:t om 

utarbetande av en författning för Svenska kyrkans missionsverksamhet. I november månad år 

1874 höll Svenska Kyrkans Missionsstyrelse sitt konstituerande sammanträde med ärkebiskop 

Anton Niklas Sundblad i spetsen. Styrelsen bestod av sex ledamöter och fyra suppleanter, lika 

många präster som lekmän. Berättelsen om missionsverksamheten samt redovisningen av 

förvaltningen gavs till kyrkomötet. Missionsstyrelsen fick en officiell status som ett slags 

domkapitel för det kyrkliga missionsarbetet. I stadgarna framgår det dock klart att missionen 

skulle ligga varje kyrkomenighet varmt om hjärtat och att varje kyrkokristen skulle känna sig 

delaktig i ansvaret för missionen. Hela missionsverksamheten skulle finansieras genom 

frivilligt insamlade medel. Den förste som innehade posten som missionens ombud och 

sekreterare var Henry Tottie. Han ansåg att den kyrkliga evangelisationens uppgift och 

missionens mål inte enbart var den enskilda människans omvändelse utan också främjandet av 

folkkyrkornas utveckling på missionsfälten. Enligt Tottie var det inte den isolerade individen 

som var föremål för Guds nåd utan människan som medlem av ett folk. År 1915 reviderades 

Missionsstyrelsens stadgar och stadfästes på nytt av Kungl. Maj:t. Enligt de nya stadgarna 

skulle den präst som tjänstgjorde som styrelsens ombud och förste sekreterare bära titeln 

missionsdirektor.24 

 År 1876 började styrelsen ge ut sin egen tidning, Missions-Tidning. Den innehöll 

uppsatser om missionens arbete på de skilda fälten. Man tog in meddelanden både från 

Evangeliska Fosterlandsstiftelsens mission och från Svenska Missionssällskapet. Efter en tid 

inkom också meddelanden från Missionsstyrelsens egna arbetsfält i Sydafrika och Sydindien. 

År 1915 fick tidningen ett nytt namn, Svenska Kyrkans Missionstidning. År 1943 slogs 

julkalendern Tilkomme Ditt Rike ihop med de årsberättelser som kom ut regelbundet. Dessa 

blev Svenska Kyrkans Missionsstyrelses Årsbok.25 

 

 

                                                 
23 Bäfverfeldt, Arvid (1949), 13f; Hallencreutz, Carl (1970), 15, 17; Lundahl, J. E. (1949), 27, 29; Sarja (2003), 

341. 
24 Ahlstrand, Kajsa (1996), ”Folkkyrka och missionsteologi”. I Tro & Tanke, 115; Bexell, Oloph (2003), 

Folkväckelsens och kyrkoförnyelsens tid, 146; Brundin (1924), 42; Bäfverfeldt (1949), 15f, 21; Furberg, Tore 
(1962), Kyrka och mission i Sverige 1868–1901: Svenska Kyrkans Missions tillkomst och första 
verksamhetstid, 193; Hallencreutz (1970), 19; Hallencreutz, Carl F. (1985), Till alla folk…: Ur Svenska 
Kyrkans Missions historia, 122. 

25 Bäfverfeldt (1949), 22f. 
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2.2.2 Missionsfälten 

I november månad år 1875 fattade missionsstyrelsen beslutet att välja zululandet i Sydafrika 

till sitt missionsfält. Den förste missionären sändes ut år 1876. Samma år överlämnade 

Svenska Missionssällskapet sitt arbetsfält i Indien till Svenska Kyrkans Mission. Svenska 

Missionssällskapet hade till Indien sänt ut missionärer som arbetade inom den tyska 

Leipzigmissionen (Evangelisch-Lutherische Mission zu Leipzig). De svenska missionärerna 

stod dock fortfarande under tysk ledning med sitt centrum i Leipzig (se nedan). Ett annat 

missionsfält blev Rhodesia, men arbetet där fick en trög start. År 1903 anlände de första 

missionärerna, men redan år 1904 upphörde verksamheten. År 1908 återupptogs arbetet under 

knappa förhållanden fram till år 1913 då förstärkning kom. I Tanganyika var missionen främst 

tysk, men under krigsåren behövde de hjälp från andra lutherska missioner, bland annat 

Svenska kyrkans, vilket de också fick. I januari månad år 1918 reste den första svenska 

missionären till Kina. Där inleddes ett samarbete med den lutherska mission som redan fanns 

i landet. År 1920 bildades Kinas lutherska kyrka med den svenska missionen som en av de 

konstituerande medlemmarna. År 1924 startades en högskola i missionens regi. År 1921 gick 

missionsstyrelsen in i ett samarbete med norska och danska missionssällskap för att stödja 

missionsarbetet bland Kinas buddistmunkar, den så kallade Buddistmissionen.26 

 

2.2.3 Missionärerna; utbildning, vigning och arbetsvillkor 

Från början skulle Svenska kyrkans missionärer vara präster. Ärkebiskop Sundberg ansåg att 

den kristna kyrkans åligganden var att verka för hedningarnas omvändelse genom att sända ut 

lärare, det vill säga präster. Tanken på prästen som den ende riktige missionären hade bland 

annat sin grund i principen att missionen skulle drivas av kyrkans legala organ. Styrelsen 

krävde akademisk teologisk utbildning av sina missionärer. Missionärsfrun ansågs inte som 

missionär i formell mening. Hennes främsta uppgift var att vara maka, mor och husmor. Detta 

kom ju senare att ändras (jfr Stadgar för Svenska Kyrkans mission i Sydindien (1922), § 2).27 

 Bäfverfeldt skriver att de studentmissionsföreningar som på 1880-talet bildades i 

Uppsala och Lund och som sedan anslöt sig till Sveriges Kristeliga Studentrörelse hade stor 

betydelse för missionärsrekryteringen under slutet av 1800-talet och första hälften av 1900-

talet. Missionärer besökte föreningarna och akademiska missionskonferenser hölls år 1913 i 

Göteborg och år 1917 i Uppsala. Den som önskade bli missionär prövades beträffande hälsa 

och utbildning, men det viktigaste var att den sökande ägde en personlig och stark kallelse 

                                                 
26 Bexell (2003), 147; Bäfverfeldt (1949), 33f, 48f, 65f, 73f, 102–107, 122f. 
27 Furberg (1962), 130f; Sarja (2003), 346 
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och levde ett medvetet kristet trosliv i kyrkans gemenskap.28 År 1917 startade den första 

missionärskursen i Uppsala och den pågick mellan två och fyra månader. De blivande 

missionärerna utbildades i religions- och missionshistoria, bibelkunskap, tropisk hygien, 

missionsteori och kyrkokunskap. Hemmavarande missionärer berättade om sina respektive 

missionsfälts förhållanden och problem. Den blivande missionären skulle lära sig engelska 

ordentligt, så han eller hon skickades till England på språkkurs. Förutom språket inhämtades 

där kunskaper om engelskt missionsliv och engelska förhållanden, främst för dem som skulle 

arbeta på brittiskt område. Missionsläkarna genomgick en särskild medicinsk kurs. Vigningen 

till kallet skedde inledningsvis i Uppsala under enkla former. Från 1920-talet och framåt 

skedde de som regel i den församlingskyrka som missionären tillhörde. Vanligtvis var det 

stiftets biskop som förrättade vigningen. År 1920 fastställde kyrkomötet en särskild liturgi för 

installation av missionär i sitt kall. Den infördes i den då gällande kyrkohandboken. I 

handboken från år 1942 infördes en ordning för missionärsvigning. Inledningsvis tilläts inte 

giftermål före utresan, först skulle mannen läsa fältets språk. Bäfverfeldt skriver dock år 1949 

att det under de senaste tio åren blivit vanligare med äktenskap före utresan och att båda 

makarna fick ta emot missionärsvigning och få missionärsbrev. Således räknades även 

missionärens hustru som missionär.29 För att sörja för missionärernas barn och deras 

uppfostran ordnades svensk skola på fälten så att barnen inte behövde vara åtskilda från sina 

föräldrar under någon längre tid. Även i Uppsala fanns under vissa tider ett skolhem för 

missionärsbarn. Arbetsperioderna fastställdes med hänsyn till klimatet på de olika fälten.30 

Vilotiden i hemlandet var vanligtvis ett och ett halvt år.31 

 

2.2.4 Missionens uppgift 

Sarja skriver att missionen uppgift var att förkunna Kristus för de människor som ännu inte 

nåtts av budskapet om honom. Evangeliet skulle översättas i ord och liv till nya miljöer och 

kulturer. Vid sekelskiftet 1900 kunde man ana de tre delarna som skulle utgöra klassisk 

mission: evangelisation, undervisning och sjukvård.32 

                                                 
28 Missionären Harald Frykholm skriver att missionärskallelsen inte skiljer sig från den allmänna kristna 

kallelsen till barnaskap hos Gud genom Jesus Kristus. Kallelsen innesluter en tjänst i Guds rike och om 
denna tjänsts form är att gå som Kristi sändebud till de folk som ej är kristna, benämns den 
”missionskallelsen”. (Frykholm, Harald (1931), ”Missionärskallelsen – håller den?” I Svensk 
Missionstidskrift, 113). 

29 Jfr Stadgar för Svenska Kyrkans mission i Sydindien (1922), §2. 
30 I Sydindien var en man berättigad till tjänstledighet efter åtta års arbete och en kvinna efter sju år. (Stadgar för 

Svenska Kyrkans mission i Sydindien (1922), §53). 
31 Bäfverfeldt (1949), 27–31. 
32 Sarja (2003), 347f. 
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Missionären Tilliander skriver, som svar på kritik angående missionens uppgift, att 

mission är sändning, inte proselytverksamhet. Missionen är en budbärare, inte en agitator. 

Missionen skall bära ut budskapet om Guds kärlek i Kristus. Detta budskap vänder sig till 

hela människan, både till hennes kroppsliga liv och till hennes själsliga liv. Jesus skilde inte 

dessa åt, han botade sjuka och befriade skuldtyngda samveten genom att ge syndernas 

förlåtelse. Förkunnelse och hjälparbete är två sidor av samma sak; evangelium i ord och 

evangelium i handling. Missionen måste göra båda sakerna.33 

 

2.2.5 Mission och samhälle 

Sverige saknade kolonialpolitiska intressen vilket gör svensk mission intressant, enligt Sarja. 

De svenska missionärerna intog ofta en position mellan inhemsk befolkning och den koloniala 

överhögheten. Det finns exempel på att missionärer kritiserat grymheter mot den inhemska 

befolkningen från kolonialmaktens sida. Konflikter kunde uppstå mellan missionärer och 

kolonialledningen.34 

 

2.3 Svenska Kyrkans Mission i Indien 

Svenska missionärer har sedan länge vistats i Sydindien, dock inte kontinuerligt och inte alltid 

i svenskkyrklig regi. På 1700-talet började en man vid namn Johannes Zacharias Kiernander 

arbeta inom den dansk-halleska missionen i Tranquebar och senare för det engelska Society 

for Promoting Christian Knowledge (SPCK). Han arbetade både i Madras-distriktet och i 

Calcutta.35 År 1831 kom Peter Fjellstedt till Indien och han engagerades i det evangeliska 

engelska missionssällskapet Church Misssionary Society (CMS). Han stannade i Sydindien i 

fem år och var under den tiden engagerad i evangelisation och skolmission i ett distrikt söder 

om Madras. Viss tid måste dock Fjellstedt, på grund av sjukdom, vistas i bergen vid 

Kodaikanal. Där försökte han hålla missionsskolan igång.36 

 Lunds Missionssällskap kom tidigt i kontakt med Leipzigmissionen i Sydindien och 

engagerades i den tysk-lutherska missionen. Från år 1855 var det Svenska Missionssällskapet 

                                                 
33 Tilliander, Bror (1956), Missionen och Indiens sociala problem, 33. 
34 Sarja (2003), 349. 
35 Bartholomeus Ziegenbalg och Heinrich Plütschau landsteg i juli månad år 1706 i den lilla danska hamnkolonin 

Tranquebar, söder om Madras. Med den danska kronans stöd inrättade de en evangelisk-luthersk mission som 
kom att kallas den dansk-halleska. Halle och tyskarna tog snart överhanden, men det danska inflytandet var 
stort till en början. År 1709 började SPCK att understödja Tranquebarmissionen, men startade en egen 
mission i Madras år 1728, där man använde sig av tyska lutherska missionärer i sin tjänst. Leipzigmissionen 
knöt senare an till den dansk-halleska Tranquebarmissionen. (Bexell (2003), 147; Nationalencyklopedin 
(nätupplagan), ”Tranquebar”; Sundkler, Bengt et al. (1956), Banbrytare i Sydindien: Evangelisk mission 250 
år, 5, 7, 9). 

36 Brännström (1994), 115; Hallencreutz (1970), 11, 17; Hallencreutz (1985), 68. 
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som förmedlade detta samarbete. Då fanns det redan svenska missionärer som arbetade inom 

den tyska missionen. År 1876 blev det Svenska Kyrkans Missionsstyrelse som övertog 

arbetsfältet och då fanns det tre svenska missionärer i tjänst; Carl Ouchterlony i Tanjore, Carl-

Jacob Sandegren i Coimbatore och Anders Blomstrand som hade en skriftställartjänst.37  År 

1890 kom den första kvinnliga missionären till Indien, lärarinnan Ester Peterson. Dessa 

missionärer fick sitt underhåll från Sverige, men stod under den tyska missionsledningen på 

fältet och Missionskollegiet i Leipzig. År 1901 överlät Leipzigmissionen ett arbetsområde på 

södra delen av fältet till Missionsstyrelsen. Det innefattade stationerna Madura, Pudukkottai 

och Aneikadu och kallades det svenska stiftet av den evangelisk-lutherska Leipzigmissionen. 

Men styrelsen fick inte full äganderätt. Någon svensk mission var heller inte officiellt erkänd 

av myndigheterna i Indien. Men nya svenska missionsstationer skapades och nya missionärer 

sändes ut. Fram till år 1910 anlände 21 personer, 9 män och 12 kvinnor. Bland de manliga 

fanns missionens två första lekmän med var sin specialuppgift; fil lic Herman Sandegren och 

dr Fredrik Kugelberg. År 1914 kom Missionsstyrelsen och Leipzigmissionen överens om att 

det svenska arbetet i fortsättningen skulle kallas Svenska Kyrkans Mission (SKM). 

Svenskarna fick nu ökad representation i ledningen och fick fler egendomar i sin ägo. 

Tyskarna hävdade dock sin ledande ställning. Bäfverfeldt skriver att det fanns olikheter i 

sättet att utföra missionen. De tyska missionärerna koncentrerade sitt arbete på att vårda 

församlingar och fostrade de indiska prästerna för denna uppgift. De svenska missionärerna 

ville hellre evangelisera och var angelägna om att fostra de indiska prästerna till missionärer 

och ville ge dem större rörelsefrihet och eget ansvar.38 

 Till följd av första världskriget blev i slutet av år 1915 och i början av år 1916 alla 

missionärer från Leipzigmissionen avlägsnade, internerade eller hemsända. Svenska Kyrkans 

Mission fick ta över ansvaret för hela dess missionsfält. I oktober månad år 1915 bekräftades 

att Leipzigmissionen till Svenska Kyrkans Missionsstyrelse överlämnade ”med full äganderätt 

hela sin tamulmission med dess stationer och all dess fasta och lösa egendom”.39 Åren under 

och efter kriget blev tunga, bland annat ökade den ekonomiska bördan. Det fanns även en viss 

misstänksamhet mot svenskarna eftersom de tidigare samarbetat med tyskarna. År 1926 

började tyska missionärer återvända och då gjordes en ny uppdelning av missionsfältet. Det 

                                                 
37 Ouchterlony hade studerat teologi i Lund och fått sin missionärsutbildning hos Fjellstedt. Han anlände till 

Tranquebar på nyåret år 1854. Sandegren var den ende missionären som skickades ut av Svenska 
Missionssällskapet. Han kom till Indien år 1869. Blomstrand var filosofie magister och docent i 
kyrkohistoria, utbildad och verksam i Lund. Han studerade två år i Leipzig, bland annat tamil och sanskrit. 
(Sandegren, Herman (1924), Svensk mission och indisk kyrka: Historisk skildring av Svenska Kyrkans arbete 
i Sydindien, 25f, 35f, 69). 

38 Bexell (2003), 148; Bäfverfeldt (1949), 14, 73–77; Sandegren (1924), 168f. 
39 Citatet återges i Bäfverfeldt (1949), 77. 
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svenska området utökades och kom nu även att innefatta Trichinopoly och Coimbatore 

distrikt, Dindiguls station och hälsoorten Kodaikanal. Tranquebar, den tamilska missionens 

moderstation samt Madras, säte för Leipzigmissionens ledning kom att tillhöra tyskarna. När 

det andra världskriget utbröt år 1939 fick Svenska Kyrkans Mission åter överta det 

ekonomiska ansvaret samt delar av personalansvaret för tyskarnas arbete. Tamilkyrkan hade 

dock då en starkare ställning än tidigare och kunde ta större ansvar för tyskarnas fält, det norra 

fältet.40 

 Olika kasttillhörigheter gjorde missionens och kyrkans praktiska arbete svårt i Indien. 

Det uppstod meningsskiljaktigheter mellan olika missionsorganisationer och missionärer. 

Frågan var om kasttillhörighet skulle tillåtas påverka församlings- och gudstjänstliv.41 

 

2.3.1 Tamilkyrkan – Tamil Evangelical Lutheran Church, T.E.L.C. 

Den svenske missionären Anders Blomstrand ordnade en prästutbildning för indier och år 

1860 vigdes de två första prästerna. I början tjänstgjorde de indiska prästerna som adjunkter 

till missionärerna men år 1875 reglerades deras arbete och de fick ansvar för en rad uppgifter 

inom sina pastorat. Detta år bildades även en ”allmän prästkassa”. Den fungerade som en 

ekonomisk reserv för präster och pastorat. År 1880 fastställdes en församlingsordning, en 

synodalförfattning under missionens ledning. Det dröjde till den 14 januari 1919 (denna dag 

kallas ”Kyrkans födelsedag”) innan Tamilkyrkan konstituerades och registrerades som ett 

erkänt indiskt trossamfund. Arbetet och egendomarna förvaltades av Svenska Kyrkans 

Missionsråd (Leipzigmissionen hade ju avstängts från arbetet på grund av kriget). I maj 

månad år 1919 godkände Missionsstyrelsen konstitutionen. I juli samma år tog kyrkorådet 

”Church council” över ansvaret för kyrkans verksamhet, efter överenskommelse med 

missionen om arbetsfördelningen. År 1921 sammankallades en extra synod där kyrkans 

konstitution omarbetades och ett biskopsämbete inrättades. Biskopstiteln blev ”biskopen av 

Tranquebar”, men sätet kom att vara i Trichinopoly. Ernst Heuman vigdes till Tamilkyrkans 

förste biskop. Vid synoden antogs en kyrkoordning som bestod av tre delar; Dokument A 

(innehöll själva konstitutionen för kyrkan), Dokument B (behandlade förhållandet mellan 

Svenska Kyrkans Mission och Tamilkyrkan) samt Dokument C (innehöll stadgandet av det 

gemensamma rådet). Tamilkyrkan hade en synodal-episkopal författning med ett 

demokratiskt system. Missionen stödde kyrkan och hade ledamöter i kyrkorådet. Kyrkan 

ansvarade för det pastorala arbetet i församlingarna, för några missionsuppgifter samt för det 

                                                 
40 Bäfverfeldt (1949), 77–80. 
41 Ryman, Björn (2005), ”Mission i globaliseringens tidevarv”. I Religionsfrihetens och ekumenikens tid, 362; 

Sarja (2003), 349. 
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lägre skolväsendet. Missionen ansvarade för den högre undervisningen, de flesta 

skolhemmen, sjukhuset och kvinnoarbetet. I det gemensamma rådet ”Joint Council” fanns 

lika många representanter för kyrkan som för missionen. Biskopen var rådets självskrivne 

ordförande.42 

Tamilyrkans tredje biskop, Johannes Sandegren, arbetade för bildandet av den 

Evangelisk-lutherska Kyrkofederationen i Indien och han blev även dess förste ordförande. År 

1947 grundades Sydindiens kyrka (Church of South India) genom att de anglikanska, 

kongregationalistiska, presbyterianska och metodistiska kyrkorna som främst fanns i delstaten 

Tamil Nadu, gick samman. Kyrkan bildades mot bakgrund av Indiens frigörelse från det 

brittiska riket. De lutherska kyrkorna beslutade sig för att inte gå in i Sydindiens kyrka. 

Sandegren undersökte dock vilka möjligheter som fanns för Tamilkyrkan att ansluta sig till 

denna regionala kyrka utan att offra sin konfessionella särart.43 

 Vid överläggningar i Indiens Kristna Råd i januari år 1944 sattes riktlinjer upp för hur 

samarbetet mellan kyrkan och missionen skulle utformas i framtiden. Missionen skulle 

underställas den inhemska kyrkans ledning och missionärerna skulle rekryteras på kallelse 

från kyrkan. Ett författningsarbete resulterade i ett nytt B-dokument som reglerade de nya 

samarbetsformerna för Tamilkyrkan och Svenska Kyrkans Mission. Dokumentet signerades 

på ”Kyrkans födelsedag” den 14 januari 1950 av biskop Sandegren och missionsdirektorn 

Arvid Bäfverfeldt. Leipzigmissionens direktor Carl Ihmels deltog också och undertecknade 

dokumentet å sin missions vägnar. Dokumentet undantog dock bland annat diakonissarbetet 

och sjukvårdsarbetet från kyrkans ledning. Dessa verksamheter ställdes under särskilda 

styrelser med representation från både mission och kyrka och finansierades genom direkta 

anslag från missionen.44 

 

2.3.2 Den svenska missionens arbetsområden 

Den lutherska missionen i Sydindien lade redan från början ner stort arbete på skolväsendet. 

Inom Tamilkyrkans område fanns fyra allmänna läroverk för pojkar; i Madura, Puddukkottai, 

Madras och Shiyali samt tre läroverk för flickor; i Tanjore, Madras och Usilampatti samt 

ytterligare en skola i Virudhunagar. Dessa skolor stod under missionens överinseende. På 

större orter fanns även högre folkskolor, inrättade av kyrkan och missionen. Missionen hade 

även en industriskola i Dindigul där pojkar utbildades i snickeri, skrädderi och smide 

                                                 
42 Brundin (1924), 229f; Bäfverfeldt (1949), 80–84, 86f; Diehl, Carl Gustav (1974), Arvet från Tranquebar, 17, 

23f. 
43 Hallencreutz (1970), 44f; Nationalencyklopedin (nätupplagan), ”Church of South India”. 
44 Hallencreutz (1985), 163f; Sundkler et al. (1956), 15. 
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samtidigt som de fick en kristen fostran i ett internat. Svenska missionärer har även bedrivit 

ungdomsverksamheter, bland annat i Palladam och Madura.45 

 Det svenska missionssjukhuset i Tirupattur uppfördes år 1909. Det fick ett gott 

anseende tack vare grundaren Fredrik Kugelbergs skicklighet som ögonspecialist. Under åren 

växte detta sjukhus ut till ett stort landsortslasarett. Mer om detta sjukhus nedan. En av de 

indiska läkarna som fått sin utbildning i Tirupattur utvecklade missionens sjukhus i 

Coimbatore. Sjukvården hör ihop med diakonin. Tamilkyrkans egen diakonianstalt grundades 

under ledning av en indisk lärarinna och diakonissa. Inför denna uppgift hade denna kvinna 

studerat diakoni på plats i Sverige och i Tyskland.46  

 

2.3.3 Kodaikanal och den svenska skolan 

På 1890-talet började Leipzigmissionen bygga bostäder i Kodaikanal på Palni-bergen nära 

Dindigul. Där vilade de tyska och svenska missionärerna när arbetet på den heta slätten blev 

tungt på grund av sjukdom eller trötthet. När det svenska stiftet bildades år 1901 fick de 

svenska missionärerna ekonomiska medel att bygga egna hus. Först kom ”Svecia” och senare 

dubbelhuset ”Gothia-Lapponia”. Men längtan efter eget hus drev flera missionärer till att 

skaffa sig egna tomter och bygga egna stugor, vilket resulterade i en liten svensk koloni. Vid 

vistelse i Kodaikanal hette det i vardagligt tal att man var ”på Kodi”. Varje år hölls fester på 

Valborgsmässoafton och den 6 juni, då de flesta svenskarna var på plats. Det fanns också en 

kyrka med ett rikt gudstjänstliv. Några bröllop hölls här, så också dop och konfirmationer. 

Det fanns även hus som tillhörde missionärer från andra nationer, till exempel amerikanare. I 

Kodaikanal hölls också många missionskonferenser och orten hade betydelse för samarbetet 

mellan de olika lutherska missionerna i Sydindien.47 

 Den 30 juni 1924 var den första skoldagen i den Svenska skolan i Kodaikanal. Skolan 

hade fått namnet Solvik och ägdes av Svenska Kyrkans Mission. Martha Witt var den första 

lärarinnan och under lång tid också den enda. Tidigare hade de svenska barnen gått i den 

amerikanska skolan High Clerk. Barnen bodde på skolan under större delen av året utom då 

det var lov. När föräldrarna fanns på det svenska settlementet under hettiden bodde barnen 

hos dem. Övrig tid hade barnen kontakt med sina föräldrar brevledes. Inledningsvis var det 

Svenska kyrkans missionärers barn som gick på skolan, men under 1940-talet utvecklades den 

till att bli en skola för alla svenska barn i Indien. Barnen kom från andra svenska missioner 
                                                 
45 Bäfverfeldt (1949), 96–99. 
46 Bäfverfeldt (1949), 99f; ”Bilagor”. I Svenska kyrkans mission sjuttiofem år (1949), 525. 
47 Brev från Märtha Ysander till Magdalena Gabrielson 1930–05–13; Eriksson, Ragnhild (1949), ”Kodi – 

vederkvickelsens berg”. I Svenska Kyrkans Mission sjuttiofem år, 404f; Intervju med Lars Ysander, 2011–
11–20; Sandegren (1924), 210f. 



 

 26 

och från svenska industrifamiljer. På High Clerk bedrevs en söndagsskola. Då någon svensk 

missionär var på besök eller på uppdrag i Kodaikanal hölls en svensk gudstjänst.48 

 

2.4 Läkarmissionen och dess ställning inom missionsverksamheten 

Peter Parker har kallats för läkarmissionens fader. Han var läkarmissionär i Kina. Han sändes 

ut år 1834 av de amerikanska kongretionalisterna. Londonmissionen sände omkring år 1840 

ut fyra läkare, varav en var dr David Livingstone. Det fanns vid denna tid inte några klara mål 

för läkarmissionen. Flera av de utsända läkarna var också ordinerade präster vars främsta 

uppgift var evangeliseringen. Det fanns även ett motstånd mot läkarnas missionsverksamhet.49 

En icke namngiven teologie professor lär ha protesterat mot ”det fördärvliga och omoraliska i 

att söka locka Indiens hedningar och muhammedaner över till kristendomen med en dos 

ricinolja eller engelskt salt”.50 Livingstone uttryckte dock en vidare syn på läkarmissionen 

med orden ”Gud hade blott en enda son, och honom sände han som läkaremissionär”.51 

 Evangeliska Fosterlandsstiftelsen sände ut sina första missionsläkare år 1883. Svenska 

Kyrkans mission ställde sig först avvaktande eftersom läkarmissionen förknippades med den 

anglo-amerikanska missionens karakteristika. Från konfessionellt lutherskt håll var man 

försiktig. Man ville inte ägna sig åt sådant som ansågs inte höra till missionens centralt 

religiösa uppgift. Det fanns en rädsla för att blanda ihop andligt och världsligt.52 

 Under slutet av 1890-talet initierade dock Hedvig Posse, missionär inom Svenska 

Kyrkans Mission, byggandet av Betania sjukhus i Dundee, Sydafrika. Så småningom infördes 

läkarverksamheten som en av Svenska Kyrkans Missions ordinarie arbetsgrenar. Viss kritik 

fanns fortfarande. Det befarades att denna verksamhet skulle bli dyrbar. Fredrik Kugelberg 

påbörjade läkarverksamheten i Indien.53 

 Fredrik Ysander skriver att läkarmissionen kunde betraktas som ett socialt-humanitärt 

välfärdsarbete, framvuxet ur de kristnas reaktion på de sjukdomar och de stora hjälpbehov 

som fanns på missionsfälten. Den kunde också betraktas som en kristen propaganda som 

skapade en psykologisk miljö med större mottaglighet och förståelse för det kristna 

budskapet.54 

                                                 
48 Alm-Sandblad, Birgitta (1976), ”Svenska skolan 50 år”. I Solvik: Svenska skolan i Kodaikanal, Sydindien, 50 

år, 9f; Eriksson (1949), 406f. 
49 Palmær, G. (1946), ”Läkaremissionen – dess motiv och princip”. I Svensk Missionstidskrift, 69ff. 
50 Citatet återges i Palmær (1946), 71. 
51 Citatet återges i Palmær (1946), 71. 
52 Furberg (1962), 219f. 
53 Sandegren (1924), 204; Sarja (2003), 348. 
54 Ysander, Fredrik (1939), ”Läkaremissionens plats och uppgift i det evangeliska arbetet”, 178. I Svensk 

Missionstidskrift, Häfte 4, Årgång 27. (s. 177–190). 



 

 27 

2.5 Missionssjukhuset i Tirupattur 

När Fredrik Kugelberg och hans hustru Eva kom till Indien hyrdes ett hus åt dem i Patukota. 

Fredrik inrättade där en liten provisorisk poliklinik. Efter en geografisk rekognosering beslöts 

år 1908, då alla svenska missionärer var samlade till den tyska synoden i Tranquebar, att en 

ny missionsstation skulle anläggas i Tirupattur. Där skulle det byggas ett tidsenligt 

missionssjukhus. Tirupattur var otrampad mark både för Svenska Kyrkans Mission och för 

Fredrik Kugelberg. Det fanns i princip inga kristna i den omgivande trakten. Den amerikanska 

Madura-missionen hade en gång arbetat där men dragit sig tillbaka. Valet av Tirupattur var 

både missionsstrategiskt och medicinskt strategiskt. Genom att bygga sjukhuset på denna 

plats skapades ett sammanhängande fält för den svenska missionen och genom att förlägga 

läkarmissionsverksamheten till landsbygden tillhandahöll man sjukvård för dess fattiga 

befolkning, något som den annars i hög grad saknade. Det ansågs också att läkarmissionen 

kunde göra de kristna erövringar som den evangelistiska verksamheten misslyckats med. Till 

Tirupattur gick fem landsvägar. Regeringen hade vid tiden för sjukhusbygget uppfört en 

större rådhusbyggnad i staden. Tirupattur blev ett naturligt centrum i trakten. Inledningsvis 

tillhörde Tirupattur Madura District, men strax efter sjukhusets tillblivande överfördes 

platsen till Ramnad District.55 

 En tomt inköptes av missionen och pastor Harald Frykholm såg till att byggandet kom 

igång. År 1909 inleddes sjukvårdsarbetet i Tirupattur med en liten klinik. Ryktet om det nya 

sjukhuset spred sig snabbt och patientantalet steg. Året därpå öppnades en sjukhuspaviljong 

med 12 bäddar. Antalet patienter som detta år besökte sjukhuset uppgick till 27000. Sjukhuset 

expanderade successivt. År 1918 öppnades en ny sjukhuspaviljong och år 1922 tillkom Gosha 

Ward som var en gåva av Radjan av Sivaganga. År 1927 öppnades Palaniappa Ward och 

Isolation Ward, den förra skänkt av en rik köpman. Samtidigt med sjukvårdsarbetet började 

också ett evangelistiskt arbete. Andaktsstunder hölls regelbundet och senare tillkom även 

platser där man kunde ha enskilda samtal. Bibelkvinnor56 började arbeta under Ester 

Petersons ledning. En egen bibelkvinnokurs startades i Tirupattur.57 Från år 1926 utvecklades 

en sjuksköterskeskola på sjukhuset under ledning av en svensk sjuksköterska.58 

                                                 
55 Kugelberg, Fredrik (1936), ”Hur vi började”. I Boken om Tiruppattur, 13f, 16, 27f; Sandegren (1924), 169, 

204f. 
56 En bibelkvinna var en kvinna som undervisade om den kristna tron. Hon kunde arbeta i missionens skola eller 

tala med patienter på sjukhuset, med människor i staden eller byarna. (Gregersen (2010), 59; Kugelberg 
(1936), 47).  

57 Kugelberg (1936), 14, 20; Sandegren (1924), 206ff; Ysander, Fredrik (1928), ”Ännu en milsten”, 204. I 
Svenska Kyrkans Missionstidning, Nr 13–14, Årgång 53. (s. 201–209). 

58 Wilcke, Kerstin (1936), ”En ny väg”. I Boken om Tiruppattur, 102.  
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 Under slutet av 1920-talet och början av 1930-talet växte en blindskola fram i 

Tirupattur. Det var fru Kugelberg som tog initiativet till verksamheten. Denna syftade till att 

ge blinda ungdomar ett drägligt liv genom att träna deras händer till arbete som kunde ge dem 

en försörjning. De lärde sig att väva mattor och handdukar och de lärde sig också att läsa och 

skriva blindskrift.59 

 

2.6 Missionsorganisationen i Sydindien och dess missionärers plikter 

Svenska Kyrkans Mission representerades på fältet av alla missionärer. De sammanträdde i en 

Missionärskonferens. Missionsarbetet leddes av en manlig missionär (ordförande) 

tillsammans med tre andra missionärer (vice ordförande samt en manlig och en kvinnlig 

medlem). Dessa fyra bildade Missionsrådet. Ordförande och vice ordförande utsågs av 

Missionsstyrelsen med ledning av Missionärskonferensens omröstning. Ordförande satt i fem 

år, vice ordförande i fyra år. De var ansvariga inför Missionsstyrelsen. Missionsrådet hade 

bland annat ansvar för budget och räkenskaper och för de ärenden som rörde missionärernas 

anställning, uppehållsort, förflyttning och dylikt. Om det fanns flera missionärer på en och 

samma plats, utsåg Missionsrådet en föreståndare som skulle ha överinseende över arbetet 

och vara en hjälp och ett stöd till de övriga missionärerna.60 

 Missionärerna var skyldiga att bevisa sig vara Kristi tjänare både beträffande arbetet 

(som skulle utföras plikttroget och samvetsgrant) och sitt personliga förhållande till landets 

folk och till sina medarbetare. Det var också varje missionärs plikt att efter eget ansvar utföra 

de uppgifter som anförtrotts honom eller henne. Med detta följde den frihet och den rätt att 

bestämma som var nödvändig för verksamheten. Varje missionär var även skyldig att varje år, 

före januari månads utgång, lämna en årsberättelse till styrelsen samt minst en gång om året 

lämna ett manus som bidrag till Missionstidningen.61 

 Från den dag som en nyantagen missionär ställde sig till styrelsens förfogande och till 

den dag denne kom ut till fältet fanns rätt att från missionskassan få ett månatligt belopp 

(fastställt av styrelsen), ersättning för bostad och uppehälle, för resor för missionens räkning 

och för kurser. Missionärerna (och deras blivande hustrur) hade rätt till ett utrustningsbidrag 

vars storlek bestämdes av styrelsen. Från den dag missionärerna anlände till fältet hade de rätt 

till fast lön enligt en särskild löneskala. Missionen försåg missionärsbostäderna med alla 

tyngre möbler samt underhåll och reparation av desamma. För varje barn gavs ett 

uppfostringsbidrag. Varje missionär hade rätt till sex veckors årlig ledighet som helst skulle 

                                                 
59 Ysander, Fredrik & Ysander, Märtha (1932), ”Vardagsbilder från Tirupatur”, 60ff. 
60 Stadgar för Svenska Kyrkans mission i Sydindien (1922), §1, 6, 16, 24, 28. 
61 Stadgar för Svenska Kyrkans mission i Sydindien (1922), §3, 6, 7. 
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tillbringas i bergen. Missionens vilohem i Kodaikanal stod i mån av utrymme till fritt 

förfogande. Under vistelsen i hemlandet var det lämpligt om missionären stod till styrelsens 

förfogande för arbete med att stärka missionsintresset i församlingar. Dock föreskrevs vila de 

första tre månaderna efter hemkomsten och de två-tre sista månaderna innan det var dags att 

återvända till missionsfältet.62 

 

2.7 Nationalism och den indiska statens självständighet 

När den svenska missionen i Indien kom igång på allvar stod landet under främmande makts 

styre. Britterna kontrollerade hela Indien från 1840-talet, direkt eller indirekt. Ett decennium 

senare började britterna grunda universitet som bas för att kunna rekrytera personal till 

kolonialadministrationen. En indisk tjänstemannakår utvecklades, men endast britterna kunde 

få höga poster. Den kristna missionen uppmuntrades. År 1858 lades Indien direkt under den 

brittiska kronan och blev kronkolonin Brittiska Indien. Vid sidan om denna fanns dock 

hundratals furstestater.63 

 Under den tid då Fredrik och Märtha Ysander verkade i Indien pågick en frihetsrörelse i 

olika faser. Redan år 1885 grundades Indian National Congress (INC) som efter hand blev ett 

patriotiskt språkrör för strävan efter frigörelse. INC blev allindisk och krävde bland annat 

snabba konstitutionella förändringar, men ville också skapa en religionsövergripande, 

sekulariserad och nationell rörelse. Dock bildade både muslimer och ortodoxa hinduer egna 

organisationer. Men INC omvandlades ändå till en massrörelse, som inleddes av Bal 

Gangadhar Tilak och fullbordades av Gandhi Mohandas Karamchand. (Mer om Gandhi 

nedan.) Konstitutionella reformer tillkom år 1919 och provinsiellt självstyre och folkvalda 

provinsregeringar introducerades år 1935. Dessa reformer var dock inte tillräckliga för de 

indiska nationalisterna. INC hade stora framgångar i valet år 1937. När andra världskriget 

bröt ut deklarerade arbetsutskottet i INC att kongressen inte kunde gå med på indisk 

medverkan i ett imperialistiskt krig. Flera politiker vägrade att stötta de brittiska 

krigsansträngningarna och detta ledde till att Gandhi och många andra arresterades. Gandhi 

deklarerade år 1943 passivt motstånd mot alla former av indisk medverkan i kriget. Den 15 

augusti 1947 blev Indien en självständig men också en delad stat. Det muslimska Väst- och 

Östpakistan bildades. Många miljoner muslimer stannade dock kvar i det hinduiska Indien.64 

 

 

                                                 
62 Stadgar för Svenska Kyrkans mission i Sydindien (1922), §44, 45, 47, 48, 52, 54. 
63 Nationalencyklopedin (nätupplagan), Hællquist, Karl-Reinhold, ”Indien: Europeisk kolonialism”. 
64 Nationalencyklopedin (nätupplagan), Hællquist, Karl-Reinhold, ”Indien: Indisk nationalism”. 
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2.8 Gandhi 

Det går inte att tala om indisk frihetskamp utan att tala om Gandhi Mohandas Karamchand 

(1869–1948). Han kallades ofta ”mahatma”, stor ande. Han växte upp i ett hinduiskt 

småstadshem och familjen tillhörde baniakasten (köpmannakasten). Gandhi studerade juridik 

i London under tre år. Efter att ha misslyckats med att etablera sig som jurist i Indien tog han 

mål i Sydafrika, där han blev den indiska minoritetens förkämpe mot de vitas diskriminering. 

Här utvecklade han sin enkla livsstil och de icke-våldsmetoder han sedan blev känd för. Han 

återvände till Indien år 1915.65  

 Gandhi ledde den indiska frigörelsekampen mellan åren 1920–1922, 1930–1934 och 

1940–1942. Han ägnade sig omväxlande åt politiska kampanjer, konstitutionella 

förhandlingar och social reformverksamhet. För honom var frigörelsekampen inte bara 

politisk utan också religiös. Sanning (satya) var det centrala begreppet. Gandhis grund för 

sina agitationsteser var att så länge indierna följer sanningen är de oövervinnliga. Seger över 

osanning kan vinnas genom vägran att samarbeta med den. Fredlig icke-samverkan 

(satyagraha – fasthållandet vid sanningen), icke-våld (ahimsa), självförsörjning (swadeshi – 

det egna landet) och allas välfärd (sarvodaya) skulle ge Indien självständighet. Gandhi 

strävade mot erkännande av alla människors, även kvinnors och lågkastigas, lika värde. 

Indiens delning år 1947 var ett stort bakslag för honom. Han försökte att genom sin närvaro 

och tal, fastor och förhandlingar skapa försoning mellan hinduer och muslimer och förhindra 

blodbad. Han mördades av en hinduisk extremist år 1948.66 

 Tilliander skriver år 1956 om Gandhis syn på de kristna och han gör det med 

utgångspunkt i en samling brev av Mahatma Gandhi. Dessa brev har Tilliander haft tillgång 

till genom en missionär i Indien, fru Ester Menon. Gandhi såg negativt på västerlandet, dock 

inte på den kultur som präglades av kristendomen. Det var västerlandets materialism han 

avvisade, inte dess andliga kultur. Gandhi beundrade Kristus och hans budskap men han 

beundrade också andra religionslärare.67 

 Gunnel Cederlöf refererar till några indiska forskare som hävdar att Gandhi särskilt 

kritiserade kristendomens anspråk på att vara den enda sanna religionen. Vidare skall han ha 

varit bekymrad över missionsverksamheten bland de orörbara kasterna; han ansåg att denna 

                                                 
65 Nationalencyklopedin (nätupplagan), Hællquist, Karl-Reinhold, ”Mohandas Karamchand Gandhi”. 
66 Nationalencyklopedin (nätupplagan), Hællquist, Karl-Reinhold, ”Mohandas Karamchand Gandhi”. 
67 Tilliander (1956), Förord, 4f. 



 

 31 

verksamhet underminerade underklassens enhet och mobilisering i den nationalistiska 

rörelsen.68 

 

3 Undersökning 
Undersökningen presenteras i avsnitt som följer de tidsperioder som Fredrik och Märtha 

Ysander tillbringade i Indien respektive i hemlandet. Det finns även avsnitt som behandlar 

tiden före den första utresan till Indien och tiden efter den sista hemresan.  

 

3.1 Före år 1925 

Fredrik var tidigt klar över att han ville träda i missionens tjänst. Fredrik och Märthas dotter 

Margareta berättar att Fredriks mor ville att han skulle bli präst, medan han själv ville bli 

läkare. Att bli missionär var då ett slags gåva till modern.69 Redan år 1914 skriver Fredrik om 

läkarmissionen och dess arbete. Han gör det i Uppsala Studentmissionsförenings 

jubileumsskrift Konungens ärende hastar!. Fredrik var då en av styrelsemedlemmarna i 

föreningen. I artikeln skriver han bland annat att uppgiften för en läkarmissionär är att vara 

både läkare och missionär. Han måste vara missionär i det att han bekänner sig till 

kristendomen och vittnar om Jesu kärlek och vilja. Den medicinska verksamheten som kräver 

stor uppmärksamhet får dock inte stå tillbaka för pastorala uppgifter. ”Läkaremissionären är 

dock först och främst läkare och har redan som sådan en öfverväldigande uppgift”.70 Om 

Märthas missionskallelse finns inget dokumenterat. Dottern Margareta tror att hon inte hade 

någon personlig kallelse att resa ut som missionär. Hon följde med Fredrik, av kärlek till 

honom. Det var nog svårt för Märtha att lämna Sverige och släkt och vänner. Hon var mycket 

hemkär.71 

Den 10 mars 1923 anmälde Fredrik sin villighet att inträda i Svenska Kyrkans Missions 

tjänst. I sin ansökan skriver han att i hans barndomshem har missionen alltid haft ett stort rum 

i hjärtan och tankar. Tidigt väcktes hans vilja att få ta del i detta arbete.72 Den 15 mars 1923 

antogs Fredrik Ysander av Missionsstyrelsen att vara Svenska Kyrkans missionsarbetare och 

att i egenskap av missionsläkare verka på Svenska Kyrkans missionsfält i Sydindien. 

Styrelsen förväntar sig att: 

                                                 
68 Cederlöf, Gunnel (2006), ”Anticipating Independent India: The idea of the Lutheran Christian Nation and 

Indian Nationalism”. I Swedish Missiological Themes, Svensk Missionstidskrift, 537. 
69 Intervju med Margareta Ysander 2011–11–28.  
70 Ysander, Fredrik (1914), ”Några ord om läkaremissionen och dess arbete”. I Konungens ärende hastar!, 102. 
71 Intervju med Margareta Ysander 2011–11–28.  
72 Ansökningsbrev från Fredrik Ysander till Svenska Kyrkans Missionsstyrelse, Bilaga 47 till Missionsstyrelsens 

protokoll 1923–03–15. 
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/…/ han söker med trohet och nit, i överensstämmelse med vår kyrkas lära 
och ordning, genom Guds nåd fullgöra sitt viktiga kall, noggrannt [sic!] och 
villigt ställer sig till efterrättelse de föreskrifter, som honom meddelas, samt 
låter sig angeläget vara att så skicka sig i ord och vandel inför både 
hedningar och kristna, att han må pryda Guds, vår Frälsares, lärdom i alla 
stycken.73 

 

Eftersom Fredrik skulle arbeta som läkare på missionsfältet var han tvungen att gå en kurs i 

tropisk medicin. Detta gjorde han under åren 1923 och 1924. I källmaterialet finns ingen 

dokumentation, men Märtha omnämner kursen flera år senare i ett av sina brev till systern. 

Kursen finns även upptagen i en sammanfattning av Fredriks personliga uppgifter.74 

I mars månad år 1924 höll Fredrik ett föredrag för medicinare vid Uppsala 

Studentmissionsförenings 40-årsfest, återgivet i Svensk Missionstidskrift (1924). Han menar 

här bland annat att ”Läkaremissionen är det universella kristna kärleksbudets universellt 

omgripande konsekvens; att älska utan gräns”.75 Läkarmissionen är ett viktigt och mäktigt 

uppdrag till de kristna, dess gärning är ett evangelium, ett ljuvligt och glatt budskap. Det finns 

även ett annat motiv för denna missionsverksamhet; att vara ett föredöme, en praktisk 

exemplifiering av den kristna broderstankens mening samt en hjälp att få denna tanke att bära 

frukt i livet.76 

 På hösten år 1924 vigdes både Fredrik och Märtha som missionärer. Detta skedde i en 

nattvardsgudstjänst ledd av ärkebiskop Nathan Söderblom, ”inte alls efter något formulär. Det 

blev några varmt personliga ord, invävda i ett skriftetal”.77 

 Den 17 december 1924 utfärdade Conference of Missionary Societies in Great Britain 

and Ireland: Committee on Relations with Government ett intyg om att Fredrik tillhörde 

Svenska Kyrkans Mission och att han var på väg till Indien för att arbeta inom denna 

organisations verksamhet. Intyget förefaller ha varit viktigt för att få resa in i Indien, då det 

förvarades och återfanns i Fredriks pass.78 

 Strax före den första utresan till Indien skriver Fredrik en betraktelse i Svenska Kyrkans 

Missionstidning om sitt livsval. Han uppger att han så ofta fått frågan om han inte upplevde 

                                                 
73 Skrivelse från Svenska Kyrkans Missionsstyrelse, 1923–03–15, i familjens ägo. 
74 Brev från Märtha Ysander till Magdalena Gabrielson, 1935–05–15; Anteckning ”Personuppgifter enl. Svenska 

Läkarmatrikeln år 1935”, i familjens ägo.  
75 Ysander, Fredrik (1924), ”Läkarens plats i missionsarbetet: Föredrag för medicinare vid Student-Missions-

Föreningens i Uppsala 40-årsfest den 22–25 mars 1924”, 161. I Svensk Missionstidskrift, Häfte 5, Årgång 12. 
(s 156–170). 

76 Ysander (1924), ”Läkarens plats i missionsarbetet”, 161f. 
77 Ysander, Fredrik (1969), ”Efterskrift”. I Sub specie aeternitatis, ej utgiven, i familjen ägo. 
78 Fredrik Ysanders pass, utfärdat den 25 oktober 1938 i Madras, i familjens ägo; Skrivelse från Conference of 

Missionary Societies in Great Britain and Ireland: Committee on Relations with Government 1924–12–17, i 
familjens ägo. 
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sitt kommande uppdrag som ett offer. Hans svar är att det knappast kan kallas ett offer, utan 

snarast motsatsen att nå målet för en önskan han haft i 20 år. Han tycker att det inte ens går att 

tala om offer när det gäller arbete i missionens tjänst. Enligt hans uppfattning bör man som 

missionär ständigt tänka på att man går ut som en Guds tjänare och Hans församlings 

sändebud.79 

Innan Fredrik och Märtha lämnade Sverige för första gången fick de tillfälle att prata 

med den första kvinnliga missionären i Indien, Ester Peterson. Hon hade efter sin 

pensionering lämnat Indien och återvänt till hemlandet. Märtha berättar ”hur sakligt och utan 

skymt av missionsromantik Ester delgav oss av sina erfarenheter”.80 

 

3.2 1925–1931 

3.2.1 Första resan till Indien 

Fredrik och Märthas resa från Uppsala till Tirupattur tog nästan en månad och hade många 

stopp. De åkte tåg till Marseille med kortare eller längre uppehåll i Malmö, Hamburg, Köln 

och Paris. Från Marseille tog de båt till Neapel, vidare till Port Said och till Colombo på 

Ceylon. Därifrån var det ytterligare en båttur till fastlandet. De tog sig till Tirupattur, sedan 

till Madura och slutligen till Kodaikanal.81 När Märtha ute på Indiska Oceanen för första 

gången närmade sig Indien funderade hon på hur mötet med det nya landet skulle bli. Hon 

skriver: 

 
Ja, om allt går väl äro vi i Tirupatur nästa söndag. Jag undrar huru det skall 
kännas med allt, människor hetta och alla nya förhållanden, men det är inte 
att tappa modet så går allting om det än känns svårt i början. Om bara 
hemma vore på lite' närmare håll.82 

 

3.2.2 De första åren 

Efter en liten kort visit i Tirupattur i samband med ankomsten till Indien flyttade paret 

Ysander upp till missionärernas semesterort Kodaikanal. Där påbörjades studierna i tamil. 

Fredrik läste privat i skolan, Märtha läste hemma. Märtha skriver senare i ett brev att hon 

ansåg språkstudierna vara ett straff. Några år senare tog Märtha upp tamil-studierna igen och 

då tyckte hon det var riktigt roligt, men svårt. För Fredrik gick läsningen bra. Fredrik blev 

                                                 
79 Ysander, Fredrik (1925), ”Offrandets gåva”, 51f. I Svenska Kyrkans Missionstidning, Nr 4, Årgång 50. (s. 51–

52. 
80 Lagerquist, Amy (1941), Svensk kvinnomission i Indien 1890–1940, 35. 
81 Brev från Märtha Ysander till Magdalena Gabrielson från tiden mellan 1925–02–03 och 1925–03–08; Ysander 

& Ysander (1932), Vardagsbilder från Tirupatur, 41. 
82 Brev från Märtha Ysander till Magdalena Gabrielson, 1925–02–22. 
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klar med sin första språkexamen i slutet av mars månad år 1926. Under season det året 

började han läsa till den andra examen, vilken ägde rum i mars månad år 1927.83 

Fredrik fick verka som läkare (och tandläkare) redan under den första vistelsen i 

Kodaikanal, trots att han formellt inte trätt i arbete.84 Senare beskriver Fredrik hur han då, 

tillsammans med ett tiotal av språkskolans elever (av vilka hälften var sjukvårdsutbildade), 

vandrade ut till en by för att träffa patienter. De hade med sig en torftig utrustning och Fredrik 

ansåg det omöjligt att diagnosticera, hjälpa och bota. Bland dessa språkskolans elever fanns 

evangelister som spred Ordet, men Fredrik upplevde att bybefolkningen endast lyssnade 

halvhjärtat. De var hela tiden intresserade av vad doktorerna gjorde. Efteråt kände sig Fredrik 

ha varit delaktig i en genuin medicinsk och religiös humbug.85 

I september månad år 1925 flyttade Fredrik och Märtha för första gången ner på slätten, 

till Tirupattur. Redan vid porten till compounden togs de emot av tempelelefanten som var 

fint smyckad. Ett brokigt följe med templets musikkår i spetsen följde med in på området. 

Utanför Fredriks och Märthas bungalow var 100 personer från compounden samlade. Sedan 

följde uppvaktning med blomsterbekransning och tal. Fredrik och Märtha fick sitta på stolar 

mitt i ett rum till allmän beskådan av män och barn. Kvinnorna tog en annan väg för att hälsa 

på Märtha.86 

Vid ett tillfälle under den första tiden i Tirupattur följde Märtha med Fredrik på ett 

sjukbesök till en by på landsbygden. Hon satt kvar i bilen medan Fredrik undersökte patienter. 

Byns kvinnor och barn samlades runt bilen för att titta på henne. Hon skriver: 

 
Å vad de kan vara vackra dessa människor, men nyfikna. Men jag tänker att 
om en svart kom t. ex. till Fornby skulle nog en avsevärd hög både kvinnor 
och barn samlas kring den bilen också. Jag är så glad ty jag känner inte alls 
det där obehaget av att se de svarta nu som i början, de äro lika vanliga för 
mig nu som de vita nästan och det är jag glad åt.87 

 

Allt eftersom tiden gick blev det nya livet mer vant. Fredrik skriver i oktober månad år 1927 

att familjen för varje månad växer sig alltmer fast i sin levnadsvärld på fältet, en värld som 

inte längre är ny för dem. Nere på slätten, i Tirupattur, är det varmt. Ibland beskrivs hettan 

                                                 
83 Brev från Märtha Ysander till Magdalena Gabrielson, 1925–03–17, 1925–06–09, 1926–03–30, 1926–06–08, 

1927–03–15, 1928–09–18. 
84 Stadgarna säger ”Efter avläggande av stadgade språkexamina må missionsarbetare kunna förordnas till 

självständigt arbete. Missionsrådet må ock i undantagsfall överlämna dylikt arbete före slutexamens 
avläggande.” (Stadgar för Svenska Kyrkans mission i Sydindien (1922), §5). 

85 Brev från Märtha Ysander till Magdalena Gabrielson, 1925–07–13; Ysander (1939), ”Läkaremissionens plats 
och uppgift i det evangeliska arbetet”, 177f. 

86 Brev från Fredrik Ysander till syskonen i Vänge 1925–09–19; Brev från Märtha Ysander till Magdalena 
Gabrielson 1925–09–20. 

87 Brev från Märtha Ysander till Magdalena Gabrielson 1925–09–28. 



 

 35 

som nästan outhärdlig. I mars började värmen stiga och i april var det brukligt att resa från 

slätten till Kodi. I augusti eller september var det lämpligt att åter fara ner till slätten då 

värmen var mer uthärdligt och regnperioden började. Fredrik åkte ofta ner tidigare än övriga 

familjen då hans fritid, alltså semester, var slut.88 

Fredrik och Märtha besökte och bevittnade olika indiska fester och högtider, bland 

annat en katolsk. Märtha beskriver hur de indiska katolikerna tågade från kloster till kloster 

rakt igenom samhället Kodi. ”Jag betvivlar inte äktheten av folkets känslor som kristna, men 

det tar sig uttryck efter hednisk metod då de ingen kontroll få. Men det är nog likt 

katolikerna”.89 Vid ett annat tillfälle besökte Fredrik och Märtha en årlig indisk ljusfest vid ett 

Vishnutempel. Märtha tyckte att ”Det var som ur ’Tusen & en natt’. Men hedniskt”.90 Något 

år senare tittade de på en tävling, Manju Viratti, som gick av stapeln i samband med Pongel, 

en hemmets, gudarnas och husdjurens fest. Oxar släpptes lösa och skulle sedan fångas in av 

den församlade folkmassan. Märtha tyckte att det var en egendomlig sport, men intressant att 

titta på.91 

 

3.2.3 Arbetet på sjukhuset 

I slutet av år 1925 började Fredrik träffa en del patienter, bland annat alla medicinska fall. 

Laboratorieverksamheten började också komma igång och Fredrik ville gärna ha Märthas 

hjälp i detta arbete, något som hon såg fram emot.92 I ett brev till missionsdirektor Brundin i 

januari månad år 1927 skriver Fredrik att han inte förmår hålla sig utanför arbetet, trots att 

han ännu inte avlagt sin andra examen. Det beror bland annat på den stora tillströmningen. 

Ungefär 200 patienter besöker sjukhuset varje dag. Han uttrycker i ett brev till sin bror och 

svägerska att han tycker det är en prövning att inte fullt ut få göra det han är ämnad till, 

nämligen att ta hand om patienter. Det blir bara en liten uppgift här och en liten handräckning 

där. Denna känsla av otillräcklighet sporrar honom att avsluta sina språkstuder. Till slut kom 

han dit han ville. Den 4 augusti 1927 erhöll Fredrik Medical Registration Certificate, vilket 

                                                 
88 Brev från Fredrik Ysander till syskon i Högshulta 1925–10–12; Brev från Fredrik Ysander till G. Brundin, 

Missionsdirektors korrespondens, Indien, 1927–10–10; Brev från Märtha Ysander till Magdalena Gabrielson 
1926–03–01, 1926–09–12, 1928–06–19. 

89 Brev från Märtha Ysander till Magdalena Gabrielson, 1925–08–18. 
90 Brev från Märtha Ysander till Magdalena Gabrielson, 1926–03–01. 
91 Brev från Fredrik Ysander till sina föräldrar 1926–01–18; Brev från Märtha Ysander till Magdalena 

Gabrielson, 1927–01–16. 
92 Källorna nämner dock inget mer om detta arbete. 
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innebar att han var behörig att utöva sin läkargärning i Indien och att han upptogs i Madras 

Medical Register.93 

 Arbetsdagarna började med morgonbön för den kvinnliga personalen klockan sju och 

för den manliga personalen halv åtta. Sedan följde den offentliga morgonbönen för 

patienterna. Fredrik arbetade både med att ta emot patienter för undersökning och med att 

utföra operationer. Han kallades också till akuta sjukdomsfall som kommit in till sjukhuset 

utanför arbetstiden. I september månad år 1928 nämner han i ett brev att det är högsäsong på 

sjukhuset, antalet patienter är mellan 350 och 400 per dag. Strax före season kom det alltid 

fler patienter än normalt eftersom det var känt att doktorn skulle försvinna för ett tag. Men 

inte ens under vilotiden fick Fredrik någon ro från patienter. Märtha påstår att de omsvärmar 

honom var han än är. Fredrik hade efter några års tjänstgöring hand om alla sjukdomsfall 

utom ögonpatienterna. Han kände sig ibland otillräcklig, men insåg att det måste gå eftersom 

det inte fanns någon annan att skicka patienterna till. I Fredriks arbetsuppgift ingick också att 

vara lärare vid kursen i sjukvård som sjukhuset höll för indiska män och kvinnor. Det hände 

också att Fredrik fick hjälpa till på andra sjukhus än det i Tirupattur. Märtha skriver i oktober 

månad år 1930 om hur Fredrik hade varit inne på Government Hospital i Madura och hjälpt 

till vid en operation.94 

 I februari månad år 1927 påtalade Fredrik, tillsammans med Fredrik Kugelberg, behovet 

av en tillbyggnad till sjukhuset. Ett år senare kunde de öppna en ny paviljong för manliga 

general cases, det vill säga allmänna sjukdomsfall. Paviljongen invigdes enkelt men 

högtidligt av biskop Rodhe. Trots dessa nya sängplatser var man på grund av den stora 

tillströmningen under året tvungen att skaffa ännu fler sängar. Under året 1928 genomfördes 

också en fullständig elektrifiering av sjukhuset.95 

 Sjukhuset mottog flera donationer, bland annat från svenska vänner till läkarmissionen 

och från rika indier. Radjan av Sivaganga hade år 1922 skänkt stora landområden till 

                                                 
93 Brev från Fredrik Ysander till G. Brundin, Missionsdirektors korrenspondens, Indien 1927–01–29; Brev från 

Fredrik Ysander till Henny och Sven Ysander 1927–03–29; Brev från Märtha Ysander till Magdalena 
Gabrielson 1925–11–23; Medical Registration Certificate No 3902, i familjens ägo. 

94 ”Årsberättelse för 1929 från Svenska Kyrkans Missions sjukhus i Tirupatur”, Bilaga 243 till 
Missionsstyrelsens protokoll 1930–09–11; Brev från Fredrik Ysander till Magdalena Gabrielson 1928–03–
27; Brev från Fredrik Ysander till Elisabeth ”Bille” Othenius 1928–11–12; Brev från Fredrik Ysander till 
Torsten Ysander 1928–09–18, 1928–11–20; Brev från Märtha Ysander till Magdalena Gabrielson 1928–03–
19, 1928–05–16, 1930–10–01 

95 ”Några kommentarer till planritningarne för tillbyggnad av sjukhuset i Tirupatur”, Bilaga 73a till 
Missionsstyrelsens protokoll 1927–04–07; ”Årsrapport från Swedish Mission Hospital, ’General Department’ 
år 1928”, Bilaga 100 till Missionsstyrelsens protokoll 1929–04–18; ”Svenska kyrkans mission i Sydindien 
under verksamhetsåret 1:4:1928–31:3:1929”, Bilaga 241 till Missionsstyrelsens protokoll 1929–09–05; 
Ysander (1928), ”Ännu en milsten”, 202, 205. 
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sjukhuset. Här byggdes paviljongen som kallades Gosha Ward.96 Därför, skriver Märtha, 

kunde Radjan skicka efter doktorn (alltså Fredrik) närhelst han ville, vardag som helg:  

 
Så är det när man får stora landområden till skänks. Då gör man inte som 
man vill med Radjan, utan då bestämmer allt han var skåpet ska' stå: Och 
Fredrik kraken är väl skåpet just nu.97 

 

År 1929 blev Fredrik föreståndare för spetälskekliniken i Dindigul. Detta uppdrag innehade 

han fram till år 1939. I februari månad år 1930 blev han chef för sjukhuset, då Fredrik 

Kugelberg och hans hustru skulle åka hem samma vår på tjänstledighet. Fredrik Ysander 

skriver i årsberättelsen att det var med viss oro han tog över, eftersom han saknade Fredrik 

Kugelbergs erfarenhet. Dock blev uppdraget mindre svårt än vad han fruktat. Sjukhuset 

uppvisade rekordsiffror detta år, vilket enligt Fredrik inverkade menligt på vårdens kvalitet. 

Hans bestämda uppfattning var att den statliga sjukvårdens effektivitet måste förbättras och 

dess potential ökas för att god vårdkvalitet skulle kunna bibehållas. Den ekonomiska 

situationen var ibland svår för sjukhuset, men enligt årsrapporten hade hjälp kommit i tid, 

bland annat genom en donation från en rik chetty. Dessa pengar användes till utbyggnad av 

polikliniken.98 När det gällde att så ut Guds Ord konstaterade Fredrik att sjukhuspersonalens 

tid sällan räckte till enskilda samtal med de sjuka, men att evangelisten och bibelkvinnan fick 

åhörare och mötte ”längtande själar, som hungra efter hjälp”.99 

 Under hösten år 1930 bildades Chettinads läkareförening med Fredrik som dess förste 

ordförande. Det var de indiska läkarna i byarna runt Tirupattur som kom med förslaget om en 

förening. Fredrik blev glad över detta, för han tyckte om att samarbeta med läkarna. 

Sammanträdena cirkulerade bland medlemmarna och i november månad år 1930 hölls mötet i 

Tirupattur, som nog fick anses vara föreningens vetenskapliga centrum. Till missionens 

sjukhus skickades patienter och/eller undersökningsmaterial av olika slag för diagnos. 

Läkarna själva kunde också få komma för konsultationer. De indiska läkarna förefaller ha 

varit mycket intresserade och det sades att många var mycket duktiga.100 

                                                 
96 Ysander, Fredrik (1936), ”Minnestavlorna”, 58, 60, 63. I Boken om Tirupattur. 
97 Brev från Märtha Ysander till Magdalena Gabrielson 1928–11–27. 
98 Anteckning ”Personuppgifter till Nyléns porträttalbum”, i familjens ägo; ”Proceedings kept at the transfer of 

Station Tirupatur”, Bilaga 90 till Missionsstyrelsens protokoll 1930–03–04; ”Årsberättelse från Svenska 
Kyrkans Missions Sjukhus i Tirupatur, Ramnad Dst för år 1930”, Bilaga 215 till Missionsstyrelsens protokoll 
1931–09–10; Brev från Märtha Ysander till Magdalena Gabrielson 1930–02–24. 

99 ”Årsberättelse från Svenska Kyrkans Missions Sjukhus i Tirupatur, Ramnad Dst för år 1930”, Bilaga 215 till 
Missionsstyrelsens protokoll 1931–09–10. 

100 ”Årsberättelse från Svenska Kyrkans Missions Sjukhus i Tirupatur, Ramnad Dst för år 1930”, Bilaga 215 till 
Missionsstyrelsens protokoll 1931–09–10; Brev från Märtha Ysander till Magdalena Gabrielson 1930–11–25. 
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Sjukhuset besöktes vid ett par tillfällen av framstående personer, även sådana som i 

högsta grad stod utanför missionen. Fredrik beskriver i ett brev till Märthas syster ett besök 

som Gandhi gjorde: 

 
Jag kan hälsa från Gandhi. Har just skakat hand med honom idag på 
morgonen. Han är nämligen på en turné här nere bland de rika ’chetties’ för 
att få pengar till sin rörelse, och var vänlig nog att avlägga en ytterst kort men 
dock visit på sjukhuset. Det var ju förstås inte många ord vi fingo byta med 
honom. Märtha påstod han sig dock ha sett förut. Vilket också var sannt, 
[sic!] ithy att hon några dagar förut hade besökt ett möte för kvinnor, som 
han hållit i en närbelägen stad. Märtha blev förstås lika stolt som de andra 
damerna blevo avundsjuka. Och går nu omkring me [sic!] den nya och 
klingande titeln ’en bekant till Mahatma Gandhi’.101 

 

3.2.4 Dop på svenska 

I november månad år 1925 blev Fredrik och Märtha föräldrar till en dotter, Carin. När hon 

döptes den 6 december kyrktogs även Märtha enligt en gammal svensk sed som även var en 

tamilsk sed. Märtha gjorde det för att Fredrik så önskade och för att tamilerna förväntade sig 

att detta skulle ske. En kvinna som fött barn ansågs nämligen oren tills denna ceremoni 

genomförts.102 Dopet hölls dock på svenska. Det tamilska dopritualet hade kvar exorcismen 

och Fredrik hade ”svårt att tro, att vår ängel är nämnvärt besatt av djävulen i det här stadiet av 

sin jordevandring”.103 

 

3.2.5 Möten och konferenser 

Det hölls olika typer av möten och konferenser runt om i det svenska missionsfältet. Fredrik 

deltog i flera av dem. I juni månad år 1926 hölls en missionärskonferens i Kodaikanal. 

Fredrik var närvarande men hade då ingen rösträtt eftersom han inte hade tagit sin andra 

språkexamen. I maj månad år 1927 var det dags för konferens igen och Fredrik fick uppdraget 

att vara sekreterare. På konferensen skulle det bland annat diskuteras om förändring av 

tjänstgöringsperioderna från sju år till fem år. En tillresande missionär från Kina förordade 

detta.104 Märtha skriver: 

 
Där ha' de bara fem år. Och sju år är för långt, ty de flesta äro nedbrutna då 
eller få de lov att resa hem 1 & 2 år tidigare. Det är ju bästa beviset.105 

                                                 
101 Brev från Fredrik Ysander till Magdalena Gabrielson, 1927–09–27. 
102 Brev från Märtha Ysander till Magdalena Gabrielson 1925–12–07. 
103 Brev från Fredrik Ysander till Torsten Ysander 1925–11–23. 
104 Brev från Märtha Ysander till Magdalena Gabrielson, 1926–06–08, 1927–05–09. 
105 Brev från Märtha Ysander till Magdalena Gabrielson, 1927–05–03. Detta resonemang stämmer inte överens 

med det som står i stadgarna för antalet år på fältet innan tjänstledighet. Jfr Stadgar för Svenska Kyrkans 
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I maj månad år 1930 undertecknade Fredrik, som en av fem missionärer, en rapport med 

förslag till revision av missionärernas löner. I september månad samma år hölls Svenska 

Kyrkans Missions budgetmöte i Tirupattur. Cirka 35 personer närvarade. Vid detta möte var 

inte bara Fredrik engagerad, Märtha var ansvarig för maten under de tre dagar mötet pågick. I 

januari månad år 1931 hölls en Round Table Conference of the Southern Field med 

missionärer (präster och läkare) både från Leipzigmissionen och från Svenska Kyrkans 

Mission. Också indiska präster och läkare deltog.106 

 

3.2.6 Missionsuppdraget 

I årsrapporten för år 1930 skriver Fredrik följande om sjukhusets missionsuppdrag: 

 
/…/ vår verksamhet aldrig har haft församlingsbildande som mål. Jag skulle 
vilja våga påståendet, att vi ej böra önska dop som lokala resultat av vårt 
arbete. Beredelsetiden för en avgörelse är för de allra flesta av dem, som 
komma till sjukhuset, alldeles för kort. Vår uppgift är endast att i vår 
gärning, med vårt föredöme och våra ord så ut Ordets säd och visa vägen till 
själens läkare genom att ge vår hjälp på sådant sätt, att de, som mottaga den, 
kunna känna, att den har sin källa hos Honom, vars kärlek är läkedom. Det är 
för oss en missionsuppgift, stor och krävande nog.107 

 

Märtha hade under denna första period i Indien inget klart uppdrag. Främst var hon husfru, 

maka och småbarnsmor. Detta anser hon vara en missionärshustrus främsta 

missionsuppgift.108 Missionsgärningar kan ske ändå, utan uppdrag: 

 
Idag har jag sytt en kolt till lilla Antony. Mariamals pojke på 8 mån. /---/ Jag 
föder också den lille med Glaxo och havreavkok. Mamman har inte nog med 
mjölk och hoppa de in på outspädd komjölk och ris på en gång. Men så är 
småbarnsdödligheten stor här i Indien också. Det är hittills den enda 
missionsgärning jag har gjort.109 

 

 

 

                                                                                                                                                         
mission i Sydindien (1922) §53. Källmaterialet innehåller inte någon uppgift om att det skulle ha skett 
förändringar i stadgarna. 

106 ”Rapport avgiven av 1930 års Missionärskonferens’ kommitté för utarbetande av förslag till revision av 
missionärernas löner”, Bilaga 315 till Missionsstyrelsens protokoll 1930–11–13; ”Proceedings of the Church 
of Sweden Mission Budget Meeting held at Tirupatur on the 17th and 18th september 1930”, Bilaga 357 till 
Missionsstyrelsens protokoll 1930–12–18; ”Proceedings of the Round Table Conference of the Southern 
Field held at Dindigul on the 12th to the 14th January, 1931”, Bilaga 42 till Missionsstyrelsens protokoll 
1931–03–12; Brev från Märtha Ysander till Magdalena Gabrielson, 1930–09–02. 

107 ”Årsberättelse från Svenska Kyrkans Missions Sjukhus i Tirupatur, Ramnad Dst för år 1930”, Bilaga 215 till 
Missionsstyrelsens protokoll 1931–09–10. 

108 Ysander & Ysander (1932), Vardagsbilder från Tirupatur, 56. 
109 Brev från Märtha Ysander till Magdalena Gabrielson, 1926–03–08. 
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3.2.7 Semester, högtider och vardag 

När missionärerna var på Kodi hade de semester. Då umgicks de mycket med varandra; 

spelade tennis, badminton och schack, gjorde utflykter och hade kafferep. Det hölls även 

bibelstudier. Missionärer från olika nationer hade där en särskild klubb, Missionary Union. 

De hade träffar på onsdagar under season för samtal och aktiviteter.110 

 Det fanns inte så många indier på Kodi, de som fanns hade oftast följt med som tjänare. 

Enligt Fredrik fanns det också indier som ville göra sig förtjänster på västerlänningarna, till 

exempel gårdfarihandlare som gärna sålde sina saker till alldeles för höga priser. För dem som 

ville handla var prutandet en nödvändig handling. Det fanns också tiggare som kunde slå sig 

ner på verandan i timtal ”omottagliga för alla tillsägelser, i medvetande om att missionärerna 

till slut hellre jagar i väg dem med en slant än en käpp”.111 

I slutet av år 1926 var det svenska kronprinsparet i Indien för att besöka några av de 

svenska missionsstationerna, främst den i Madura. Flera missionärer, bland annat Fredrik och 

Märtha, var där och hälsade på kronprinsen och hans hustru. Fredrik var invald i 

mottagningskommittén. Det hölls ett Garden Party för prinsparet, en tillställning där den 

vikarierande biskopen pastor Johannes Sandegren var missionens självklare värd. Det var 200 

gäster inbjudna; engelsmän, amerikanare och indier. Alla de svenska missionsfamiljernas 

bordssilver var ihopsamlat till dukningen. Fredrik hade särskilt för detta tillfälle skrivit ett 

körarrangemang på en aftonpsalm.112 

 Vid högtider bjöd Fredrik och Märtha alla eller några på compounden på något extra. 

Dagen före julafton år 1925 bjöd de in sjukhuspersonal och patienter samt sina tjänare med 

hustrur och barn på en liten julbön med presentutdelning. Tjänarna fick till exempel nya 

vörstis och silejs. Alla sjöng och läste julevangeliet på tamil. På julafton var det julbön i 

kyrkan (vissa år hölls istället julotta), troligtvis på tamil eftersom gudstjänsterna brukade 

hållas på detta språk. Då Fredrik och Märthas son äntligen fötts (det ansågs bland indierna att 

det var viktigt att få en son, annars ansågs man vara straffad för att ha gjort något illa), bjöds 

hela compounden på mat på gossens dopdag. Hög och låg, stor och liten fick mat, det var 

ungefär 200 personer. När dotter Carin hade födelsedagskalas var compoundens alla barn 

                                                 
110 Brev från Fredrik Ysander till Torsten Ysander 1925–06–30; Brev från Märtha Ysander till Magdalena 

Gabrielson 1925–07–27; Årskrönika från Kodi – glimtar från missionärsliv i Indien 1903–1996 (2009), 66. 
111 Brev från Fredrik Ysander till syskon i Vänge 1925–04–19. 
112 Brev från Fredrik Ysander till Josef och ”Bille” Othenius 1926–11–24; Brev från Märtha Ysander till 

Magdalena Gabrielson 1926–12–13. 
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bjudna. År 1930 var det 70 stycken. Då hölls även ett ”party” för alla elever på sjukhusets 

blindskola.113 

Det fanns ofta gäster i det Ysanderska hemmet i Tirupattur. Det var missionärer som 

kom; antingen hade de ärende till missionsstationen eller så var de patienter på sjukhuset. 

Indiska kvinnor kom ibland på oanmälda besök. Det kunde vara både gosha-kvinnor och 

chetty-kvinnor som kom. Märtha tyckte att chetty-kvinnorna var ganska närgångna och 

nyfikna och mest intresserade av hur många barn som fanns i hemmet och om det skulle 

komma några fler. De frågade också om fröknarna på sköterskeskolan var pålitliga trots att de 

inte var gifta.114 

 

3.2.8 Andra uppdrag 

Fredrik blev under år 1926 vald till flera poster, bland annat till ordförande i den under detta 

år bildade Svenska föreningen på Kodi. Han blev även ledamot och sekreterare av 

skolstyrelsen (senare blev han ordförande) samt Husfar på Kodi, ett uppdrag han hade fram 

till oktober månad år 1930. Att Fredrik blev Husfar påverkade även Märthas uppgifter, bland 

annat fick hon vara ställföreträdande dito när Fredrik var nere på slätten och arbetade. Arbetet 

med att bygga en samlings- och bibliotekslokal i Kodaikanal påbörjades år 1927 då Svenska 

Missionärernas Byggnadsförening Hyddan konstituerades. Byggnadsföreningen blev en del 

av Svenska Föreningen på Kodi. I maj månad år 1929 invigdes huset och fick namnet 

Nordhem. Invigningen skedde i samband med att det Svenska Tinget hölls. Märtha fick då sin 

beskärda del av arbetet på grund av ett uppdrag i kommittén för alla arrangemang.115 

 

3.2.9 Människor, kultur, omgivning 

Fredrik och Märtha hade ett visst umgänge med lokalbefolkningen i Tirupattur, främst med 

dem som hade viss utbildning och som arbetade i staden. Under år 1925 bildades en 

tennisklubb med sjukhusets läkare och sköterskor samt några av stadens ledande män som 

medlemmar. I Tirupattur fanns flera engelskt bildade indier, främst ämbetsmän och lärare. De 

var inte kristna, men besökte gärna sjukhuset. Sjukhusets damer besökte deras fruar, eftersom 

                                                 
113 Brev från Fredrik Ysander till sina föräldrar 1925–12–26; Brev från Märtha Ysander till Magdalena 

Gabrielson 1926–12–28, 1927–12–27, 1930–01–21, 1930–03–03, 1930–11–17; Intervju med Lars Ysander, 
2011–11–20. 

114 Brev från Märtha Ysander till Magdalena Gabrielson 1927–10–04, 1928–04–02, 1928–04–17; Intervju med 
Lars Ysander 2011–11–20. 

115 Brev till Svenska Kyrkans Missionsstyrelse, Bilaga 263 till Missionsstyrelsens protokoll 1928–11–08; 
”Skolstyrelsens redogörelse för arbetsåret 1929–30”, Bilaga 237 till Missionsstyrelsens protokoll 1930–10–
09; ”Proceedings kept at the transfer of the Mission Station, Kodaikanal”, Bilaga 371 till Missionsstyrelsens 
protokoll 1930–12–18; Brev från Märtha Ysander till Magdalena Gabrielson 1927–06–21, 1929–04–09, 
1929–05–07, 1930–05–07. 
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de indiska fruarna inte kunde komma utanför sina hem. Till största delen var dessa indiska 

ämbetsmän av braminkasten och betraktade de kristna som kastlösa, dock respektabla sådana. 

Det innebar att de inte kunde äta någonting som de kristna lagat till. Vid ett tillfälle drack 

indierna och svenskarna kaffe tillsammans och indierna åt av de kex som bjöds. Fredrik 

gladde sig över denna personliga vänskap och såg den som en möjlighet att få indierna att 

komma i kontakt med kristna tankar. I september månad år 1926 blev personalen på sjukhuset 

bjudna till en rik chetty. Han hade efter en ögonoperation skänkt en stor summa pengar som 

skulle användas till att bygga en privat sjukhusavdelning. Dock förefaller det som om chetties 

var tämligen fientligt inställda till kristendomen.116 

Både Fredrik och Märtha ansåg att deras tjänare ibland var ohyfsade, giriga och 

ohederliga. De befarade att tjänarna stal i större eller mindre omfattning. Veden gick åt i 

större mängder än beräknat och frukten och grönsakerna sades kosta mer än vad de gjorde. 

”Men, men vad de äro opålitliga detta svarta el. bruna släkte /---/ Sen ljuger dom”.117 Enligt 

Märtha ingick det i den ”vedertagna kockmoralen” att ta så mycket som möjligt från hushållet 

utan att det märktes.118 Fredrik påpekar att ordet ”tack” inte finns i det tamilska språket. 

Tjänare som fick en gåva ville ibland ha mer.119 En händelse i juletid beskrivs: 

 
Vår kock, som för övr. var uppsagd till den 1:ste jan på grund av att han varit 
ful i mun, kom in efter festen storgrälande för att han inte hade fått 
tillräckligt många presenter. Vilket naturligtvis resulterade i, att han 
omedelbart kördes på porten. Lyckligtvis var vår innetjänare också kunnig i 
matlagning, och han övertog med nöje posten, som ju alltid innebär vissa 
betydliga chanser att skaffa mat till familjen ur husbondens förråd.120 

 

Märtha var heller inte alltid nöjd med tjänarnas arbete. Hon tvekade dock att skicka iväg dem 

då hon tyckte synd om dem och bekymrade sig för hur de då skulle kunna klara sig.121 

 I början av år 1929 härjade en koleraepidemi i och kring Tirupattur. Befolkningen 

uppmanades att hålla sig borta från sjukhuset. I området strax utanför compounden inträffade 

tre till fyra dödsfall per dag, men lyckligtvis inga inom sjukhusets område. Märtha fick nästan 

skrämma sina tjänare för smittan så att de skulle bli mer noga med hygienen ”ty skulle man 

bara tala om oss själva, så skulle de nog inte bli' så försiktiga. /---/ Man blir härdad här på 

                                                 
116 Brev från Fredrik Ysander till syskon i Högshulta 1925–10–12; Brev från Fredrik Ysander till föräldrarna 

1926–02–22, 1926–09–07; Brev från Märtha Ysander till Magdalena Gabrielson, 1926–09–12. 
117 Brev från Märtha Ysander till Magdalena Gabrielson 1927–09–12. 
118 Ysander & Ysander (1932), Vardagsbilder från Tirupatur, 47. 
119 Brev från Fredrik Ysander till en av bröderna 1926–04–12. 
120 Brev från Fredrik Ysander till Torsten Ysander 1926–01–02. 
121 Brev från Märtha Ysander till Magdalena Gabrielson 1928–02–06. 
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många sätt och får nog ofta känna värdet av att ha' en högre makt att helt förlita sig på”.122 

Dylika epidemier återkom då och då, bland annat i juli månad år 1930. Sjukhuset behövde 

inte stänga någon gång under detta år, men enstaka fall av kolera förekom inne på området, 

något med dödlig utgång.123 

Naturen kunde påverka arbete och vardag på ett påtagligt sätt. Under regnperioden år 

1930 drabbades området kring Tirupattur av så kraftiga regn att vägar stängdes av, tågen stod 

stilla på linjen i flera dagar och postförbindelserna försenades rejält. I slutet av oktober månad 

regnade det oavbrutet och kraftigt i 53 timmar. Färre patienter tog sig till sjukhuset och 

verksamheten reducerades således. I mitten på november hade regnet lugnat ner sig och de 

flesta järnvägar började fungera igen.124 

Vid ett par tillfällen kommenterar Märtha politiska oroligheter i Indien. År 1925 skriver 

hon: 

 
Du ska' inte vara så orolig för oss och för uppror. Här sitta vi i lugn o ro och 
veta just ingenting om. Visst kan väl dylikt hända, men här i Syd-Indien äro 
de lugnare av sig än i Nord-Indien. Det låter alltid värre på avstånd. Och jag 
tror inte det är något särskilt hat mot de kristna. De se att de vill folket väl.125 

 

I maj år 1930 nämner hon återigen oroligheter, men uppger att de ingenting märkte i sin 

landsända. De visste inte mer än vad som skrevs i tidningarna. Men hon skriver också att hon 

inser att det kan bli ändring. Det är möjligt att hon här syftar på Saltrevolten som Gandhi 

startade detta år.126 

 

3.2.10 Kyrkliga uppdrag 

Fredrik höll predikningar i Tirupatturs kyrka, bland annat på Fjärde söndagen efter 

Trettondagen år 1927. Evangelietexten var då Matt 8:23–27; Jesus stillar stormen. Predikan 

handlade bland annat om vad det innebär för en människa att Jesus är med henne. Det 

förefaller också som om Fredrik också ledde bibelstudier. Det finns anteckningar från januari 

månad år 1928 då det var 1 Tim 6 som stod i fokus. Predikningarna och undervisningen 

                                                 
122 Brev från Märtha Ysander till Magdalena Gabrielson 1929–02–12. 
123 ”Årsberättelse för 1929 från Svenska Kyrkans Missions sjukhus i Tirupatur”, Bilaga 243 till 

Missionsstyrelsen protokoll 1930–09–11; ”Årsberättelse från Svenska Kyrkans Missions Sjukhus i Tirupatur, 
Ramnad Dst för år 1930”, Bilaga 215 till Missionsstyrelsens protokoll 1931–09–10; Brev från Märtha 
Ysander till Magdalena Gabrielson 1930–07–15. 

124 ”Årsberättelse från Svenska Kyrkans Missions Sjukhus i Tirupatur, Ramnad Dst för år 1930”, Bilaga 215 till 
Missionsstyrelsens protokoll 1931–09–10; Brev från Märtha Ysander till Magdalena Gabrielson 1930–11–
05; 1930–11–17. 

125 Brev från Märtha Ysander till Magdalena Gabrielson 1925–08–18. 
126 Brev från Märtha Ysander till Magdalena Gabrielson 1930–05–07; Nationalencyklopedin (nätupplagan), 

Hællquist, Karl-Reinhold, ”Mohandas Karamchand Gandhi”. 
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skedde på engelska.127 Fredrik blev också tidigt anlitad som organist i de svenska gudstjänster 

som hölls i kyrkan på Kodi. Vid några tillfällen fick han också vara lekmannapredikant där då 

de närvarande prästerna var sjuka, utmattade eller förhindrade på annat sätt. Detta skedde 

bland annat 3:e söndagen efter Påsk och 8:e söndagen efter Trefaldighet år 1926. 

Predikningarna hölls då på svenska.128 

 

3.2.11 Hemresa 

Tidigt under år 1931 började Fredrik och Märtha att diskutera med varandra om hemresan, 

om de skulle resa hem tillsammans eller om Märtha och barnen skulle resa hem i förväg. 

Arbetsperioden var egentligen inte slut förrän under hösten detta år. Hälsoskäl och privata 

skäl talade för att resa tidigt, men ett ansvarskännande för verksamheten på missionssjukhuset 

talade för att stanna tiden ut.129 Innan de hann bestämma sig dog Fredriks far hemma i 

Sverige. Då anordnade församlingen en minnesgudstjänst hemma hos familjen i Tirupattur. 

Märtha skriver ”De bruna äro verkligen rara och mycket deltagande vid dylika tillfällen”.130 

Fredrik skrev till Johannes Sandegren i Madras och till missionsdirektor Dahlquist i Uppsala 

med en begäran om tidigare hemresa. Under några månader skulle det då saknas en svensk 

läkare på sjukhuset. Fredrik nämner i brevet till Sandegren att detta kan anses ordnat då de 

indiska läkarna visat intresse av att få reda sig själva. Fredriks hemresa kunde också innebära 

att sköterskeutbildningen måste läggas ner. Fredrik föreslog då att han kunde ta med sig en 

elev hem till Sverige så att hon skulle kunna fortsätta sin utbildning. Sandegren gillade den 

tanken. Det finns dock ingen ytterligare information i källmaterialet om denna elev verkligen 

följde med Fredrik till Sverige. Ysanders beviljades tidigarelagd hemresa. Den planerades till 

den 25 april 1931 och beräknades ta en dryg månad. Ledningen för missionsstationen 

överfördes den 28 mars 1931 till en svensk sköterska vid sjukhuset.131 

 Då Fredrik och Märtha skulle resa fick de A Farewell Adress från de anställda på 

sjukhuset. De uttrycker där sin uppskattning över Fredriks arbete och påtalar att han utvecklat 

                                                 
127 Fredrik Ysander, Anteckning ”4th Sunday a. Epiphany 1927”, i familjens ägo; Fredrik Ysander, Anteckning 

”Bibleclass Jan 28”, i familjens ägo. 
128 Fredrik Ysander, Anteckning ”3 Söndagen efter Påsk 1926”, i familjens ägo; Fredrik Ysander, Anteckning ”8 

Sönd. efter Trefald. 1926”, i familjens ägo; Brev från Fredrik Ysander till föräldrarna 1926–04–26; Brev från 
Fredrik Ysander till syskon i Vänge 1925–04–19. 

129 Brev från Märtha Ysander till Magdalena Gabrielson 1931–01–13 
130 Brev från Märtha Ysander till Magdalena Gabrielson 1931–01–18. 
131 Brev från Fredrik Ysander till Johannes Sandegren, Bilaga 48 till Missionsstyrelsens protokoll 1931–03–12, 

”Proceedings of the 123rd meeting of the Church of Sweden Mission Council held at Madras on February 23, 
1931”, Bilaga 88 till Missionsstyrelsens protokoll 1931–04–23, ”Proceedings kept at the transfer of Station 
Tirupatur I”, Bilaga 135 till Missionsstyrelsens protokoll 1931–05–28; Brev från Fredrik Ysander till G. 
Dahlquist, Missionsdirektors korrespondens, Indien, 1931–02–04; Brev från Märtha Ysander till Magdalena 
Gabrielson 1931–03–19 
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sjukhuset från en ögonklinik till en allmän klinik samt att han byggt upp verksamheten på 

laboratoriet. Även Märtha tackas för sin vänlighet och goda relation med de anställda och 

deras familjer.132 

 

3.3 Första tjänstledigheten i hemlandet 

3.3.1 Föredrag och föreläsningar 

Under tiden som tjänstledig i hemlandet höll Fredrik flera föredrag om missionsuppdraget och 

om livet och verksamheten vid sjukhuset i Tirupattur. Ett av dessa hölls vid en missionskurs 

på Katrineberg i augusti månad år 1932 och det trycktes i Svensk Missionstidskrift. Fredrik 

behandlar där samarittjänsten i missionen och hävdar att denna tjänst hade sin plats redan i 

den allra första missionen. Mästaren själv utrustade sina lärjungar med makt att segra över det 

kroppsliga lidande de mötte. ”The ministry of healing” var i den första kristna kyrkan en 

självklar plikt och gåva, men hamnade med tiden i skymundan. I den moderna missionen 

upptäcktes, enligt Fredrik, att samarittjänsten öppnade dörren för evangelium. Sjukvård gav 

missionären tillfälle att göra det han var utsänd att göra; så och sprida Guds Ord. 

Samarittjänsten visade sig dock vara mer än så, den visade sig själv vara en predikan om 

Kristus. Fredrik hävdar därför att läkarmissionen inte bara är en vägröjare för förkunnelsen, 

utan är i sig själv en förkunnelse.133 

 Fredrik kommenterar också missionens gärning i förhållande till de nationalistiska 

strömningarna i Indien. Gandhi hade använt mycket starka fördömande ord om den 

samaritverksamhet han ansåg bara vara ett medel i den kristna propagandans tjänst. Dock var 

han tacksam över missionssjukhusens rent filantropiska gärning och tänkte sig att en 

kommande nationalistisk regering skulle kunna godkänna deras verksamhet i en sådan form. 

Men om den filantropiska verksamheten skulle vara allt som blev kvar, om läkarmissionen 

blev hämmad i sin missionerande uppgift, vad skulle då återstå?134 Fredrik skriver: 

 
Det viktigaste och enligt min mening djupast grundade i hela 
samarittjänstens uppgift står även i en sådan situation orubbad kvar, de 
kristnas uppgift att vittna om Kristus genom att på barmhärtighetens tysta 
väg vandra såsom Han vandrade: ’The Ministry of healing’, en kärlekens 
heliga tjänst för kärlekens skull.135 

Samaritverket skall i alla sina olika yttringar vara en kyrkans och 
församlingens livsfunktion. Detta medvetande skall bäras med evangeliet ut 

                                                 
132 ”A Farewell Adress to Dr. & Mrs. F. Ysander from the staff of the Swedish Mission Hospital Tirupatur, 

Ramnad Dt”, Bilaga 231 till Missionsstyrelsens protokoll 1931–09–10 
133 Ysander, Fredrik (1932), ”Samarittjänsten i missionen”, 82ff. I Svensk Missionstidskrift, Häfte 2–3, Årgång 

20. (s. 81–93). 
134 Ysander (1932), ”Samarittjänsten i missionen”, 88. 
135 Ysander (1932), ”Samarittjänsten i missionen”, 88. 
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till de nya skarorna av kristna i hednavärlden och växa fram som ett 
konstitutionellt drag i de unga församlingarna därute. Detta är nytt, därför att 
det förut i missionens historia varit påfallande bortglömt och försummat.136 

 

Fredrik arbetade också för missionsintresset i församlingar och i andra verksamheter. Han 

besökte bland annat Studentmissionsföreningen inom Lunds kristeliga studentförbund. Han 

reste på en liten föreläsningsturné till församlingarna i Ausås, Munka Ljungby, Hjärnarp, 

Tostarp och Ängelholm. Han talade på K.F.U.M:s Indienföredrag i Göteborg. I Uppsala var 

han i februari 1932 inbjuden av Upsala medicinares förening och Studentmissionsföreningen. 

Där föreläste han om medicinska problem som uppkommer i tropisk miljö, och nämner även 

det etiskt-religiösa motiv som ett missionssjukhus delar med andra former av kristen 

missionsverksamhet. Missionsläkarens och sköterskans främsta uppgift är ”avsedd som en 

handlingens illustration till det kristna evangeliet om kärleken”.137 Dessa föredrag och 

föreläsningar refererades i lokalpressen.138 

 

3.3.2 Berättelser för läsare i hemlandet 

Under Fredrik och Märthas första tjänstledighet i Sverige gavs boken Vardagsbilder från 

Tirupatur (1932) ut, skriven för intresserade svenska läsare. I boken berättar och reflekterar 

makarna över sina erfarenheter. Fredrik berättar om förutsättningarna för att bedriva sjukvård 

i Indien. Han skriver att genom mångårig tradition, religiösa föreställningar och sociala band 

har lidandet blivit en ständig följeslagare till den indiska befolkningen. För att illustrera detta 

ger Fredrik exempel på hur kontakterna med patienterna kunde se ut. De sökte för en mängd 

olika åkommor, till exempel ögonsjukdomar, infektioner och olycksfall. En del av 

sjukdomarna var följder av undernäring och primitiva hygieniska vanor. Fredrik berättar 

också om sociala och religiösa traditioner som är djupt rotade hos befolkningen och hur dessa 

på olika sätt påverkar sjukhusets medicinska behandling. Patienterna förenade ibland den 

västerländska vården med religiösa offer. Detta kunde ibland ske på sätt som inte var särskilt 

bra för patientens tillfrisknande. Han berättar om en pojke som var sjuk i lunginflammation 

och behövde vila och ständig uppsikt för att bli frisk. Utan att personalen visste om det bar 

föräldrarna en dag iväg pojken till ett tempel och offrade hans hår. De trodde att det kunde 

påskynda hans tillfrisknande om byguden kunde lockas att visa intresse. Vad som var lämpligt 
                                                 
136 Ysander (1932), ”Samarittjänsten i missionen”, 89. 
137 Ysander, Fredrik, Föredragsmanus ”Medicinska vardagsproblem i tropisk miljö”, i familjens ägo. 
138 ”Där blinda får sin syn och spetälska bliva rena”. I Engelholms tidning 1931–09–29; ”Där en oxe sörjes mer 

än hustrun: Och en kvinna ej får gå till doktorn”. I Göteborgs-Posten 1931–11–19; ”Den svenska 
sjukvårdsmissionen i Indien: Sjukhuset i Tirupatur bedriver framgångsrik verksamhet”. I Lunds Dagblad 
1931–09–24; ”Läkaren i tropikerna: Ett synnerligen intressant föredrag av d:r Fredrik Ysander”. I Upsala 
Nya Tidning 1932–02–09 
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ur sjukvårdssynpunkt var de anhöriga inte intresserade av. Vissa personer ville inte få 

behandling eller bli opererade på en dag som ansågs ogynnsam. De ville hellre vänta till en 

gynnsam dag. Den kunde infalla dagen efter eller någon annan dag längre fram. Det fanns hos 

många en fruktan att dö utanför hemmet. Han talar också om de spetälskas stigmatisering, hur 

de är utstötta, fruktade och avskydda.139 Fredrik skriver:  

 
Det är i denna miljö av kroppsligt lidande och sociala fördomar, som den 
svenska missionens sjukvård vuxit fram och fått utvecklas. Självfallet voro 
sedan många år tillbaka ett stort antal goda krafter i verksamhet på 
samaritens vägar i Indien. Både genom den indiska regeringens och flera 
missioners försorg upprättades sjukhus och polikliniker lite varstans. Men 
ingenting har hittills kunnat åstadkommas av dem alla i förening, som ens 
tillnärmelsevis täcker behovet. Sämst tillgodosett är behovet av 
sjuksköterskor vid de många smärre sjukhusen på landsbygden. 
Sköterskeväsendet i Indien är ännu knappast mer än i sitt allra första 
begynnelsestadium.140 

 

Fredrik beskriver inhemska doktorer i trakten runt Tirupattur. Det är besvärjelsedoktorer som 

tillför mediciner magisk kraft. Det är bydoktorer som diagnosticerar genom att känna 

patienten på pulsen och sedan kokar ihop egen medicin. Det är barberarna vars verksamhet 

påminner om fältskärens och som har det treuddade brännjärnet som behandlingsredskap. Det 

är barberarhustrun som är byns barnmorska och som inte känner till begreppet steriltvätt. 

Fredrik ställer dessa former av läkare mot de indiska legitimerade läkarna som utbildats efter 

västerländskt snitt och där vissa har blivit mycket skickliga. Han framhåller det goda 

samarbete mellan dem och läkarna vid missionssjukhuset som utvecklats i vänskaplig och 

kollegial riktning.141 Han talar om befolkningens bristande kunskaper och intresse för hygien. 

Han anser bland annat att föräldrars vårdslöshet har orsakat många barns ögonskador och 

blindhet.142 

Märtha berättar om mötet med det nya landet och med människorna där. Hon skriver att 

hur förberedd man än tror att man är blir man ändå överraskad och förfärad över hur det 

tränger sig på. När hon för första gången mötte infödda kulis med smutsiga kläder och tovigt 

hår, undrade hon hur hon skulle kunna betrakta ”dessa människor” som bröder och systrar och 

leva sitt liv bland dem. Men efter sex år har hon lärt sig att trivas med och känna sig hemma 

bland dessa som hon kallar ”bruna människor”.143 

                                                 
139 Ysander & Ysander (1932), Vardagsbilder från Tirupatur, 5–24. 
140 Ysander & Ysander (1932), Vardagsbilder från Tirupatur, 14f. 
141 Ysander & Ysander (1932), Vardagsbilder från Tirupatur, 25–40. 
142 Ysander & Ysander (1932), Vardagsbilder från Tirupatur, 13f. 
143 Ysander & Ysander (1932), Vardagsbilder från Tirupatur, 41f. 
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Märtha menar också att det ligger på missionshustruns lott att ta del av de vardagliga 

bekymmer som de enklare människorna i närheten har och att försöka hjälpa dem. Genom att 

regelbundet besöka deras hem kunde hon lära känna människorna och bättre leva sig in i 

deras tankevärld.144 Hon ger exempel på indier hon kommit i kontakt med, främst kvinnor. De 

beskrivs på olika sätt. God kast hos en familj ses som möjlig orsak till deras ambition, goda 

ordning och renlighet. Chetty-kvinnorna beskrivs som ogenerade. Anhöriga till patienterna 

sägs passa på att betrakta de vita människornas underligheter på ett blygsamt sätt. Det finns 

även bildade och kloka kvinnor som Märtha tacksamt räknar till sina personliga vänner.145 

 Fredrik och Märthas barn lekte med de indiska barnen på compounden. I boken skriver 

Märtha om detta: 

 
Och vi ha gått efter den principen – nästan sett det som en missionsuppgift – 
att inte ställa upp någon barriär mellan de bruna barnen och de vita. Sådant 
får, för de äldre åtminstone, ofta ett stänk av rashögfärd, som vi ju till varje 
pris vilja undvika. /---/ Naturligtvis lägga de sig snart till med de indiska 
barnens vanor och språk. Det är deras största nöje att gå klädda som sina 
bruna lekkamrater och sitta med korslagda ben på golvet och med händerna 
äta sitt ris, som de själva ha fått koka enligt alla konstens regler. Men när de 
då pladdra sin tamil på flytande barndialekt, eller när de språka med tjänarna 
på en slang, som far och mor inte ens alltid förstå, då känns det, som om 
man i det tysta måste kämpa en bitter kamp för att få behålla sina små inom 
den värld, där man vill, att de skola höra hemma.146 

 

Fredrik och Märthas barn berättar att de lekte med de indiska barn som fanns på området. De 

fick leka med vem de ville, men de hade restriktioner beträffande infektionsrisker och risker 

för smittospridning. Döttrarna älskade att klä sig i indiska flickkläder. De ville vara så indiska 

som möjligt, både till sätt och till utseende.147 

 

3.4 1932–1939 

3.4.1 Åter till Indien 

I november månad år 1932 lämnade familjen Ysander sitt hem i Uppsala för att åter bege sig 

till Sydindien. På vägen passade Fredrik och Märtha på att besöka Life and Work som höll sin 

konferens i Genève detta år.148 I december månad var familjen framme i Tirupattur. I staden 

mottogs de av tempelelefanten och med musik. Sedan var det kortege till sjukhuset. På 

                                                 
144 Ysander & Ysander (1932), Vardagsbilder från Tirupatur, 50. 
145 Ysander & Ysander (1932), Vardagsbilder från Tirupatur, 51–54. 
146 Ysander & Ysander (1932), Vardagsbilder från Tirupatur, 57. 
147 Intervju med Carin Alm, 2011–11–24; Intervju med Lars Ysander 2011–11–20; Intervju med Margareta 

Ysander 2011–11–28. 
148 Brev från Märtha Ysander till Magdalena Gabrielson 1932–11–13, 1932–11–14. 
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compounden fick Märtha syn på ”våra kamraters vita anleten, som en ljuspunkt i allt det 

mörka hedniska”.149 I årsrapporten för Svenska Kyrkans Mission i Sydindien berättas: 

 
Med stora glädjedemonstrationer från staden och från sjukhusets personal 
hälsades Dr Ysander med familj välkommen tillbaka till Tirupatur. Skaror av 
sjuka, både vita och bruna, som mer eller mindre tåligt väntat på Dr 
Ysanders återkomst, flockade sig till Tirupatur och reskläderna fingo genast 
utbytas mot läkarerocken.150 

 

När Märtha summerar denna återkomstens dag skriver hon att det fanns vänlighet bakom 

indiernas välkomnande trots att hon fann det hemskt. Hon noterar även att familjen skall vara 

tacksam över att indierna inte hyser en vilja att köra ut dem ur staden. Det var inte bara roligt 

och enkelt att komma tillbaka till Indien. Barnen kände sig förtvivlade över att inte kunna tala 

med indierna och sonen Lars, som var så liten när han lämnade Indien halvtannat år tidigare, 

var rädd. Märtha längtade efter de sina då och då, men för övrigt kändes det inte så svårt att 

vara tillbaka.151 

 

3.4.2 Arbete och uppdrag som missionärer 

Även under denna andra period i Indien var Fredrik (och ibland Märtha) på olika konferenser. 

Märtha skriver efter några år att Fredrik fick ta plats i en hel del råd och kommittéer eftersom 

han tillhörde de äldre missionärerna. Märthas första konferens på slätten var i Madura i 

februari månad år 1933. I Tirupattur hölls flera möten; missionrådet sammanträdde där och en 

budgetkonferens arrangerades i september månad år 1934. I januari månad år 1934 var 

Fredrik gäst vid ett sammanträde med representanter för Svenska Kyrkans Mission, 

Leipzigmissionen och Tamilkyrkan. Han talade om The Ministry of Healing, också kallat The 

Church Social Ministry. Han poängterade att den levande kyrkans aktiviteter inte bara skulle 

vara att förkunna evangelium utan även att genom praktisk handling stötta de behövande. 

Fredrik kom också under år 1935 att tillhöra en kommitté som skulle se över och ändra 

missionens stadgar.152 Vid Missionärskonferensen i maj månad och juni månad år 1935 deltog 

Fredrik och Märtha och båda upptogs i röstlängden. Under paragraf 16, som behandlade 

individuella kalkar vid nattvardsgång, framhöll Fredrik att det fanns religiösa, sociala och 

hygieniska aspekter att ta i beaktande i detta ärende. Han betonade nattvardsgemenskapens 

stora sociala betydelse i det att kastmänniskor och kastlösa förenas utan åtskillnad vid 

                                                 
149 Brev från Märtha Ysander gemensamt till syskonen 1932–12–09. 
150 ”Årsrapport för Svenska Kyrkans Mission i Sydindien År 1932”, Bilaga 192 till Missionsstyrelsens protokoll 

1933–03–21. 
151 Brev från Märtha Ysander gemensamt till syskonen 1932–12–09. 
152 Källmaterialet ger ingen information om resultatet av kommitténs arbete. 
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nattvardsbordet. Hos indierna fanns en motvilja att dricka ur samma kalk som andra. Också 

den hygieniska aspekten talade för särkalkar, eftersom smittorisken med en gemensam kalk 

var mycket stor.153 

 Under denna andra period skriver Märtha till sin syster att uppdraget för Fredrik och 

henne var sex och ett halvt år, inte fem och ett halvt som hon hade trott. Missionärer som hade 

barn kvar i Sverige var ute på fältet en något kortare period än de som hade barnen med sig.154 

Fredrik ansåg att det var en missionsuppgift av stora mått att på sjukhuset få ge lindring 

eller hälsa åt lidande medmänniskor. År 1936 sades 700–800 människor per dag besöka 

sjukhuset, patienternas anhöriga inbegripna. Alla dessa fick, om så bara för en kort tid, leva i 

en miljö ”där budskapet om Hjälparen på ett särskilt sätt kan göras levande för dem och 

missionens djupaste motiv framstå med tillräcklig klarhet och renhet”.155 

 

3.4.3 Sjukvårdsarbete 

Fredrik Kugelberg slutade som chefläkare år 1932 och återvände till Sverige. När Fredrik 

Ysander återkom till sjukhuset blev han den nye chefläkaren. Under denna andra period på 

sjukhuset började han även ta hand om alla öronpatienter, vilka tämligen omgående blev 

många. Många av västerlänningarna i området kom till sjukhuset för behandling av sina 

öronbesvär. Fredrik åkte ibland ut till de olika missionsstationerna för att göra medicinska 

insatser. I december månad år 1933 åkte han till Usilampatti för att undersöka barnen som 

gick i skola där. Han var där i ett dygn och hann med att undersöka 200 barn. Vid ett annat 

tillfälle besökte han tillsammans med biskopen en by i bergstrakterna i närheten av 

Kodaikanal. De skulle undersöka om det var möjligt att öppna en skola där. Fredrik och en 

kvinnlig indisk läkare hade med sig mediciner och besökte även sjuka i byn.156 

                                                 
153 ”Proceedings of the Joint Ministers’ Conference of the C.S.M., D.H.S., L.E.L.M., and T.E.L.C held at 

Tranquebar on the 15th and 16th January, 1934”, Bilaga 64 till Missionsstyrelsens protokoll 1934–04–05; 
”Proceedings of the 15th meeting of the C.S.M. Council held at Tirupattur on the 24th August 1934”, Bilaga 
247 till Missionsstyrelsens protokoll 1934–10–25; ”Protokoll fört vid Svenska Kyrkans Missions 
budgetkonferens i Tirupatur den 18 september 1934”, Bilaga 254 till Missionsstyrelsens protokoll 1934–10–
25; ”Protokoll fört vid Svenska Kyrkans Missionärskonferens i Kodaikanal den 10 och 11 maj samt den 5 
juni 1935”, Bilaga 314 till Missionsstyrelsens protokoll 1935–10–24; Brev från Märtha Ysander till 
Magdalena Gabrielson 1933–02–23, 1935–05–23, 1936–05–28. 

154 Brev från Märtha Ysander till Magdalena Gabrielson 1936–07–01. Inte heller detta resonemang om 
tjänstgöringsperiodernas längd stämmer överens med vad som står i Stadgar för Svenska Kyrkans mission i 
Sydindien §53. 

155 Ysander, Fredrik (1936b), ”Vid ett silverjubileum”, 10. I Boken om Tirupattur. 
156 ”Tirupatur I och Svenska Kyrkans Missionssjukhus. Årsberättelse för 1932”, Bilaga 185 till 

Missionsstyrelsens protokoll 1933–03–21; ”De svenska medarbetarna i Tirupattur”. I Kugelberg, Fredrik & 
Ysander, Fredrik et al. (1936), Boken om Tirupattur, 138; Brev från Märtha Ysander till Magdalena 
Gabrielson 1932–01–05, 1932–01–11, 1933–12–17, 1936–05–26; Ysander, Fredrik (1933), ”Liv och död: 
Från de våra i Tirupatur”. I Svenska Kyrkans Missionstidning, 92. Nr 4, Årgång 58. 
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Under år 1936 förändrades sjukhusets administrativa styrning. Tidigare sorterade det 

direkt under Svenska Kyrkans Missionsstyrelse i Uppsala men nu hade en lokal 

sjukhusdirektion tillsatts. Direktionen bestod av Svenska Kyrkans Indiska Missionsråd (som i 

sin tur bestod av fyra svenskar och två indier) samt sjukhusets chefläkare (alltså Fredrik), 

husmor och en ledamot som de indiska underläkarna utsett.157 

 

3.4.4 Nya kollegor 

I februari månad år 1935 fick Fredrik en svensk kollega som skulle ta hand om alla ögon- och 

kirurgipatienter. Samtidigt skrev Fredrik till missionsdirektorn och påtalade det sedan lång tid 

kända behovet av en svensk kvinnlig läkare på sjukhuset. Redan i årsrapporten år 1934 hade 

detta behov tagits upp. En av anledningarna till denna önskan var att en kvinna i högre grad 

än en man kunde förmå indiska kvinnor att komma till sjukhuset och slippa utsättas för 

inhemska, otillräckliga behandlingsmetoder. Visserligen fanns en indisk kvinnlig läkare på 

sjukhuset, men hon kunde inte uppfylla de förväntningar som fanns på en svensk kvinnlig 

läkare. ”Ännu är dock folkets psykologiska inställning sådan, att endast en vit läkares härvaro 

kan på allvar övertyga kvinnorna om fördelarna att söka sjukhusets hjälp”.158 I november 

månad samma år kom äntligen en svensk kvinnlig läkare till Tirupattur. Hon reste dock efter 

några dagar till Madura för språkstudier. Det uppkom också ett behov av fler sköterskor, 

bland annat för att en sköterska blivit allvarligt sjuk och en annan skulle gifta sig. Situationen 

löstes genom omflyttningar, godkända av Missionsrådet.159 Den svenske läkaren som i 

februari månad år 1935 hade kommit för att hjälpa Fredrik var tvungen att åka hem eftersom 

han inte var antagen av Svenska Missionsstyrelsen som missionär. Anledningen var att 

styrelsen tvekade att anställa fler vita läkare som fick någon form av ledarposition på 

sjukhuset. Det skulle vara indiska ledare i stället. Märtha skriver att det nog var tänkt att 

Fredrik skulle bli den sista vita läkaren. Hon trodde dock att det skulle bli svårt att sätta det 

stora sjukhuset i händerna på indierna, hon trodde inte att de var mogna uppgiften. Den 

                                                 
157 ”Berättelse från Svenska Missionssjukhuset, Tirupattur för år 1936”, Bilaga 417 till Missionsstyrelsens 

protokoll (år, månad och dag ej angivet). 
158 ”Tirupatur I och Svenska Kyrkans Missionssjukhus. Årsberättelse för år 1934”, Bilaga 192 till 

Missionsstyrelsens protokoll 1935 (månad och dag ej angivet) 
159 ”Tirupatur I och Svenska Kyrkans Missionssjukhus. Årsberättelse för år 1934”, Bilaga 192 till 

Missionsstyrelsens protokoll 1935 (månad och dag ej angivet); Brev från Fredrik Ysander till t f 
missionsdirektor Sigfrid Alm, Bilaga 69 till Missionsstyrelsens protokoll 1935–04–04; ”Proceedings of the 
C.S.M. Council meeting No. 152 held at Tirupattur on april 11th 1935”, Bilaga 124 till Missionsstyrelsens 
protokoll 1935–05–23; Brev från Märtha Ysander till Magdalena Gabrielson 1935–02–21, 1935–11–28. 
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svenske läkaren blev dock antagen av Missionsstyrelsen under år 1936 och skulle komma 

tillbaka till Tirupattur under hösten år 1937.160 

 

3.4.5 Utökat samarbete 

Samarbetet mellan olika missioners och nationers läkare fortsatte. I januari månad år 1936 

kom två läkare från det amerikanska sjukhuset i Madura till Tirupattur för konsultationer. 

Märtha skriver att samarbetet mellan Fredrik och dessa läkare var gott, och att han var 

beryktad som öronspecialist och som invärtes medicinare. Många vita kom därför för 

behandling, främst engelsmän, amerikanare och förstås svenskar.161 

Under år 1936 samarbetade Fredrik med Madras Representative Christian Council 

(M.R.C.C.) som ville upprätta ett sjukhus för mentalpatienter (Hospital för Nervous and 

Mental diseases) på Tirupattursjukhusets mark. Den nya kvinnliga svenska doktorn hade 

erfarenhet av arbete inom den psykiatriska vården, en erfarenhet väl värd att ta vara på. Till 

detta krävdes Missionsstyrelsens tillåtelse. Fredrik var inbjuden till M.R.C.C. för 

gemensamma överläggningar. Ett förslag från M.R.C.C.:s Rev. P. Lange och Fredrik att tillåta 

ett mentalsjukhus överlämnades till Missionsstyrelsen. Missionsrådet rekommenderade att 

förslaget skulle antas.162 

 

3.4.6 Ekonomiska bekymmer 

Fredrik var under början av år 1934 orolig för sjukhusets ekonomi. Han menade att om ingen 

hjälp skulle komma blev det kanske tvunget att stänga sjukhuset och resa hem. ”Det vore 

detsamma som att slita hjärtat ur bröstet på mig” citerar Märtha i ett brev.163 I en skrivelse till 

Missionsstyrelsen framkommer att Fredrik såg det som ett radikalt alternativ att stänga 

sjukhusets allmänna avdelning. Han blev då garanterad ekonomisk hjälp av styrelsen. Den 

behövde dock inte utnyttjas eftersom enskilda gåvor strömmade in. Bland annat hade 

Sofiahemmet i Stockholm haft en försäljning till förmån för Tirupattur. I och med detta 

ekonomiska tillskott blev det till och med möjligt att bygga en röntgenavdelning under år 

1934. Under år 1935 tycks sjukhusets ekonomi och administration ha varit föremål för 

granskning av Missionsstyrelsen. I en skrivelse till styrelsen redogör Fredrik för sjukhusets 

                                                 
160 Brev från Märtha Ysander till Magdalena Gabrielson 1936–11–05, 1937–07–10. 
161 Brev från Märtha Ysander till Magdalena Gabrielson 1936–01–30, 1936–12–31. 
162 Brev från Fredrik Ysander till The Venerable Home Board of the Church of Sweden Mission, Upsala & Brev 

från Rev. P. Lange, Convener of the Committee of the Hospital for Nervous and Mental Diseases to The 
Church of Sweden Mission through Dr. Fredrik Ysander, Swedish Mission Hospital, Tirupattur, Ramnad Dt., 
Bilaga 64 till Missionsstyrelsens protokoll 1936–04–02; ”Proceedings of the 172nd meeting of the C.S.M. 
Council held in Madura on April 18th, 1936”, Bilaga 132 till Missionsstyrelsens protokoll 1936–05–28. 

163 Brev från Märtha Ysander till Magdalena Gabrielson 1934–03–15. 
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budget och verksamhet. Han framhåller att utgifterna per patient är lika låga som vid de två 

största och bäst ”ekonomiserade” missionssjukhusen i Sydindien. Angående sjukhusets 

inkomster skriver Fredrik i årsberättelsen för år 1935 att de flesta patienterna inte kan betala 

för sin sjukhusvistelse. Så långt det var möjligt försökte personalen förmå patienternas 

anhöriga att själva ordna med maten. Läkarna försökte också få patienterna att betala för den 

dyra medicinen, men det var inte alltid det lyckades.164 

 

3.4.7 Jubileum 

Den 19 september 1934 firades sjukhusets 25-årsjubileum i samband med en budgetkonferens 

i Tirupattur. Det hade till detta tillfälle installerats ett nytt vattenledningssystem med brunn, 

elektrisk pump och cistern. Så fick de flesta av sjukhusets avdelningar kranar med rinnande 

vatten och väggfasta handfat. Röntgenavdelningen invigdes några dagar senare. Ett nytt 

elektriskt maskineri togs i bruk (dock slutade detta tämligen snart slutade att fungera). Med 

anledning av jubiléet hölls en högtidlig gudstjänst, förenad med en dophögtid då två familjer 

mottog dopet. Biskopen var närvarande och pastor Frykholm, som varit med om att skapa 

sjukhuset, predikade. En av patienterna, en chetty, bjöd alla på en indisk måltid.165 

 

3.4.8 Blindskolan 

Märtha påbörjade ganska snart efter återkomsten till Tirupattur sitt arbete på Blindskolan. I 

maj månad år 1933 fördes till Missionsrådets protokoll att hon övertagit blindskolan, men 

redan i början av februari månad år 1933 nämner hon i ett brev att det var ett fasligt spring 

mellan hemmet och skolan. Till sin egen förvåning tyckte hon att det var roligt med 

vävningen. Dottern Margareta berättar att det var Märtha som skaffade garner till vävnaderna. 

Det var också hon som valde motiven till arbetena. Arbetet innebar att hon inte kunde vara på 

Kodi lika länge som förut under season, hon var tvungen att åka ner på slätten någon eller 

några månader tidigare för att sköta skolan och ta hand om de blinda pojkarna. I denna 

omsorg lade hon ner stort engagemang. När Märtha hade fullt upp med att sköta om gäster i 

hemmet tillbringade hon dock mindre tid på skolan. De blinda eleverna hade då arbeten på 

                                                 
164 Skrivelse från Fredrik Ysander till Svenska Kyrkans Missionsstyrelse, Bilaga 74 till Missionsstyrelsens 

protokoll 1934–04–05; ”Tirupatur I och Svenska Kyrkans Missionssjukhus. Årsberättelse för år 1934”, 
Bilaga 192 till Missionsstyrelsens protokoll 1935 (månad och dag ej angivet); Skrivelse från Fredrik Ysander 
till Missionsstyrelsen i Uppsala, Bilaga 235 till Missionsstyrelsens protokoll 1935–09–05; ”Årsberättelse från 
Svenska Kyrkans Missionssjukhus, Tirupattur, för år 1935”, Bilaga 202 till Missionsstyrelsens protokoll 
1936 (dag och månad ej angivet); Brev från Märtha Ysander till Magdalena Gabrielson 1934–01–24, 1934–
02–08, 1934–03–08, 1934–05–10. 

165 ”Tirupatur I och Svenska Kyrkans Missionssjukhus. Årsberättelse för år 1934”, Bilaga 192 till 
Missionsstyrelsens protokoll 1935 (månad och dag ej angivet); Brev från Märtha Ysander till Magdalena 
Gabrielson 1934–09–20, 1934–09–26. 
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gång och en seende kvinna och en seende man hjälpte dem tillrätta. Eleverna hjälpte också 

sjukhuset med sina alster. Under år 1934 började de handväva sängbottnar. I elevernas 

aktiviteter ingick också att gå ut till närliggande byar för att predika och sjunga. Under år 

1935 byggdes väveriet ut. I årsrapporten för detta år uppger Märtha att nästa åtgärd var att 

skaffa eleverna bättre bostäder, de bodde nu i fallfärdiga jordhyddor. I november månad år 

1936 blev detta verklighet då en ny bostad invigdes för dem. I april månad år 1937 berättar 

Märtha att en av de blinda pojkarna döptes, han var då 12 år. I Tirupattur: Kvartalsnytt från 

vårt missionssjukhus i Syd-Indien berättar Märtha år 1938 om de pojkar som återvände till 

skolan efter två månaders lov. De flesta hade då varit hemma hos sina anhöriga. Det var inte 

alltid det bästa för dem ur hälsosynpunkt. När de kom tillbaka till skolan var några av dem 

magrare än när de for. De var också gråare i ansiktet och hade sår. Ibland måste de vistas på 

sjukhus en tid för att få tillbaka hälsan och ansiktsfärgen.166 

 

3.4.9 Fråga om diakonianstalt 

Fredrik och några andra missionärer yttrade sig i december månad år 1934 i en så kallad 

diakonissfråga. Det framgår av ett brev till missionsdirektorn att ett par indiska kvinnor skulle 

resa till Sverige för att på något sätt få diakoniutbildning. Den del av ärendet som Fredrik 

berörde handlade om huruvida en diakonianstalt skulle upprättas i anslutning till 

sköterskeskolan i Tirupattur när kvinnorna kom tillbaka. Fredrik ansåg att frågan borde 

behandlas i ett senare skede när kvinnorna utvecklat en verksamhet som krävde en 

anstaltsorganisation. Det viktigaste var att ge dem tid att finna en form för diakonin som 

passade bäst för Indien, ett arbete som kunde ta flera år i anspråk.167 

 

3.4.10 Hög arbetsbelastning 

Märtha uttrycker flera gånger att Fredrik arbetar så mycket och att han är så trött. Det är 

många patienter som vill komma och träffa honom och enligt Märtha är han för trött för att 

säga nej. I oktober månad år 1936 skriver Märtha att han en kväll var så trött att han nästan 

                                                 
166 ”Proceedings of the 146th meeting of the Church of Sweden Mission Council held at Kodaikanal on 22nd May 

1933”, Bilaga 223 till Missionsstyrelsens protokoll 1933–08–31; ”Tirupattur-sjukhusets blindskola. År 
1934”, Bilaga 66 till Missionsstyrelsens protokoll 1935 (månad och dag ej angivet); ”Blindskolan i 
Tirupattur. Årsberättelse för år 1935”, Bilaga 202 till Missionsstyrelsens protokoll 1936 (månad och dag ej 
angivet); ”Blindskolan i Tirupattur. Årsberättelse för år 1936”, Bilaga 420 till Missionsstyrelsens protokoll 
(år, månad och dag ej angivet); Brev från Märtha Ysander till Magdalena Gabrielson 1933–02–02, 1933–06–
01, 1933–09–06, 1937–04–15; Intervju med Margareta Ysander, 2011–11–28; Ysander, Märtha (1938), ”En 
hälsning från Blindskolan”. I Tirupattur: Kvartalsnytt från vårt missionssjukhus i Syd-Indien,4, 6. April-Juni 
1938. 

167 Brev från Fredrik Ysander till t f missionsdirektorn Sigfrid Alm 1934–12–23. Ingår i ”Uttalanden från 
Indiamissionärer rörande ’diakonissfrågan’”, Bilaga 16 till Missionsstyrelsens protokoll 1935–01–31. 
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föll ihop när han kom hem. Han hade då arbetat från klockan sex på morgonen till klockan tio 

på kvällen, med uppehåll endast för mat och te. Han hade arbetat så under en längre tid.168 I 

början av år 1937 skriver Märtha: 

 
Förresten han sover det minsta möjliga och äter lika lite. Jag blir förtvivlad 
ibland /.../. Nu stiger han upp 2–3 ggr i veckan kl. 5 och röntgar magar. För 
att de skall slippa vara utan mat till kl. 2. De hinna ej ta dem på fm. för 
poliklinikens skull. Det kommer så många pat. ifrån alla möjliga indiska 
doktorer och de ska' röntgas och Fredrik ska' sätta diagnos åt dem. De kan 
inte sätta en diagnos själva på dessa svåra fall, som Fredrik också får jobba 
med oerhört ibland. Omedelbart efter varje måltid går han ned. Morgon, 
middag, kväll. Sällan vilar, ibland 10 min.169 

 

3.4.11 Gäster 

Redan strax efter ankomsten till Tirupattur kom det gäster till Fredrik och Märthas hem. De 

avlöste varandra, som på ett hotell, skriver Märtha. Gäster som var patienter och stannade 

längre än en dag fick betala för sig. De som bara stannade en dag slapp betala. Att betala för 

sig var kutym i Indien. Märtha tog det som en missionsuppgift att ta hand om de vita 

kamraterna när de blivit sjuka.170 Det var alltså en hel del missionärer som kom för att få vård 

på sjukhuset och som då bodde i Fredrik och Märthas hem. ”Det är som på sjukhus hemma 

man hinner inte bädda om sängarna ens och få i ordning badrummen emellan patienterna. Så 

är det att ha' en populär läkare till man”.171 Ibland tyckte Märtha att det var roligt att ha gäster, 

ibland önskade hon sig långt bort för att få vara ifred. Det tog på krafterna att ständigt tänka 

på att göra trevligt för andra. Men ”Vi äro ju till för att hjälpa varandra o vi gör det med 

glädje”.172 Familjen hade också egna bjudningar. När sonen Lars fyllde fem år bjöd de 105 

barn och 85 kom. En annan dag bjöds de indiska läkarfruarna på te. Märtha och Fredrik 

besökte också missionärer på andra stationer, oftast bara för att hälsa på.173 

 

3.4.12 Barnen börjar skolan 

I mars månad år 1933 började den äldsta dottern Carin i den svenska skolan Solvik. Hon 

bodde då som alla barn på skolan. Fredrik, Märtha och syskonen var kvar nere i Tirupattur. 

Märtha skriver att det förstås blev tomt hemma och att syskonen saknade Carin mycket.174 I 

juni samma år började också lillasyster Margareta skolan. Hon hade då en klasskamrat som 

                                                 
168 Brev från Märtha Ysander till Magdalena Gabrielson 1936–09–02, 1936–10–22. 
169 Brev från Märtha Ysander till Magdalena Gabrielson 1937–03–11. 
170 Brev från Märtha Ysander till Magdalena Gabrielson 1933–01–05, 1933–03–21. 
171 Brev från Märtha Ysander till Magdalena Gabrielson 1933–10–04. 
172 Brev från Märtha Ysander till Magdalena Gabrielson 1935–02–21. 
173 Brev från Märtha Ysander till Magdalena Gabrielson 1935–01–17, 1936–04–08, 1936–10–22. 
174 Brev från Märtha Ysander till Magdalena Gabrielson 1933–03–21. 
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var dotter till en frälsningssoldat. Märtha skriver ”I Solvik är det verkligen ekumeniskt i fråga 

om trosbekännelse”.175 Senare berättar Märtha att två av flickornas skolkamrater som tillhörde 

Frälsningsarmén skulle döpas på Kristi Himmelsfärdsdag. Barnen hade själva önskat det och 

den ena av dem skulle senare under året konfirmeras. Märtha konstaterar ”Där ser man 

svenska skolans inverkan. Men de ha' ovanligt trevliga & vidsynta föräldrar”.176 På loven kom 

flickorna hem till familjen i Tirupattur. Märtha tyckte dock att det var synd att hon och 

Fredrik då hade så lite tid för dem. När Fredrik och Märtha var på Kodi bodde flickorna 

hemma hos dem och tog sig till skolan till fots eller med bilskjuts. I juni månad år 1936 

började också sonen Lars i skolan.177 

 

3.4.13 Livet på Kodi 

Under season år 1933 bodde familjen för första gången i Rosetta, ett hus de skulle fortsätta att 

bo i under flera seasons framöver. Detta hus ägdes från början av Fredrik Kugelberg. Han 

erbjöd år 1933 missionen att köpa det. Han önskade att huset skulle få bli ett ”läkarboställe” 

och att familjen Ysander skulle få använda det.178 

 På Kodi hölls varje år ett Convention i amerikanska kyrkan. Till detta evenemang var 

talare inbjudna. Ett år var det en indisk biskop, ett annat år en amerikan som var insatt i 

aktuella indiska problem. Under dessa konvent kunde det också förekomma försäljning av de 

olika missionernas industriskolors alster. Missionary Union höll också sin konferens vid 

denna tid. Körkonserter gavs varje år med Fredrik som körledare. Konserten år 1933 

kommenterades till och med i Madras Mail. Bibelstudier var också en återkommande aktivitet 

på Kodi. Bröllop hölls, ett i maj månad år 1934 då Margareta Ysander var en av brudnäbbarna 

och ett i juni månad år 1935 när Lars och Margareta var två av brudnäbbarna. Efter 

vigselakten i kyrkan bjöds alla svenskar på Kodi på kaffe och buffé. Den 6 juni år 1934 

firades med en svensk afton. Det fanns en majstång och det ordnades lekar för barn och 

vuxna. Kaffe serverades. Svenska föreningen höll sitt årsmöte. Det hela avslutades med 

grötafton och underhållning. Alla grannländers missionärer var inbjudna. Även icke-svenska 

högtider firades, dock lite mindre spontant. Den 7 maj 1935 anmodades alla skolbarn att gå i 

procession för att fira Majestätet i England. Det viftades med flaggor och fyrverkerier 

                                                 
175 Brev från Märtha Ysander till Magdalena Gabrielson 1933–06–22. 
176 Brev från Märtha Ysander till Magdalena Gabrielson 1936–05–20. 
177 Brev från Märtha Ysander till Magdalena Gabrielson 1933–09–06, 1933–10–26, 1933–11–23, 1934–04–18, 

1936–06–17. 
178 Brev från Fredrik Kugelberg till ”Käre Vän!”, Bilaga 236 till Missionsstyrelsens protokoll 1933–08–31; Brev 

från Märtha Ysander till Magdalena Gabrielson 1933–04–27; Intervju med Carin Alm 2011–11–24; 
Årskrönika från Kodi (2009), 104. 
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smälldes av. På reformationsdagen år 1938 hölls en gudstjänst i Kodikyrkan. Den nya 

psalmboken togs då för första gången i bruk. Församlingen var vid detta tillfälle ekumenisk 

och multinationell.179 

Tiden på Kodi var viktig för missionärerna. Märtha skriver: 

 
På fredagkvällarna ha' vi liturgisk gudstjänst i vår lilla kyrka här, med 
levande ljus. Ja, nog ha' vi många tillfällen häruppe att hämta krafter både till 
kropp & själ. Hur skulle vi annars stå ut. Där nere, får man bara ge ut.180 

 

I maj månad år 1938 höll svenskarna på Kodi en fest för de tyska missionärerna. Det märktes 

då att tyskarna var bekymrade över att det skulle kunna bli krig igen. En tysk missionär 

uttryckte till Märtha sin oro för att tyskarna återigen skulle interneras i läger i Nord-Indien.181 

 

3.4.14 Ny bostad 

Under slutet av år 1936 såg Missionsrådet att det fanns behov av en ny missionärsbostad i 

Tirupattur. Rådet bad Missionsstyrelsen att bevilja medel för att uppföra en ny bungalow åt 

den kvinnliga läkaren och en kvinnliga missionär. Nu blev det istället så att familjen Ysander 

blev anvisade denna nya bungalow, som var mindre än den de bodde i. Den nye manliga 

doktorn och hans familj behövde det större huset. Det byggdes också nya bostäder till 

tjänarna. I maj månad år 1938 började Fredrik och Märtha att flytta sina saker från den gamla 

bungalowen till den nya. Familjen hade en egen privat invigning av huset med krucifix, 

evangeliebok, ljus, psalmsång och bön. Elektriskt ljus installerades i det nya hemmet. I 

samband med bygget uppkom en schism mellan en missionär och Fredrik i en ekonomisk 

fråga. Upprinnelsen till historien framkommer inte i källmaterialet, men Fredrik anklagas för 

att göra gemensam sak med en man (troligtvis byggnadsarbetare) som tycks ha lurat 

Dindiguls industriskola på pengar. Missionären i Dindigul hävdar att Fredrik lierat sig med 

bedragaren för att få överskott i kassan till bungalowbygget i Tirupattur. Ingen ytterligare 

information i ärendet återfinns i källmaterialet.182 

 

 

                                                 
179 Brev från Märtha Ysander till Magdalena Gabrielson 1933–05–09, 1933–06–01, 1933–06–08, 1934–05–24, 

1934–06–10, 1935–05–02, 1935–05–09, 1935–06–20; Årskrönika från Kodi (2009), 105f, 109, 115, 123. 
180 Brev från Märtha Ysander till Magdalena Gabrielson 1933–05–09. 
181 Brev från Märtha Ysander till Magdalena Gabrielson 1938–05–25. 
182 ”Proceedings of the 178th meeting of the C.S.M. Council held at Ponnagaram, Madura on the 29th December 

1936”, Bilaga 15 till Missionsstyrelsens protokoll 1937–02–04; Brev från Olof A Johansson till 
Missionsdirektor Bäfverfeldt, Bilaga 181 till Missionsstyrelsens protokoll 1938–06–02; Brev från Märtha 
Ysander till Magdalena Gabrielson 1937–06–24, 1938–05–18, 1938–06–24. 
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3.4.15 Nya erfarenheter av landet och människorna 

I mars månad år 1933 kommenterar Märtha att världen är i uppror och att det jäser överallt. På 

deras landsända i södra Indien var det dock lugnt och de visste inte mera om oroligheterna än 

vad som stod i tidningarna.183 

 Märtha uttrycker sig i mer positiva ordalag om sina tjänare än vad hon gjort tidigare. 

Hon tycker att de anställda hon har under denna period är bättre än de under förra perioden. 

Hon beskriver dem som ovanligt snälla, duktiga och tillgivna. Hon hade en ayha som var 

mycket uppskattad av barnen och av henne själv. Ayhan slutade dock för att i stället hjälpa till 

på skolan. Märtha bestämde då att hon inte behövde någon ayha. De andra tjänarna var så 

hjälpsamma och snälla, så hon klarade sig bra. Särskilt väl talar hon om kocken. Han var 

duktig på att laga olika sorters mat, även den typ av dietmat som patienterna på sjukhuset 

behövde. Hans vetebröd smakade som om de var gjorda av en svensk. Dessutom tyckte 

Märtha att kocken var intelligent.184 Under season år 1934 arbetade Märthas tidigare kock i 

trädgården. Han hade inte haft något arbete sedan han var hos Ysanders. Han hade hustru och 

fem barn att försörja. Märtha såg nu till att han fick ett rejält mål mat om dagen. Hon tyckte 

att han hade varit så snäll mot familjen när han arbetade hos dem, så hon kunde göra mycket 

för honom trots att han hade bedragit dem på pengar. Men hon ansåg att man fick acceptera 

detta bedrägeri, alla var lika. Något år senare dog denne man och efterlämnade fem oförsörjda 

barn (hustrun hade också dött). Märtha insåg då att hon nog fick hjälpa till med barnen, så 

gott hon kunde.185 

 Sonen Lars lekte mycket med kockens barn, framför allt med den yngste av dem. Han 

var jämnårig med Lars. Fredrik och Märtha tillät detta, men ibland tyckte åtminstone Märtha 

att kamraterna hade ofördelaktig inverkan på Lars, han blev mer olydig. Då portförbjöds 

kockens äldre barn och Lars fick leka mycket på egen hand. Men när Lars lekte ensam med 

den yngste sa Märtha att de var söta och lekte så fint. I februari månad år 1935 fick Lars en 

svensk lekkamrat, dottern till den nye läkaren. Hon var visserligen bara tre år, men Märtha 

tyckte att det var bra att Lars umgänge blev lite uppblandat och inte bara indiskt.186 

 På våren år 1934 bröt en ny epidemi ut på compounden. Den liknade vattkoppor i 

början men visade sig vara en lindrig variant av smittkoppor. Epidemin började bland indierna 

och enligt Märtha visste de indiska läkarna om smittan utan att säga någonting.  

 

                                                 
183 Brev från Märtha Ysander till Magdalena Gabrielson 1933–03–30. 
184 Brev från Märtha Ysander till Magdalena Gabrielson 1933–06–15, 1933–07–13, 1935–01–03, 1938–06–30. 
185 Brev från Märtha Ysander till Magdalena Gabrielson 1934–05–10, 1935–09–26, 1935–10–03. 
186 Brev från Märtha Ysander till Magdalena Gabrielson 1933–08–31, 1934–01–11, 1934–02–01, 1935–02–21. 
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En epidemi det tar de med ro. Det är sånt man ska' dras med och det är 
ingenting att göra åt. Och isolering det hata de. Då tiga de i rädsla att bli 
avskilda från de andra.187 

 

År 1934 uttrycker Märtha sina tankar på livet och uppdraget i Indien. Hon skriver:  

 
Nej! Jag vill inte hem nu. Det vet jag bestämt. Det enda som drar mig nu äro 
släkt & vänner. Men med förhållandena här trivs jag nu. Jag har kommit 
över detta att ha' allt tip top. Man ser att livet kan levas ändå. Och vi ha' det 
inte så dåligt. Hoppas att man då [sic!] ålderdomen kan få en god tillvaro 
hemma. Dö här vill jag inte om inte så är bestämt. Min grav vill jag ha' i 
Sverige, men arbeta för Indiens folk vilja vi.188 

 

I oktober månad år 1937 besökte Märtha ytterligare en hednisk fest. Den bar namnet Dassera 

och var tillägnad en särskild gudinna. Radjan (Märtha nämner inte vilken Radja) offrade och 

gjorde riter till avgudar. Detta tyckte Märtha var konstigt att se eftersom denne Radja vid 

andra tillfällen inbjudit till kristna konferenser, bland annat KFUM:s världskonferens och 

Studentförbundets världskonferens. Märtha lyckades även bli inbjuden till Dhurba, en 

mottagningsfest där man på ett mycket högtidligt och nästan rituellt sätt fick hälsa på Radjan. 

Tillställningen kännetecknades av mycken ståt och prakt.189 

 

3.4.16 Kyrka och tro 

När det var många svenskar på plats och det fanns en svensk präst närvarande hölls det svensk 

gudstjänst i kapellet i Tirupattur. Detta skedde bland annat i februari månad år 1934. 

Församlingen bestod då av elva personer. Gudstjänsten innehöll även nattvardsgång. Också 

under denna tjänstgöringsperiod höll Fredrik andakter i kyrkan i Tirupattur, bland annat på 

nyårsafton år 1934, år 1936 och år 1938. Det förekom också att han höll predikningar i 

Karaikudi. Ett tillfälle kan nämnas; Tredje söndagen i Advent år 1938, då han talade över 

Matt 11:2–10, Johannes sändebud till Jesus.190 I familjen kom den kristna tron till uttryck 

bland annat genom att man bad bordsbön och aftonbön och gick i kyrkan. Sonen Lars säger 

att det var alldeles självklart att det skulle vara en kristen rutin i vardagen.191 Fredrik hade sin 

kristna tro med sig från barndomshemmet. Den kom till uttryck i många av hans artiklar och 

                                                 
187 Brev från Märtha Ysander till Magdalena Gabrielson 1934–03–22. 
188 Brev från Märtha Ysander till Magdalena Gabrielson 1934–05–10. 
189 Brev från Märtha Ysander till Magdalena Gabrielson 1937–10–21. 
190 Brev från Märtha Ysander till Magdalena Gabrielson 1934–02–08; Fredrik Ysander, Anteckning ”New 

Year´s Vigil 1934–35”, i familjens ägo; Fredrik Ysander, Anteckning ”New Year vigil 1938/39”, i familjens 
ägo, Fredrik Ysander, Anteckning ”3rd Sunday in Advent, 11.12.1928, Karaikudi”, i familjens ägo. 

191 Intervju med Lars Ysander, 2011–11–20. 
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rapporter. Märtha hade snarare en form av barnatro, medfödd och självklar enligt dottern 

Margareta.192 

 

3.4.17 Återresa och tankar inför framtiden 

Redan i mitten av år 1937 började Fredrik och Märtha att tänka på sin hemresa. Fredrik ville 

att Märtha och barnen skulle åka hem före honom, redan i juli månad år 1938. Då kunde 

barnen få ett helt skolår hemma och Märtha kunde få stanna hemma med barnen ett år längre 

än vad som var tänkt. Det förefaller som om Fredrik och Märtha inte tänkte ta barnen med sig 

ut till nästa period. Märtha ville dock inte lämna Fredrik ensam i Indien, utan någon som 

riktigt kunde se till honom.193 

Båtresan för Märtha och barnen bokades till den 5 januari 1939. Fredrik skulle resa i 

februari månad året efter och ta vägen över Rhodesia för att hälsa på sin syster. Resan för 

Märtha och barnen tidigarelades dock på grund av oroligheter i Europa. De ville inte vara ute 

på oceanen vid ett eventuellt krigsutbrott. De lämnade Bombay den 3 november 1938. Märtha 

hade då funderingar på hur det skulle kännas när de nådde Sverige efter så många år i Indien. 

Hur skulle hon och barnen se ut när de uppenbarade sig på centralen i Stockholm? Hur skulle 

barnen uppföra sig i Sverige? Skulle hon få skämmas ögonen ur sig för dem? Fredrik 

stannade kvar som planerat, bland annat därför att missionsdirektorn skulle komma på 

visitation i slutet av november månad. Detta fördröjdes dock, inte förrän i januari månad år 

1939 kom professor Westman och missionsdirektor Bäfverfeldt. Fredrik lämnade Indien den 

12 februari 1939.194 

I ett brev till missionsdirektorn framför Fredrik sina tankar om chefläkarskapet i 

Tirupattur. Han skriver att han under lång tid känt att de vita medarbetarna bör förbereda sig 

för att träda tillbaka i arbetet. Om han själv får komma tillbaka efter sin tjänstledighet behöver 

han inte nödvändigtvis ha chefsposten. Han kan mycket väl tänka sig att få mer tid för att vara 

läkare och mindre tid för att fungera som ”syssloman”.195 

 

 

 

                                                 
192 Intervju med Carin Alm 2011–11–24; Intervju med Margareta Ysander 2011–11–28. 
193 Brev från Märtha Ysander till Magdalena Gabrielson 1937–05–20, 1937–07–15, 1937–10–28. 
194 ”Proceedings of the 194th meeting af the C.S.M. Council held at Madura from 15th to 17th February 1939”, 

Bilaga 81 till Missionsstyrelsens protokoll 1939–04–13; ”Årsberättelse för 1939. Svenska Kyrkans Sjukhus i 
Tirupattur”, Bilaga 395 till Missionsstyrelsens protokoll (år, månad och dag ej angivet); Brev från Märtha 
Ysander till Magdalena Gabrielson 1938–08–03, 1938–08–04, 1938–09–21, 1938–10–10. 

195 Brev från Fredrik Ysander till A. Bäfverfeldt, Missionsdirektors korrespondens, Indien, 1938–06–18.  
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3.5 Andra tjänstledigheten i hemlandet 

3.5.1 Kvar i Sverige 

Denna andra tjänstledighetsperiod blev för Fredrik längre än vad han hade tänkt sig eftersom 

det andra världskriget bröt ut. På grund av den rådande politiska situationen anhöll Fredrik i 

september månad år 1939 om Missionsstyrelsens tillstånd att få ställa sig till de militära 

myndigheternas disposition. År 1940 fick Fredrik en ordinarie amanuensbefattning vid 

Akademiska sjukhusets öronklinik. Han meddelade dock Missionsstyrelsen att han önskade få 

resa till Indien så snart de politiska förhållandena tillät det.196 Enligt dottern Margareta var 

han väldigt ivrig att komma iväg. Han väntade på första bästa möjlighet.197 

 

3.5.2 Läkarmissionären och dennes uppgift 

Fredrik arbetade även under denna tjänstledighetsperiod med missionsuppgifter. Han skrev 

artiklar och höll föredrag. I Svensk Missionstidskrift reflekterar Fredrik över läkarmissionens 

uppdrag. Han menar att det inte bara är läkare som utför detta uppdrag. Missionärer som inte 

är sjukvårdsutbildade tar, allt efter kunskap och behov, ofta hand om sjuka som söker sig till 

de missionsstationer som saknar sjukhus. Värk kan lindras, oro kan stillas och grymma 

behandlingsmetoder hindras. Ett tålmodigt lyssnande kan ge förtroende och tillgivenhet. Även 

om samtalen i dessa situationer inte rör andliga ting är gärningen själv och den personliga 

kontakten en predikan om kärlekens Gud och blir på så sätt en missionsgärning. Fredrik 

beskriver även sköterskornas arbete och missionsgärning och menar att ”vårt liv, om det är 

helgat, är ett starkare vittnesbörd än all predikan”.198 Det osjälviska tjänandet är en 

tilldragande kraft som inte alltid utnyttjas som den borde. Sköterskan blir vännen-rådgivaren-

själasörjaren, och den nära kontakt hon får med folket ger henne en förståelse för dess 

tradition och psykologi. Detta kan, enligt Fredrik, ge hennes ord tyngd gentemot en alltför 

dogmatisk inställning till de lokala missionsproblemen.199 

Fredrik resonerar också kring den utveckling som medfört att läkarmissionen vuxit till 

stora institutioner. Detta har skapat en hetsig rutin för de som arbetar där. Det finns mindre tid 

för läkare och sjuksköterskor att vara aktiva missionärer, att ge tid till den personliga 

själavården. Det har anställts särskild personal för det andliga arbetet bland patienterna, vilket 

i sin tur har givit upphov till uttalad kritik från icke-kristet håll; att den kristna propagandan 

                                                 
196 Brev från Fredrik Ysander till Svenska Kyrkans Missionsstyrelse, Bilaga 252 till Missionsstyrelsens protokoll 

1939–09–07; Brev från Fredrik Ysander till Svenska Kyrkans Missionsstyrelse, Bilaga 227 till 
Missionsstyrelsens protokoll 1940–09–12. 

197 Intervju med Margareta Ysander, 2011–11–28.  
198 Ysander (1939), ”Läkaremissionens plats och uppgift i det evangeliska arbetet”, 182. 
199 Ysander (1939), ”Läkaremissionens plats och uppgift i det evangeliska arbetet”, 180–183. 
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förkläs i det sociala arbetets namn. Resultatet av denna kritik har blivit att läkarmissionen fått 

en kraftigare betoning på att själv vara ett uttryck för Guds kärlek och barmhärtighet.200 

 

3.5.3 Kristendom och nationalism 

Vid ett föredrag på Kristeliga Läkare- och Medicinarekretsen i Västerås i oktober månad år 

1939 kommenterar Fredrik de unga indiernas nationalistiska yttringar och deras förhållande 

till kristendomen. Han berättar om en diskussionskväll som anordnats i samband med 

sjukhusets bibelstudier. Det var inte bara sjukhusets egna ungdomar som kommit till detta 

evenemang. Det hade annonserats att man skulle ta upp frågan om en kristen kan döda. 

Ungdomar från trakten hade infunnit sig, ungdomar som inte var kristna. Frågorna och 

samtalen var många under kvällen, bland annat undrade någon hur de kristna skulle ställa sig 

om nationens frigörelseprocess ledde till revolution och våld. Fredrik reflekterar över att allt 

tal om icke-våldsprincipen var i princip helt frånvarande under kvällens samtal. Han anser att 

många unga i sin nationalism har ett patos med nästan religiös färg som lätt kan besegra de 

kristna och deras vilja att inte ta till våld. Fredrik hoppas och tror dock på en sansad 

kombination av nationalismen och kristendomen. Han skriver: 

 
Nationalismen är alltså en av de stora andliga maktfaktorerna inom leden av 
de unga, som vi ha med oss i arbetet. Men Kristus är också en makt i deras 
liv. Det är inte frågan om vem av dessa som skall segra över Indiens 
ungdom. De två faktorerna få inte bli antipoder till varandra, båda äro 
nödvändiga för en sund framtid. Vad vi önska är en frimodigt kristen 
nationalism, inte en nationalism, som förkväver kristendomen.201 

 

3.5.4 Missionen och kriget 

Till Visby stifts skrift med julhälsningar skrev Fredrik år 1940 en artikel om hur det andra 

världskriget påverkat läkarmissionens uppgift. Han menar att när kristna nationer och folk i 

Europa ligger i krig med varandra och sprider hatpropaganda, har läkarmissionen svårt att 

göra sin röst hörd. Denna mission skulle ju vara den kristna kärlekstjänstens budskap till den 

icke-kristna världen. Som tur är har indierna blivit klart medvetna om att ”kristen” inte alltid 

hör ihop med ”vit”. Människorna i Indien har fått se och uppleva att Kristus vandrar med 

dem. Att vara en kristen människa är något annat än att vara vit eller att bara härma de vitas 

liv och traditioner. Nu gäller det alltså för västerlänningarna att visa med liv och handling att 

det går att vara kristen trots att man är vit. De kristna har ett mycket större ansvar än tidigare 

                                                 
200 Ysander (1939), ”Läkaremissionens plats och uppgift i det evangeliska arbetet”, 178f, 185. 
201 Fredrik Ysander, Föredragsmanus ”Tirupattur i kvällsbelysning”, i familjens ägo. 
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mot den icke-kristna världen i detta avseende. Det är framför allt läkarmissionen som fått 

uppdraget att sträva efter att den tjänande kärleken blir de unga indiernas signum.202 

 

3.5.5 Förändringsarbete inleds 

I maj månad år 1944 påbörjade Fredrik, tillsammans med två andra missionärer, arbetet med 

ett nytt B-dokument, det dokument som reglerade förhållandet mellan Svenska Kyrkans 

Mission och Tamilkyrkan. De presenterade ett första förslag.203 Det nya B-dokumentets 

innehåll kom sedan att diskuteras under många år (se nedan).  

 

3.6 1944–1950 

3.6.1 Lång resa till Tirupattur 

Fredrik reste ensam tillbaka till Indien år 1944. Märtha stannade hemma, det var för osäkert 

att lämna barnen ensamma hemma. Fredrik lämnade Sverige i mitten av juli månad. I början 

av augusti månad hade han via Färöarna nått Lissabon. I september månad befann han sig i 

Port Quelimane norr om Zambesifloden. Han skriver i ett brev att han skall försöka ta sig via 

Rhodesia till Durban. Därifrån fanns det tämligen regelbundna förbindelser med Indien. I 

efterhand berättar Fredrik att han fick stanna i Durban i sex veckor innan han kunde fortsätta 

sin resa. När han väl nådde Indien fick han vänta ytterligare någon vecka i Bombay innan han 

kunde ta sig söderut. Vid ankomsten till Tirupattur på julafton år 1944 hade han varit på resa i 

fem månader. Som vid tidigare ankomster möttes han av stadens elefant, en musikkår, 

bekransningceremoni, procession till sjukhuset och en stor folkskara. Inne på sjukhusområdet 

var det mottagning med många tal. Det var staden Tirupattur som hade ordnat med detta.204 

Fredrik skriver: 

 
Mottagandet i staden var överraskande hjärtligt, det rörde mitt hjärta, att så 
många efter 6 långa år fortfarande kommo ihåg mig. Det var ju med en 
särskild känsla, jag kom tillbaka till mitt hem, som stod redo att ta emot mig 
ungefär som då jag lämnade det.205 

 

 

                                                 
202 Ysander, Fredrik (1940), ”Läkarmissionen och världskriget”. I Julhälsningar till församlingarna i Visby stift 

1940, 107, 114f. 
203 ”Förslag till ett nytt B-dokument”, Bilaga 170 till Missionsstyrelsens protokoll 1944–06–02. 
204 Brev från Fredrik Ysander till Lilly och Arvid, Missionsdirektors korrespondens, Indien, 1944–07–11; Brev 

från Fredrik Ysander, Missionsdirektors korrespondens, Indien, 1944–08–04; Brev från Fredrik Ysander till 
A. Bäfverfeldt, Missionsdirektors korrespondens, Indien, 1944–09–14; Intervju med Margareta Ysander, 
2011–11–28; Ysander, Fredrik (1945), Brevåtergivning ”Åter i Tirupattur”, 64. I Svenska Kyrkans 
Missionstidning, 64. N:r 4, 70:e årgången. (s. 64); Intervju med Margareta Ysander 2011–11–28. 

205 Brev från Fredrik Ysander till A. Bäfverfeldt, , Missionsdirektors korrespondens, Indien, 1945–01–16.  
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3.6.2 Återförenade 

Märtha reste från Sverige den 11 mars 1947 och anlände till Bombay den 13 maj samma år. 

Hon höll på att fastna i Basra i Persiska viken. Det var ont om båtar till Indien. Utresan tog 

alltså två månader. Barnen lämnades då ensamma i Sverige för första gången. De var ju inte 

längre små och Carin hade dessutom gift sig. Margareta och Lars fick bo på skolhem i 

Uppsala. Märtha oroade sig förstås för dem och var ledsen över att hon och Fredrik inte kunde 

hjälpa barnen på det sätt de ville. Fredrik hade erbjudit sig att stanna hemma i Sverige och 

öppna egen praktik för barnens skull, men Märtha trodde att det skulle kännas konstigt för 

honom att sluta efter nästan 25 års tjänstgöring inom missionen innan det var dags för 

pension. Märtha motiverade sitt val att åka till Fredrik i Indien med ”Han behöver mig mera 

än barnen nu det vet jag. De äro unga ändå, även om det är svårt”.206 Hon hoppades att allt 

skulle ordna sig på bästa sätt, både för barnen och för Fredrik och henne själv.207 

 

3.6.3 Kort visit i Sverige 

Missionsstyrelsen beviljade Fredrik tjänstledighet under några månader år 1946. Han gjorde 

då en kort hemresa till Sverige mellan den 16 augusti och den 15 november. I en intervju som 

återges i Svenska Kyrkans Missionstidning menar Fredrik att han gärna ville resa hem 

eftersom det var svårt att vara borta från barnen i deras viktigaste år. Äldsta dottern Carins 

bröllop stod också under den tid Fredrik var hemma.208 

 

3.6.4 Tankar om uppoffrande livsval 

Märtha såg sin uppgift som tjänande. Ibland kände hon sig trött på det, att inte få ha något 

privatliv. Oftast var hon dock glad över att kunna vara till lite nytta. Men hon tyckte att hon 

lika gärna som att hjälpa andra kunde ha fått hjälpa sina barn som också behövde henne.209 

Under denna sista arbetsperiod i Tirupattur fick Fredrik och Märtha också sina första barnbarn 

som det således dröjde tills de fick träffa. I ett brev till sin syster reflekterar hon, genom 

indiernas ögon, över detta och över det val av livssituation hon och Fredrik gjort: 

                                                 
206 Brev från Märtha Ysander till Magdalena Gabrielson 1948–08–15. 
207 Brev från Märtha Ysander till Magdalena Gabrielson 1948–08–15;Intervju med Carin Alm 2011–11–24; 

Intervju med Margareta Ysander, 2011–11–28; ”Från Redaktionen” Svenska Kyrkans Missionstidning 
(1947), 64, Nr 4, Årgång 72; Notis ”Med 'Mindoro' till Indien”. I Svenska Kyrkans Missionstidning (1947), 
144. Nr 7, Årgång 72; Notis ”Till Indien”. I Svenska Kyrkans Missionstidning (1947), 239. Nr 11–12, Årgång 
72. 

208 Brev från Fredrik Ysander till Svenska Kyrkans Missionsstyrelse, Bilaga 244a & 244b till Missionsstyrelsens 
protokoll 1946–10–24; Brev från Svenska Kyrkans Missionsstyrelse, Missionsdirektors korrespondens, 
Indien, 1946–04–17; ”Swedish Mission Hospital, Tirupattur. Årsberättelse, 1946”, Bilaga 395 till 
Missionsstyrelsens protokoll 1947–05–29; ”Liten missionsintervju”, 470f. I Svenska Kyrkans Missionstidning 
(1946). (Nummer och årgång ej tillgängligt). 

209 Brev från Märtha Ysander till Magdalena Gabrielson 1949–10–11. 
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Indierna kan inte förstå att vi kan styra oss och inte resa hem och titta på 
dem. För dem är detta något så onaturligt, att inte ha' sett sitt tvååriga 
barnbarn! Men de förstå ju också därigenom vilka offer vi gör. De finna nog 
offret större än vi själva.210 

 

3.6.5 B-dokumentet 

Fredriks arbete med B-dokumentet fortsatte när han kom till Indien. I januari månad år 1945 

utsåg kyrkorådet och missionsrådet en kommitté på sex personer (tre från Tamilkyrkan och 

tre från Svenska Kyrkans Mission). Kommittén skulle gå igenom vad som framkommit i 

frågan om kyrka och mission. Fredrik var sammankallande. På Missionärskonferensen i maj 

månad detta år diskuterades frågan om kyrka och mission. Fredrik höll ett inledande 

anförande. Vid Missionärskonferensen i oktober månad lade kommittén fram ett nytt 

genomarbetat förslag till B-dokument. Förslaget hade arbetats fram utifrån de åsikter som 

framkommit i ärendet från både Tamilkyrkan och Svenska Kyrkans Mission. Enligt det nya 

förslaget blev Tamilkyrkan självständig från Svenska Kyrkans Mission, men erkände 

samtidigt Svenska Kyrkans missionsverksamhet i Indien; att förkunna evangelium och att 

bygga upp en levande och evangeliserande luthersk kyrka. Missionärernas arbete skulle 

integreras i kyrkans verksamhet. Representanter för både kyrkan och missionen skulle ta plats 

i en gemensam styrelse. Missionärerna skulle vara ansvariga inför kyrkan och tillhöra den, 

men ändå vara en del av och finansieras av missionen. Förslaget gillades inte till fullo av 

konferensen. Vissa ändringar föreslogs. Vid Missionärskonferensen år 1948 diskuterades 

fortfarande B-dokumentet och dess innehåll. Fredrik tog då upp frågan om särskilda stiftelser 

skulle bildas för vissa av missionens organisationer. Detta gällde bland annat sjukhusen i 

Tirupattur och Coimbatore. Fredrik beklagade också att diskussionen om B-dokumentet 

tycktes ha försämrat förhållandet mellan kyrka och mission.211 I årsberättelsen för Svenska 

Kyrkans Mission år 1949 beskrivs att en viss oro hos både missionärer och indier kunde 

märkas beträffande de stora förändringar som stod för dörren. Oron kunde även anas i 

                                                 
210 Brev från Märtha Ysander till Magdalena Gabrielson 1950–04–25. 
211 ”Revised Document B as proposed by the Committee, appointed by the C.C. and the M.C. at their joint 

session, in Tranquebar, on the 9th January 1945”, Bilaga 1 till Missionsstyrelsens protokoll 1945–12–06; 
”Protokoll, fört vid Svenska Kyrkans Missionärskonferens i Kodaikanal den 1, 2, 3, 8, 9, 11 maj 1945”, 
Bilaga 2 till Missionsstyrelsens protokoll 1945–12–06; ”Protokoll fört vid Svenska Kyrkans 
Missionskonferens i Tirupattur d. 11 och 12 okt. 1945”, Bilaga 3 till Missionsstyrelsens protokoll 1945–12–
06; ”Protokoll fört vid Ordinarie Missionärskonferen i Kodaikanal den 2–5 och 20 maj 1948”, Bilaga 424 till 
Missionsstyrelsens protokoll 1948–12–10. 
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slutdebatterna om B-dokumentet. Missionen tvivlade på möjligheterna till dess fortsatta 

arbete.212 

Fredrik var närvarande som en Nominated Member vid den synod där det nya B-

dokumentet undertecknades. På förmiddagen samma dag, lördagen den 14 januari 1950, 

diskuterades fortfarande vissa formalia kring dokumentet och dess implementering. Det 

undertecknades dock och i protokollet står att läsa: 

 
At 3-30 P.M. a solemn function was held when the New Document-B was 
signed by the CSM Director on behalf of the CSM Board, the Bishop on 
behalf of the TELC and Dr. C. Ihmels on behalf of the LELM 
(Collegium).213 

 

3.6.6 Fler möten och konferenser 

Förväntningarna på Fredriks närvaro vid olika möten blev snabbt en realitet för honom efter 

återkomsten till Indien. Redan i januari månad år 1945 blev han utsedd till vice ordförande i 

Missionsrådet. Han blev dock inte omvald vid Missionskonferensen som hölls i maj månad 

samma år. Han fortsatte dock att delta i många möten under de följande åren.214 

 Vid Missionärskonferensen år 1948 behandlades ämnet ”Vår ekumeniska uppgift”. I 

detta ämne låg också frågan om Tamilkyrkans eventuella inträde i den nybildade Sydindiens 

kyrka (Church of South India). Fredrik ”uttalade sin förvåning över att det konsekventa 

avhållandet från gemenskap med andra kyrkor kallades ekumenik. /---/ Kan vi fortsätta att 

hålla oss utanför när vi så uppenbart ställas inför den stora enhetstanken?”.215 Efter att 

konferensen hade diskuterat saken lade Fredrik fram sitt förslag till resolution. Detta antogs 

enhälligt och kom att lyda: 

 
I anslutning till årsberättelsens meddelanden om tamulkyrkans förhållande 
till den nybildade ’Church of South India’ och med erinran om den öppenhet 
gentemot kyrkornas enhet, som redan är uttryckt i tamulkyrkans konstitution, 
där den talar om bön för alla kristnas enhet, ville konferensen uttala sin 
livliga förhoppning, att även för vår tamulkyrka (liksom också för andra 
lutherska grupper i Sydindien) vägen snart måtte öppnas till delaktighet i 
Sydindiens evangeliska kyrka och att denna förening måtta [sic!] ske så 

                                                 
212 ”Redogörelse för Svenska Kyrkans Missions arbete i Sydindien år 1949”, Bilaga 551 till Missionsstyrelsens 

protokoll (år, månad och dag ej angivet). 
213 ”Proceedings of the Meeting of the Synod Continuation Committee of the Tamil Evangelical Lutheran 

Church held at Tranquebar House, Tiruchirapalli, on the 11th, 12th, 13th and 14th of January, 1950”, Bilaga 
121 till Missionsstyrelsens protokoll 1950–04–27. 

214 ”Proceedings of the 241st meeting of the C.S.M. Council held att Tranquebar on January 8th to 10th 1945”, 
Bilaga 108 till Missionsstyrelsens protokoll 1945–04–05; Diverse mötesprotokoll som återfinns som bilagor 
till Missionsstyrelsens protokoll. 

215 ”Protokoll fört vid Ordinarie Missionärskonferen i Kodaikanal den 2–5 och 20 maj 1948”, Bilaga 424 till 
Missionsstyrelsens protokoll 1948–12–10. 
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tidigt, att vår lutherska kyrkas teologi och tradition må kunna få positivt 
bidraga till den sydindiska kyrkans inre gestaltning och växt.216 

 

I september månad år 1948 skickades ett upprop om högre löner för missionärerna till 

Missionsstyrelsen i Uppsala. 23 personer hade undertecknat brevet. Fredrik och Märtha finns 

med bland dessa. Som skäl till den önskade löneökningen anfördes ökade levnadskostnader, 

främst beroende på stegrande livsmedelspriser. Som en följd var det också nödvändigt att höja 

tjänarnas löner. De vill med brevet också ge hemmavarande missionärer information om det 

rådande läget för att dessa skulle veta vad som väntade dem i ekonomiskt hänseende när de 

kom ut igen.217 

 

3.6.7 Missionsuppdragets väsen 

Fredrik kommenterar missionsuppdraget i årsberättelsen för år 1946. Han anknyter till det han 

sagt i tidigare rapporter, att patienterna inte stannar tillräcklig länge ”för att bli klara över sig 

själva”. 

 
Vad vi önska är, att utså längtan efter Kristus och helgelse i deras själ. Vår 
viktigaste väg mot detta mål är det personliga uppträdandet och inflytandet. 
Det predikas inte mycket på sjukhuset. Men där bedes mycket. Både på 
sjuksalarna och i personalens samlingsrum.218 

 

I årsberättelsen för år 1948 kommenterar Fredrik missionsaspekten i arbetet på sjukhuset. 

Uppgiften bör vara ett tyst vittnesbörd om Guds kärlek som uppenbarats i Kristus och genom 

de kristnas liv i Jesu efterföljd. Om detta skriver Fredrik: 

 
Det är nog tyvärr ofta så, att vi kristna äro mycket skröpliga vittnen och 
kanske stundom mera skadar än gagnar kristendomen genom vårt 
uppträdande och vår umgängelse med patienterna. Men att Gud ändå kan 
använda oss, som arbetar här i olika ställning, till att göra sig känd, har vi 
dock sett många gånger, stundom på ganska överraskande sätt och vägar. 
Det är något av denna övertygelse, som ligger bakom vår angelägna strävan 
att skapa en kristen atmosfär i vårt arbete på sjuksalar och kliniker. och [sic!] 
i den personliga inbördes umgängelsen.  
Det är tydligt, att denna strävan är ärlig och medveten också hos våra indiska 
medarbetare, som i det avseendet betyder mera än de utländska 
’yrkeskristna’ missionärerna. Det är de indiska medarbetarnes hållning och 

                                                 
216 ”Protokoll fört vid Ordinarie Missionärskonferen i Kodaikanal den 2–5 och 20 maj 1948”, Bilaga 424 till 

Missionsstyrelsens protokoll 1948–12–10. 
217 Brev från 23 missionärer till Svenska Kyrkans Missionsstyrelse, Bilaga 421 till Missionsstyrelsens protokoll 

1948–12–10. 
218 ”Swedish Mission Hospital, Tirupattur. Årsberättelse, 1946”, Bilaga 395 till Missionsstyrelsens protokoll 

1947–05–29. 
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sätt att göra sin gärning, som sjukhuset har att tacka för sitt anseende som en 
kristen institution i bästa mening.219 

 

3.6.8 Verksamheten vid sjukhuset 

I årsrapporten för år 1945 beskriver Fredrik hur kriget hade påverkat verksamheten vid 

sjukhuset. Mat- och medicintillgången minskade. De chetties som tidigare givit välbehövliga 

donationer till sjukhuset hade själva fått ekonomiska problem efter krigsslutet. Arbetet vid 

sjukhuset kunde dock upprätthållas. Två extra polikliniker drevs under år 1945, en för 

spetälska och en för blivande mödrar. De ekonomiska svårigheterna fortsatte under år 1946. 

Främst var det den knappa livsmedelstillgången som begränsade sjukhusets förmåga att ta 

hand om fattiga och undernärda. Den del av Ramnaddistriktet som Tirupattur tillhörde 

klassificerades i början av år 1946 som ”hungerområde”. En mjölkcentral inrättades vid 

sjukhuset och ett slags mejeriförening bildades. Medlemmarna i denna förening var främst 

personer från den lägre sjukhusstaben. De förband sig att varje dag lämna en viss mängd 

mjölk med god kvalitet till centralen. Som ersättning fick de räntefria lån från sjukhuset. 

Centralen skulle överlämnas till Hospital Assembly, sjukhusstabens egen rådsförsamling, som 

ett led i den allmänna tendensen att stimulera ökat självstyre. En donation av en engelsk 

plantageägare som var inneliggande på sjukhuset gjorde det möjligt att starta en öron-, näs- 

och halsklinik. Fredrik hade fått specialistkompetens inom denna disciplin under sina senaste 

år i hemlandet. Det fanns vid denna tid inte någon välutrustad öronklinik i hela Sydindien.220 

I februari månad år 1949 firades sjukhusets 40-årsjubileum. Minister Gurubatham (mer 

om honom nedan) samt borgmästaren i Madras, tidigare Tirupatturbo, deltog och höll tal. 

Porträtt av Fredrik och Märtha avtäcktes.221 

 

3.6.9 Elever och uppdrag vid blindskolan 

År 1948 hade blindskolan tre ”små” elever, det vill säga barn. De undervisades i blindskrift, 

räkning, ”utanläsningsövningar” och sång. De lärde sig psalmer ur kyrkans Hymn Book. De 

deltog i sjukhusets söndagsskola, i söndagsgudstjänsterna i kyrkan och i de morgonböner som 

Fredrik och Märtha hade med sina tjänare. Läraren vid skolan (han var indier) var erkänd som 

Mission agent och fick lön efter en löneskala som Missionsrådet fastställt. Verksamheten var 

under året 1948 beroende av stöd från Blindskolans Vänner i Sverige, vilka ”trofast giva oss 

                                                 
219 ”Årsberättelse från Tirupattur för år 1948”, Bilaga 493 till Missionsstyrelsens protokoll 1949–04–07. 
220 ”Tirupattur Hospital. Årsberättelse för år 1945”, Bilaga 360 till Missionsstyrelsens protokoll 1946 (månad 

och dag ej angivet); ”Swedish Mission Hospital, Tirupattur. Årsberättelse, 1946”, Bilaga 395 till 
Missionsstyrelsens protokoll 1947–05–29. 

221 Brev från Märtha Ysander till Magdalena Gabrielson 1949–02–27. 
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vad vi behöva”.222 Året därpå ökade omsättningen på sålda varor med 150 procent. Pojkarna 

hade börjat väva nya varor som var lättare att sälja. Detta intresserade också pojkarna, de 

tyckte om att de fick göra något nytt. Märtha ledde arbetet och pojkarna vävde. De 

entusiasmerade varandra i sina uppgifter. Märtha uppskattade arbetet på blindskolan, hon 

säger att hon där fick skapa precis som hon ville.223 

 

3.6.10 Missionsläkare blir minister 

För de svenska läsarna berättar Fredrik år 1948 i Tirupattur: Kvartalsnytt från vårt 

missionssjukhus i Syd-Indien att en tidigare underläkare vid sjukhuset, dr S Gurubatham blivit 

utnämnd till minister i Madras-regeringen. Han hade som minister avlagt ett besök på 

sjukhuset och uttryckt sin tacksamhet över sina läroår där. Fredrik berättar att Gurubatham är 

övertygad nationalist av kongressfalangen med mottot ”Låt icke din kristendom nämnas i det 

politiska livet, men låt din frimodighet kännas av alla”.224 Valet som minister hade fallit på 

Gurubatham för att han ansågs vara oemottaglig för mutor. Fredrik skriver att alla på 

sjukhuset önskar att Gurubatham skall visa sig värd det omdömet och att det skulle betyda 

mycket för kristendomens ställning i hela Sydindien.225 

 

3.6.11 Arbete i hemmet 

Även under denna period fanns det ofta gäster och inackorderingar i det Ysanderska hushållet 

i Tirupattur. Som exempel kan nämnas att en blivande brud bodde hos dem i tre veckor och 

hennes fästman i några dagar. Sedan hölls bröllopet med middag för 24 personer. När 

brudparet hade rest var det två gäster som inte kunde ta sig hem samma dag och var tvungna 

att stanna kvar över natt. När Märtha trodde att det skulle bli lite lugnare kom det fler gäster. 

Gästerna var således ofta folk som inte ”hörde till huset”. Några var patienter på sjukhuset 

och de serverades lunch hos Ysanders. Märtha var också ansvarig för att gå till sängliggande 

patienter med matbrickor. De flesta av dem var missionärskollegor, både svenskar och andra 

nationaliteter. Gästerna och inackorderingarna gav lite extra inkomster. Dessa gick till 

kostnaderna för den extra hjälp som Märtha behövde för att hålla ruljansen igång. Sjukhuset 

betalade också för att få maten ordnad till vissa patienter.226 

                                                 
222 ”Blindskolan i Tirupattur. Årsberättelse för 1948”, Bilaga 493 till Missionsstyrelsens protokoll 1949–04–07. 
223 Brev från Märtha Ysander till Magdalena Gabrielson 1949–12–14, 1950–02–14. 
224 Citatet återges i Ysander, Fredrik (1948), ”Dr. Gurubatham minister”. I Tirupattur: Kvartalsnytt från vårt 

missionssjukhus i Syd-Indien, 9. Januari-Juni 1948. Årgång 10. 
225 Ysander, Fredrik (1948), ”Dr. Gurubatham minister”. I Tirupattur: Kvartalsnytt från vårt missionssjukhus i 

Syd-Indien, 9. Januari-Juni 1948. Årgång 10. 
226 Brev från Märtha Ysander till Magdalena Gabrielson 1948–12–16, 1949–10–11, 1949–12–14. 
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3.6.12 Glädje och sorg 

Den 15 augusti 1947 blev Indien självständigt från det Brittiska imperiet. På missionens alla 

institutioner hissades den nya nationella flaggan. Tal hölls och sånger sjöngs.227  

Gandhi mördades den 30 januari 1948. I årsberättelsen för detta år skriver Fredrik att 

denna sorgliga händelse förde hinduerna och de kristna i trakten kring sjukhuset närmare 

varandra på ett påtagligt sätt. Kyrkklockornas klang blandades med hindutemplets klockors 

klang. I sjukhusets sorgegudstjänst deltog patienter med olika religionstillhörigheter i 

uppriktig sorg och smärta. I byarna samlades folk till åminnelse av hjälten Gandhi. Till en av 

dessa samlingar hade en doktor vid sjukhuset kallats för att hålla en kristen betraktelse och 

bön. Den goda känslan av samhörighet mellan hinduerna och de kristna höll i sig. På årsdagen 

av den indiska statens självständighet var Fredrik ombedd att hålla tal inne i staden Tirupattur. 

Denna dag firades också på compounden. Nationalsången sjöngs och flaggan hissades i topp. 

Den kristna skaran tågade till kyrkan under värdiga former.228 

Senare under år 1948 var det oroligheter i Hyderabad. Märtha kallar dem ett krig. De 

var över på fyra dagar. Märtha var övertygad om att det var fråga om en lokal företeelse och 

att ingen i deras omgivning trodde att oroligheterna skulle sprida sig.229 

Den 26 januari 1950 blev Indien republik med egen president och egen konstitution. 

Märtha skriver: 

 
Vi ha' varit nere vid sjukhuset och hissat flaggan i topp och sjungit Indiens 
nationalsång och så gått i prossesion [sic!] till kyrkan där vi hade 
högtidstjänst med anledning av den betydelsefulla dagen.230 

 

3.6.13 Familjeangelägenheter 

Trots att flera av missionärernas barn var i Sverige firade föräldrarna deras bemärkelsedagar. 

När tre ynglingar, varav en var Fredrik och Märthas son Lars, tog studenten i Uppsala år 1948 

bjöds på tårta och underhållning i Nordhem, den gemensamma lokalen på Kodi.231 

I början av år 1949 kom barnen Margareta och Lars för att hälsa på sina föräldrar. 

Märtha beskriver i ett brev hur hon ivrigt väntar dem och vilken glädje utan like det var att få 

ta dem i famnen igen. Hon hade inte träffat dem på två år. Även Fredrik var mycket nöjd över 

att ha barnen i sin närhet igen. Vid Solviksskolans 25-årsjubileum som inföll under barnens 

                                                 
227 ”Årsredogörelse för Svenska Kyrkans Mission i Indien 1947”, Bilaga 535 till Missionsstyrelsens protokoll 

1948–06–04.  
228 ”Årsberättelse från Tirupattur för år 1948”, Bilaga 493 till Missionsstyrelsens protokoll 1949–04–07; Brev 

från Märtha Ysander till Magdalena Gabrielson 1948–08–15. 
229 Brev från Märtha Ysander till Magdalena Gabrielson 1948–09–23. 
230 Brev från Märtha Ysander till Magdalena Gabrielson 1950–01–26. 
231 Årskrönika från Kodi (2009), 143. 
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vistelse i Indien, fick Margareta som en av två tidigare elever berätta om vad skolan uträttat 

under sin verksamhetstid.232 

 När Märtha fyllde 60 år bjöd hon bland annat de blinda tjänarna och andra (bland dem 

ett par kulis) som brukat göra henne tjänster på en rejäl måltid. ”De åt så de blinda bad att få 

vara lediga en ½ timme, ty de orkade inte väva omedelbart efter – de voro för mätta sa' de. – 

Ja, det var dem alla väl unt!”.233 

I en diskussion om privata ekonomiska förhållanden skriver Märtha som ett svar till sin 

syster: 

 
Du ska' heller inte beklaga oss missionärer. Vi äro inte beklagansvärda. Inte 
ha' vi det så bra ekonomiskt, men vi ha' ju fördelar också. Varför ska' man 
alltid se de mörka sidorna i allt. Vi ha' ju en rikedom bara i resorna och inte 
minst att få kontakt med så många olika människor, som berikar livet på ett 
alldeles särskilt sätt.234 

 

3.6.14 Kristna trosuttryck 

För Märtha var tron självklar, den var en del av livet. Hon uttrycker det ibland i sina brev. Vid 

ett tillfälle kommenterar hon Fredriks arbetsbörda med orden: ”Men Gud ger nog honom kraft 

för hans gärning – ty välsignelse måste följa honom för allt osjälviskt arbete han gör”.235 

 Fredrik fortsatte även under denna period att hålla predikningar i Tirupattur och i 

Karaikudi, till exempel på nyårsafton år 1946 och på 23:e söndagen efter Trefaldighet år 

1948.236 

 

3.6.15 Inför hemresan 

Märtha skriver i slutet av år 1949 att inget är bestämt om deras hemresa. Det var inte så att de 

inte kände ansvar för barnen i hemlandet. Hon oroade sig mycket över hur de två yngsta 

klarade sig i vardagen. Men Fredrik ville gärna vara kvar tills den planerade överlämningen 

av sjukhuset till indierna hade genomförts. Han ville inte resa mitt uppe i en omvälvning. Det 

förfaller också som om Fredrik och Märtha var lite osäkra på om de skulle komma tillbaka 

igen. Arbetsförhållandena skulle då vara annorlunda, eftersom sjukhuset då skulle ha en 

indisk överläkare. Märtha trodde att de styrande gärna ville att alla utlänningar skulle resa 

hem, men att den vanliga människan nog litade mer på västerlänningarna än på sina egna. 

                                                 
232 Brev från Märtha Ysander till Magdalena Gabrielson 1949–01–05, 1949–07–19; Årskrönika från Kodi 

(2009), 145. 
233 Brev från Märtha Ysander till Magdalena Gabrielson 1949–11–03. 
234 Brev från Märtha Ysander till Magdalena Gabrielson 1949–12–27. 
235 Brev från Märtha Ysander till Magdalena Gabrielson 1949–03–16. 
236 Fredrik Ysander, Anteckning ”New Year 1946”, i familjens ägo; Anteckning ”Karaikudi 23 S. e. Tref. 

31.10.1948”, i familjens ägo. 
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Märtha ville gärna vara hemma hos barnen. Hon skriver dock att om Fredrik skulle känna det 

som en plikt att åka ut igen så skulle hon följa med honom.237 

Fredrik och Märtha lämnade Tirupattur i september månad år 1950 för att resa hem på 

sedvanlig ledighet. Tanke var då att de skulle komma tillbaka. Det var planerat att de skulle 

resa med båt från Bombay till Genua. Men resan blev tidigarelagd och de reste båda med flyg 

från Karachi den 30 september.238 

 

3.7 Efter år 1950 

3.7.1 Tillbaka i Uppsala 

När Fredrik och Märtha kom hem från Indien var Fredrik sjuk i cancer. Han ansökte därför 

den 5 december 1951 om entledigande från sin tjänst vid missionssjukhuset i Tirupattur. Han 

behandlades för cancern och blev i princip återställd. Han startade en egen läkarmottagning i 

Uppsala. Han inträdde också som Svenska Kyrkans Missionsstyrelses tjänsteläkare. Detta 

innebar att han skötte missionärernas läkarkontroller. Under 1960-talet var han skolläkare på 

Fjellstedtska skolan i Uppsala. Både Fredrik och Märtha pensionerades från Svenska Kyrkans 

Mission år 1956. Fredrik begärde avsked från uppdraget som missionär i Styrelsens tjänst från 

den 30 mars detta år.239 

 

3.7.2 Återblickar och reflektioner 

I den lilla skriften Sista sjukhusronden (1951), skriven för intresserade läsare i Sverige, 

berättar Fredrik om sin sista tid i Indien och i Tirupattur. Det blir då tydligt att sjukhuset hade 

vuxit under årens lopp. År 1918 var det främst ett ögonsjukhus och bestod av en poliklinik, en 

operationsavdelning, avdelningar för män och kvinnor samt billiga bostäder för patienter. År 

1950 fanns det en poliklinik, en spetälskepoliklinik, en operationsavdelning, ett laboratorium, 

en öronklinik, ett röntgenlaboratorium, ett BB med förlossningsavdelning, flera privata 

avdelningar, manliga och kvinnliga avdelningar (medicin och kirurgi), en barnhall och en 

blindskola. Fredrik framhåller betydelsen av de kristna missionssjukhusen. Trots att Indien 

länge haft en kår av välutbildade och skickliga läkare på de stora centralsjukhusen har de små 

samhällena och byarna haft otillräcklig tillgång till sjukvård. Sjukhuset i Tirupattur tillhörde 

                                                 
237 Brev från Märtha Ysander till Magdalena Gabrielson 1949–10–11, 1949–12–14. 
238 ”Annual Reports from Tirupputtur 1950”, Bilaga 523 till Missionsstyrelsens protokoll 1951–04–19; Brev från 

Märtha Ysander till Magdalena Gabrielson 1950–08–07; ”Nytt från vår mission”. I Svenska Kyrkans 
Missionstidning (1950), 263. Nr 19. Årgång 75. 

239 Brev från Fredrik Ysander till Svenska Kyrkans Missionsstyrelse, Bilaga 401 till Missionsstyrelsens protokoll 
1951–12–06, Brev från Fredrik Ysander till Svenska Kyrkans Missionsstyrelse, Bilaga 201 till 
Missionsstyrelsens protokoll 1955–09–14; ”I Frälsningens tjänst”, Svenska kyrkans missions årsbok 1972, 
Samtal med Margareta Ysander 2011–11–28. 
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sedan den 15 januari 1950 Tamilkyrkan. Fredrik menade dock att ingen egentlig förändring 

hade inträtt. De svenska medarbetarna skulle komma att behövs under många år framöver.240 

 I boken Där allt är annorlunda (1952) ger Fredrik en bild av hur stor skillnaden kan 

vara mellan olika patienter på sjukhuset. Som exempel berättar han hur en rik chetty fick 

vänta på sin tur att träffa doktorn. Detta trots att han betalat extra för en privatkonsultation. 

Doktorn kanske hade blivit fördröjd när han undersökte en spetälsk, mycket fattig patient vars 

behandling det måste fattas beslut om innan den väntande chettyn kunde tas emot. Ingen 

kunde köpa sig förtursrätt, inte ens med ekonomiska bidrag till sjukhuset. Kastsystemet hade 

heller ingen betydelse för tillgången till vården. Alla patienter togs emot i den ordning de 

kommit till sjukhuset. Undantag gjordes, men då av medicinska skäl.241 Fredrik konstaterar: 

 
Rikeman och Lasarus. Här är det inget svalg befäst mellan dem. Upp för 
samma trappor vandrar de båda tillsammans. Vi får dagligen stifta 
bekantskap med dem båda. Och det är i grunden så liten skillnad mellan 
dem. Här på polikliniken får visserligen den ene se doktorn i ett litet finare 
rum, men han får betala för den tvivelaktiga förmånen. Ofta är det just någon 
av de svenska läkarna, som sköter polikliniken och ser samtliga patienter, 
också Lasarus och alla hans gelikar. Privatkonsultationen är i dessa fall en 
ren eftergift åt fåfängan, utnyttjad i sjukhusets intresse. Varför skulle man 
inte uppmuntra de rika att betala så mycket de kan för den hjälp de får, även 
om andra får samma hjälp gratis?242 

 

Fredrik kommenterar också den fortsatta utvecklingen för missionssjukhusen i en tid med 

stark nationalism också inom inhemska kristna samfund. Han anser att det inte längre är 

väsentligt om det finns vita medarbetare eller ej vid missionssjukhusen. Det viktigaste är att 

sjukhusets karaktär bevaras, ”deras krav på personlig hängivenhet, på yttre och inre renhet, på 

kunskap och effektivitet”.243 

 I en promemoria från januari månad år 1952 skriver han dock om behovet av svenska 

läkare vid sjukhuset i Tirupattur även efter det indiska övertagandet.244 Han säger sig veta att 

de sjukhus som helt kommit under indisk ledning har fått en lägre standard än tidigare. Det 

förefaller vara indiernas mindre utpräglade sinne för ordning, prydlighet och metodik, så 

viktigt i sjukvårdsarbete, som är den främsta orsaken till nedgången. Fredrik säger dock att 

denna negativa förändring inte behöver betyda att den professionella effektiviteten minskat. 

Han menar att det är självklart att sjukhuset i Tirupattur en gång helt skall komma under 

                                                 
240 ”Karta 1”. I Kugelberg & Ysander et al. (1936), Boken om Tirupattur, 130; Ysander (1936a), 

”Minnestavlorna”, 56, 65. I Boken om Tirupattur; Ysander, Fredrik (1951), Sista sjukhusronden: Några 
färska minnen från sjukhuset i Tirupputtur i september 1950, 4f, 11, 14, 18, 21f. 

241 Ysander (1952), Där allt är annorlunda, 38–41. 
242 Ysander (1952), Där allt är annorlunda, 39. 
243 Ysander (1952), Där allt är annorlunda, 137. 
244 Troligtvis är promermorian ställd till Missionsstyrelsen, eller direkt till Missionsdirektorn. 
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indisk ledning. Vägen dit bör dock inte vara en medveten standardsänkning för att passa de 

indiska efterträdarna.245 

 I oktober månad år 1951 kommenterar Fredrik vad som tycks vara ett förslag om nya 

tjänstgörings- och tjänstledighetsperioder. Han skriver att det ur hälsosynpunkt förefaller väl 

motiverat med den rytm om fem år på fältet och ett år i hemlandet som föreslås. Han 

diskuterar vidare om praktiska lösningar och framhåller då att ledigheten under season ej får 

förkortas.246  

 

3.7.3 Radio och tidskrifter 

Fredrik deltog i ett samtal under rubriken Svensk mission och sydindisk kyrka, ett samtal som 

sändes i IBRA Radio den 13 november 1957. Vem han samtalade med framgår inte av 

källmaterialet. Av Fredrik manus framgår att samtalet skulle kretsa kring den uppgift som 

läkarmissionen och dess sjukhus hade i Indien vid denna tid. Han framhåller bland annat att 

missionssjukhusens goda anseende främst har sin orsak i att de givit samma hjälp åt alla 

människor, vare sig de var kast eller paria, vare sig de kunde betala för sig eller inte.247 

 I Svensk Missionstidskrift gör Fredrik år 1958 en indelning av läkarmissionens historia i 

olika perioder, var och en omkring 50 år lång. Den innevarande perioden skulle vara den 

fjärde. Då var det nog dags för läkarmissionen att göra sig själv överflödig, bland annat 

genom att utbilda inhemska läkare och sköterskor och att göra kyrkan medveten om att 

kärlekstjänsten hör till en levande kristendom.248 Han skriver: 

 
Den nuvarande perioden i läkarmissionens historia blir kanske kortare än de 
föregående. Säkert blir det den sista. Vi kan skiljas från vårt ansvar för den 
stora uppgiften med heder, om vi kan föra det därhän, att det, som en gång 
var läkarmission består och växer vidare inom de unga kyrkorna som en 
levande diakoni.249 

 

3.7.4 Inför ett jubileum 

Inför sjukhusets i Tirupattur 50-årsjubileum i slutet av år 1959 skrev Fredrik en liten skrift på 

engelska. Den berättade om sjukhusets historia och om de aktuella förhållandena. 

Jubileumsskriften avslutades med en önskan om det framtida samarbetet på sjukhuset: 
                                                 
245 Fredrik Ysander, ”P.M. angående de svenska läkartjänsterna vid sjukhuset i Tirupputtur”, Bilaga 27 till 

Missionsstyrelsens protokoll 1953–02–19. 
246 Skrivelse från Fredrik Ysander till Fältsekreteraren Svenska Kyrkans Missionsstyrelse, Bilaga 378a till 

Missionsstyrelsens protokoll 1951–10–25. 
247 Fredrik Ysander, Manus inför radioinspelning ”Samtal om läkarmissionens uppgifter och möjligheter i våra 

dagars Indien”, i familjens ägo. 
248 Ysander, Fredrik (1958), ”Läkarmissionens 4:de period”, 65, 73. I Svensk Missionstidskrift, Häfte 2, Årgång 

46. (s. 65–73). 
249 Ysander (1958), ”Läkarmissionens 4:de period”, 73. 



 

 75 

”Whatever shape the work of this hospital will take in the years to come, we could only wish 

that also in the future Sweden and India may be allowed to serve together in the noblest task 

of all – the work of fellowship and love”.250 

 

3.7.5 Återbesök 

Fredrik och Märtha reste till Tirupattur för att få vara med om 50-årsjubiléet. Märtha skriver: 

 
Det är så underligt att vara här igen – att känna igen varenda plats och inom 
compounden där man haft sitt hem under så många år ja det är så roligt att 
fått komma hit så det kan inte beskrivas. Fredrik går också omkring och 
myser.251 

 

I ett brev från resan hem i början av januari månad 1960 skriver Märtha att hon tyckte att det 

var svårt att lämna Tirupattur, det var som att lämna hemmet igen.252 

För Fredrik var resan till Tirupattur också en tjänsteresa. Han var utsänd som 

Missionsstyrelsens representant vid jubiléet. I februari månad år 1960 presenterade han en 

rapport där han bland annat gav sin syn på missionärernas arbete inom T.E.L.C. Han 

kommenterade förstås det festliga firandet och sjukhusets i Tirupattur aktuella situation och 

dess tänkbara framtid. En av programpunkterna vid jubiléet var att Madras-guvernören lade 

grundstenen till en ny ögonpaviljong. Denne guvernör beskrivs av Fredrik som en ”känd 

nationell ’purist’ med särskild avsmak för missionärer”.253 Guvernören uttryckte dock i sitt tal 

aktning och tacksamhet för det arbete sjukhuset i Tirupattur utförde och framhöll missionens 

sjukvårdsfolk som goda förebilder för landets egna läkare och sköterskor. ”Han riktade ett 

tack till ’svenska folket’ för den hjälp sjukhuset fått ge åt den indiska landsbygden under de 

gångna 50 åren och såg gärna att det fick fortsätta så länge behovet av en sådan hjälp inte 

kunde uppfyllas av landets egna medicinska resurser”.254 När det gäller missionens uppgift i 

framtiden framhåller Fredrik (som han tidigare gjort) att det sociala evangeliet kommer att bli 

viktigast. Men T.E.L.C. måste då visa att de vet vad som menas med praktisk kristendom i 

vardagen. Apropå verksamheten i Indien och vid sjukhuset i Tirupattur nämner Fredrik att de 

utländska missionärerna var under statens ständiga uppsikt. Nya evangelistmissionärer fick 

                                                 
250 Ysander, Fredrik (1959), Our Golden Jubilee: Swedish Mission Hospital Tiruppattur. 1909–1959, sista sidan. 
251 Brev från Märtha Ysander till Magdalena Gabrielson 1959–12–04. 
252 Brev från Märtha Ysander till Magdalena Gabrielson 1960–01–04. 
253 ”Rapport till Svenska Kyrkans Missionsstyrelse angående tjänsteresa till Indien på Styrelsens uppdrag 22 

november 1959–11 januari 1960”, i familjens ägo samt som Bilaga 162 till Missionsstyrelsens protokoll 1960 
(månad och dag ej angivet). 

254 ”Rapport till Svenska Kyrkans Missionsstyrelse angående tjänsteresa till Indien på Styrelsens uppdrag 22 
november 1959–11 januari 1960”, i familjens ägo samt som Bilaga 162 till Missionsstyrelsens protokoll 1960 
(månad och dag ej angivet). 
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inte längre inresetillstånd, men specialister som var nyttiga för landet beviljades inresa. Hur 

detta skulle påverka sjukhusets framtid var förstås svårt att säga, men Fredrik ansåg att 

svårigheterna nog skulle komma att bli betydande, bland annat av politiska skäl.255 

 

3.7.6 Fredriks syn på sin missionstjänst 

År 1969 reflekterar Fredrik över missionen och sin gärning inom denna verksamhet. Han 

skriver att han väl aldrig varit någon ”riktig” missionär. Med detta menar han att han aldrig 

rest ut till Indien för att förkunna den kristna trosläran och bygga upp församlingar. Han har 

rest ut till Indien som kristen läkare, för att på sitt sätt utföra en missionstjänst. ”Den synen på 

uppdraget räckte för mig och den gäller ännu idag”.256 Dottern Carin uppger att Fredrik på sin 

ålders höst sagt att han aldrig ångrat en sekund av sitt liv och val. Det var hans glädje att ha 

fått leva på detta sätt.257 

 

3.7.7 En minnesfond 

Efter Fredriks död år 1971 upprättade Märtha och de tre barnen The Doctor Fredrik Ysander 

Memorial Fund. Grundbeloppet till denna fond bestod av de gåvor som skänkts i samband 

med Fredriks begravning. Fondens medel och tillgångar skulle komma studenter vid 

Tirupatturs sjukhus till del.258 

 

4 Avslutning 
4.1 Resultat och diskussion 

Undersökningen gör inget anspråk på att vara en heltäckande eller allomfattande beskrivning 

av Fredriks och Märthas liv i Sydindien. Källmaterialet innehåller ytterligare information om 

livet på Svenska Kyrkans missionsfält. Det som i uppsatsen redovisats belyser de frågor som 

ställdes inledningsvis. I det följande sammanfattas, analyseras och tolkas de resultat som 

framkommit. Det som presenteras är unikt och personligt knutet till Fredrik och Märtha 

Ysander. I vissa avseenden delades dock deras livsvillkor av andra missionärer i Sydindien 

under denna period. 

 

                                                 
255 ”Rapport till Svenska Kyrkans Missionsstyrelse angående tjänsteresa till Indien på Styrelsens uppdrag 22 

november 1959–11 januari 1960”, i familjens ägo samt som Bilaga 162 till Missionsstyrelsens protokoll 1960 
(månad och dag ej angivet). 

256 Ysander (1969), ”Efterskrift”. I Sub specie aeternitatis, ej utgiven, i familjens ägo. 
257 Intervju med Carin Alm, 2011–11–24. 
258 ”The Doctor Fredrik Ysander Memorial Fund”, Bilaga 104 till Missionsstyrelsens protokoll 1972–04–25. 
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4.1.1 Kallelse 

Fredrik talar själv om sin kallelse. Tidigt i livet önskade han få ta del av missionens arbete, en 

önskan som bestod under 20 år. Att resa ut i missionens tjänst var att gå ut som Guds tjänare 

och Hans församlings sändebud. Den kristna tron som var grundläggande för kallelsen fick 

Fredrik med modersmjölken. Det lär ha funnits en vilja hos hans mor att han skulle bli präst. 

Eftersom han själv hade en längtan till läkaryrket och samtidigt ville göra sin mor till viljes 

blev läkarmissionär det självklara valet.  

Märtha hade med största sannolikhet ingen personliga kallelse till en början. Det finns 

inget i källmaterialet från den första tiden som talar om hennes kallelse. Mest troligt är att hon 

följde med Fredrik till Indien av kärlek till honom. Att arbeta i Kristi namn och som en Guds 

tjänare var nog ingen främmande tanke för Märtha. Hon bar med sig en tro som tycktes 

självklar. Under åren i Indien växte Märthas personliga kallelse fram, hon uttrycker en vilja 

att arbeta för Indiens folk.  

 

4.1.2 Synen på uppdraget 

Missionens uppgift var att förkunna budskapet om Jesus Kristus till alla människor som inte 

kommit i kontakt med det. Förkunnandet kunde ske i både ord och handling. Det fanns också 

en vilja inom missionen att bilda inhemska kyrkor och göra dem till självständiga delar av den 

världsvida kyrkan. I en tidig reflektion över läkarmissionens uppdrag tycker Fredrik att den 

medicinska aspekten av uppdraget har företräde framför det pastorala arbetet. Längre fram i 

tiden hävdar han att läkarmissionens gärning är i sig själv en förkunnelse och ett evangelium. 

Den är ett exempel på människornas kärlek till varandra. Efter några år i aktiv missionstjänst 

ser Fredrik sitt och sjukhusets uppdrag som vägröjare för evangelisation. Genom att utföra 

gärningar som ger kroppen läkedom, kan de visa vägen till och skapa en längtan efter den 

som ger själen läkedom, Kristus. Mötet med en kristen sjukvård kan bereda en väg för icke-

kristna att lyssna till de förkunnade Ordet. Uppdraget kan även utföras av andra än läkare, till 

exempel sköterskor och missionärer. Fredriks syn på uppdraget bär han med sig under hela 

livet, den förändras inte i grunden. Den framträder i olika skepnader i källmaterialet under den 

tid undersökningen avser. Utgångspunkten är dock densamma; läkarmissionens uppdrag är att 

vittna om, att bereda en väg till och att utså en längtan efter Kristus genom att utföra 

barmhärtiga gärningar i hans namn. Detta är också en förkunnelse i sig.  

Med tiden uppstod nya förutsättningar för att utföra uppdraget. Den framväxande 

nationalismen i Indien med Gandhi i spetsen hade en negativ inställning till den kristna 

missionen som princip. Gandhi, som också besökte sjukhuset i Tirupattur vid ett tillfälle, 
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kunde acceptera den filantropiska verksamheten men betraktade ändå missionssjukvården 

som kristen propaganda. Denna inställning rubbade inte Fredriks syn på uppdraget. Även om 

evangelisation inte var möjlig hade de kristna till uppgift att vittna om Kristus genom att 

utföra barmhärtighetsgärningar i det tysta. Andra världskrigets utbrott förändrade också 

uppdragets förutsättningar. Fredrik menade att det var svårt att tala om broderskärlek och 

barmhärtighetsgärningar i Kristi namn när de kristna i Europa förde krig mot varandra och 

spred hat mellan sig. Trots detta hävdar Fredrik att det är just läkarmissionen som skall se till 

att den tjänande kärleken blir de unga indiernas ledstjärna. Efter att Indien blivit självständigt 

och Tamilkyrkan och missionen gått skilda vägar ser Fredrik att läkarmissionens uppdrag 

börjar gå mot sitt slut. Han hävdar dock att det som ingått i detta uppdrag måste leva vidare i 

kyrkans verksamhet som levande diakoni.  

Det är tydligt att Fredrik ser uppdraget som läkarmissionär som mycket viktigt och 

angeläget. Oavsett vilka politiska vindar som blåser och vilka möjligheter till evangelisation 

som finns är det samarittjänsten, de barmhärtiga gärningarna som är kärnan. Här uttrycks 

Fredriks kristna tro tätt sammanflätad med läkargärningen och den etik som ligger till grund 

för arbetet; att hela kropp och själ. Det är detta som gör honom till läkarmissionär.  

Märtha var också vigd till missionär och enligt stadgarna ägde hon rätt att kalla sig så. 

Men hennes uppdrag var inte så klart definierat som Fredriks. Under den första tiden ansåg 

Märtha själv att uppdraget var makans, moderns och husfruns. Hon skulle också vara en 

lyssnande vän till människorna i hennes närhet. Hon utförde endast enstaka handlingar som 

hon ansåg kunde kallas missionsgärningar. Märthas uppdrag växte fram under årens lopp, 

bland annat genom arbetet på blindskolan. När det börjar komma många gäster till hemmet i 

Tirupattur ser Märtha som sitt uppdrag att tjäna dem, främst de vita kollegorna som kommit 

som patienter till sjukhuset. Hon gladdes åt det men kunde uttrycka sin frustration över hur 

mycket arbete det innebar. Själv såg hon nog som sin främsta uppgift att vara ett stöd till 

Fredrik i hans arbete och uppdrag.  

 

4.1.3 Arbetsuppgifter 

Fredriks arbete innebar först och främst att vara läkare på sjukhuset i Tirupattur med allt vad 

det innebar. Han reste också ut till byar och andra missionsstationer och han hjälpte till vid 

andra sjukhus i närheten. Han samarbetade med indiska kollegor, både från sjukhuset i 

Tirupattur och från andra sjukhus. Även andra västerländska läkare hade kontakt med Fredrik 

och med sjukhuset. Fredrik var ivrig att få sätta igång med sitt arbete. Han kände sig onyttig 

när han inte fick ägna sig åt det han var utsänd att göra. Efter några år började han känna sig 
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otillräcklig. Efter ytterligare några år var han ständigt i arbete, till och med under season då 

det var meningen att han skulle vara ledig. Med den medicinska kompetens som Fredrik och 

de andra svenska läkarna besatt, utvecklades missionssjukhuset från ett ögonsjukhus till ett 

allmänsjukhus. Då ökade också tillströmningen av patienter. Sjukhuset byggdes ut i etapper 

och blev en stor missionsstation.  

 Efter några år på fältet hamnade Fredrik i chefsposition, först på spetälskekliniken i 

Dindigul och senare på sjukhuset i Tirupattur. Han ledde då det medicinska arbetet och var 

ansvarig för sjukhusets utveckling Arbetet fick då även en administrativ sida. Det var inte 

alltid en så rolig uppgift, framför allt inte när den ekonomiska situationen var svår eller när 

världskrigets efterdyningar skapade problem för både befolkning och personal, bland annat 

genom bristande tillgång till livsmedel. Chefskapet var inte i första hand vad Fredrik 

eftersträvade. Hans håg låg nog åt det rent medicinska arbetet. Han uttryckte tankar om detta 

mot slutet av den andra perioden. Han kunde då tänka sig att kliva av chefsposten inför den 

kommande perioden.  

 I arbetet som missionär ingick att närvara vid en mängd olika möten och konferenser. 

För Fredriks del innebar det bland annat att han under senare delen av 1940-talet blev delaktig 

i de stora förändringar som berörde relationen mellan kyrkan och missionen. Han fick också 

möjlighet att till sina kollegor och till representanter för kyrkan och de tyska missionärerna 

framföra sina tankar rörande den praktiska kristendom han kallade för The Ministry of 

Healing.  

 Arbetet fortsatte i hemlandet både mellan tjänstgöringsperioderna och efter sista 

hemresan. Det ingick i missionärens uppgift att ute i församlingar verka för missionsintresset. 

Fredrik var en väl anlitad förläsare i detta och andra sammanhang. Han skrev också böcker 

om sina erfarenheter från Indien och missionsverksamheten.  

 Märthas arbetsuppgift utanför hemmet var att förestå blindskolan. Hon var den som 

bestämde vad som skulle vävas och hur det skulle se ut. Hon införskaffade också materialet. 

Hon hade omsorg om pojkarna men den fick ibland stå tillbaka för andra uppgifter som 

Märtha hade, främst värdinneskapet i hemmet. Som missionärshustru och husmor förväntades 

hon att ta emot de gäster som kom. Det var en självklar uppgift som växte till ett stort arbete.  

 

4.1.4 Vardag 

Livet i Tirupattur bestod främst av arbete på sjukhuset, på blindskolan och i hemmet. Det 

fanns ändå tider utanför arbetet som kan kallas vardag. Den innehöll även lite speciella 

händelser, till exempel mottagning för det svenska kronprinsparet som besökte Indien. Fredrik 
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och Märtha hade ett visst umgänge med lokalbefolkningen, åtminstone under den första 

arbetsperioden. Det var personer från staden som kom till sjukhuset för att spela tennis med 

läkarna och sköterskorna. Religiösa och sociala traditioner inverkade på umgänget. De 

indiska fruarna kunde inte följa med, de fick inte lämna hemmet. Indierna ansåg att de kristna 

var kastlösa och kunde därför som princip inte äta något som tillagats av missionärerna. I det 

avseendet var det alltså indierna som ansåg sig vara överlägsna missionärerna. Vid högtider 

kunde Fredrik och Märtha bjuda sina tjänare och alla på compounden på något extra, till 

exempel vid jul, dop och födelsedagar.  

 Under season på Kodi var det både vardag och semester. Där fick missionärerna 

verkligen vara svenskar och värna om det svenska. De umgicks mycket med varandra och de 

firade svenska festdagar. Det fanns en svensk förening och det hölls Svenska Ting. Svenska 

skolan var belägen där. Indierna var få på settlementet. Märtha säger att tiden på Kodi var 

viktig för missionärerna. Där kunde de hämta nya krafter både till kropp och till själ. Det var 

nog skönt och enkelt att få befinna sig i en kultur som var känd och invand. På Kodi var det 

nästan som hemma, inga kulturkrockar. Man fick i högre grad än på missionsstationerna tala 

svenska med varandra. Svenskarna umgicks även med missionärer från andra nationer. De 

hade gemensamma aktiviteter. Season var således en tid för sociala möten och avkoppling. 

Arbetet trängde sig ändå på eftersom Missionärskonferenserna ofta hölls där.  

 Fredrik fick uppdrag inom verksamheter som var knutna till Kodaikanal. Han var 

ordförande i Svenska föreningen och han var under en period Husfar. Han var ledamot i 

Skolstyrelsen. Han ledde den sångkör som uppträdde vid festliga tillfällen. 

 

4.1.5 Relationer till människor, kultur, omgivning 

Fredriks och Märthas förhållningssätt till indierna och det omgivande samhället och kulturen 

var inte helt okomplicerat. Det var inte heller statiskt. Märtha hade inledningsvis svårt att 

riktigt trivas bland indierna. Hon visste inte hur hon skulle förhålla sig till dem. Hon var djupt 

rotad i sin egen kultur och det var svårt för henne att ställa om. Med tiden vande hon sig och 

kände sig mer bekväm i kontakten med dem. Fredrik hade haft mycket längre förberedelsetid 

före första resan till Indien, så för honom var det nog lättare att anpassa sig och känna sig 

hemma. 

Fredrik och Märtha använder vid flera tillfällen orden ”bruna” eller ”svarta” om 

indierna. Benämningarna är inte negativa i sig men de används för att göra en åtskillnad 

mellan indier och västerlänningar. De förekommer tillsammans med både negativa och 

positiva omdömen. Det är inte själva begreppet som har laddad klang utan den handling eller 
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tradition som beskrivs. Västerlänningar kallas ”vita”, oftast i positiv bemärkelse. Fredrik 

använder vid något tillfälle detta ord med en negativ syftning.  

Inte heller förhållandet med tjänarna var okomplicerat. Märtha var nog till en början 

inte van vid att ha tjänstefolk omkring sig, hon var van vid att göra allting själv. Det var 

förstås också svårt att acceptera att det stals från förråden. Tjänarna bedömdes efter duglighet, 

artighet och hederlighet. Under andra perioden är Märtha mer positiv i sitt omdöme om 

tjänarna än hon varit tidigare. Det berodde kanske på att de faktiskt var bättre tjänare, eller så 

var det Märthas erfarenheter av livet i Indien som gjort att hon fått en annan inställning. Hon 

månade om tjänarna även om hon inte var nöjd med deras arbete.  

Fredrik och Märtha accepterade att leva i den indiska kulturen och miljön även om de 

hade åsikter om olika företeelser. De kom att uppskatta sin plats i livet och kontakten med 

indierna. Det indiska levnadssättet och den indiska kulturen påverkade familjen Ysander i viss 

mån. Som exempel kan nämnas att döttrarna under en period ville vara så indiska som 

möjligt, både till sätt och till utseende. 

När Fredrik beskriver inhemska doktorer och deras behandlingsmetoder skildrar han 

dem med ett negativt och lätt ironiskt tonfall. Han gör också en tydlig åtskillnad mellan dem 

och de läkare som bedriver västerländskt grundad sjukvård. Den påverkan religionen och 

traditionen har på patienterna kommenteras i samma stil. En läkares främsta uppgift är att 

lindra, vårda, trösta och bota. Fredrik reagerar på det lidande som har åsamkats människorna 

och på behandlingar som snarare förstärker än tar bort plågor. Han vill också framhålla den 

tjänande kristna kärleken som kunde ge både kroppslig och själslig läkning. Det var en del av 

hans missionsuppdrag.  

Märtha fascinerades och imponerades av de indiska festerna som hon bevistade. Hon tar 

dock avstånd från dess religiösa innebörd. Hon påpekar vid flera tillfällen att de är hedniska 

och att det förekommer offer till avgudar. Vid något tillfälle får det ”bruna” representera det 

hedniska.  

 Vid beskrivningen av naturen och omgivningarna är det främst hettan som omtalas. 

Hettan på slätten var outhärdlig under vissa tider på året. Det var då kosan styrdes mot 

Kodaikanal. Under Fredriks och Märthas tid i Indien förekom en del oroligheter och uppror. 

Det förefaller inte ha hänt något i deras närmaste omgivning. Märtha försäkrar sin syster vid 

flera tillfällen att hon kan vara lugn. Det fanns ändå en medvetenhet hos Fredrik och Märtha 

att de som vita, kristna missionärer inte alltid betraktades med blida ögon.  
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4.1.6 Den kristna tron 

Den kristna tron var fundamentet i Fredriks och Märthas liv. Det var den som drivit dem ut på 

detta äventyr och den låg förstås till grund för uppdraget och arbetet på missionsfältet. Den 

fanns också med på ett självklart sätt i det dagliga livet. I hemmet bad familjen aftonbön och 

bordsbön och de deltog i gudstjänstlivet. De bad morgonbön med tjänarna. Den nya bostaden 

invigdes med en kristen rit. Fredrik var också aktiv i kyrkan. Han fick rycka in som organist 

och han höll vid några tillfällen predikningar i kyrkan i Tirupattur, på Kodi och i Karaikudi. 

Han ledde även bibelstudier. Den kristna tron kommer till uttryck i flera av Fredriks artiklar 

och rapporter, främst när han talar om missionsuppdraget. Hos Märtha skymtar den fram i 

breven lite då och då. Den ligger även till grund för handlingar i vardagen som till exempel 

när hon tar hand om sin tidigare kock och dennes barn.  

 

4.1.7 Skillnader mellan privat och offentligt material259 

Gregersen skriver i sin avhandling Fostrande förpliktelser att missionärernas berättelser om 

det vardagliga livet och arbetet i Indien förmedlade en bild som var präglad av deras 

föreställningsvärld. Där stod missionens syfte och mål främst, liksom kallelsen och strävan 

efter att göra skillnad för människor. Missionärerna berättade utifrån sin världsbild och sina 

moraliska värderingar och ideal. I de skildringar som Fredrik och Märtha skrivit för svenska 

läsare kan detta synsätt kännas igen. Indien framstod som annorlunda och många företeelser 

skildrades negativt och i stark kontrast till svenska förhållanden. Det finns förstås också 

många positiva beskrivningar. 

 Innehållet skiljer sig åt mellan det offentliga och det privata materialet. Rapporterna, 

protokollen och breven som skrivits till Missionsstyrelsen behandlar främst missionens inre 

angelägenheter; organisation och struktur. I det som skrivits för de svenska läsarna behandlas 

främst det vardagliga livet, traditionerna och omgivningarna som Fredrik och Märtha kommer 

i kontakt med. I de helt privata breven behandlas främst händelser kopplade till familjen. 

Naturligtvis överlappar dessa kategorier varandra. Vid något tillfälle framkommer en skillnad 

i synsätt. Fredrik skriver i Sista sjukhusronden att det i en tid av stark nationalism också inom 

kyrkan inte längre var väsentligt att det fanns svenska läkare vid sjukhuset. Det viktigaste var 

att karaktären bevarades. Strax efteråt skriver han dock i en promemoria att det fortfarande 

fanns behov av svenska läkare i Tirupattur då det framkommit att andra sjukhus med en 

indisk ledning hade fått sänkt standard.  

                                                 
259 Fredrik och Märthas brev räknas förstås till det privata materialet. Hit räknas också de rapporter och brev som 

finns i Svenska Kyrkans Arkiv, eftersom de var avsedda att läsas av en särskild krets av människor. Till det 
offentliga materialet räknas de skrifter och böcker som skrevs för allmänheten.  
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4.1.8 Går det att förstå? 

Fredrik och Märtha vigde stora delar av sitt vuxna liv åt arbetet i Tirupattur. De utsatte sig för 

umbäranden och de fick avstå från annat, främst umgänget med släkt och vänner. Under långa 

perioder bestod kontakten med dem av tät brevväxling. Märtha uttrycker vid flera tillfällen en 

saknad och längtan efter sina nära och kära, inte minst under den sista perioden i Indien då 

Fredrik och hon var skilda från barnen. De fick då också barnbarn som de inte kunde träffa. 

Det inträffade händelser i familjen som de inte kunde dela med syskon och andra släktingar. 

En av dessa var Fredriks fars bortgång som inträffade strax innan han, Märtha och barnen 

kom hem till Sverige för sin första tjänstledighet.  

Och ändå valde de Indien. Fredriks och sedemera även Märthas vilja att återvända till 

fältet försvagades inte, trots påfrestningar på familjeplanet. Även yrkesmässigt gjorde Fredrik 

uppoffringar. Istället för att arbeta på Akademiska sjukhuset i Uppsala eller som läkare med 

egen praktik valde han tjänsten och uppdraget i Indien. Fredriks kall var djupt rotat från 

barndomen och det mesta talar för att hans längtan och vilja till missionstjänst aldrig mattades 

av. Han ångrade aldrig sitt livsval. Märthas vilja och engagemang växte fram under årens 

lopp.  
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Appendix 

 

Intervjuguide 

 

Teman som tas upp i alla de tre intervjuerna: 

• Hur skulle du beskriva vardagslivet i Tirupattur och i Kodaikanal? 

• Hur skulle du beskriva Fredrik och Märthas arbete på sjukhuset och på blindskolan? 

• Pratade Fredrik och Märtha om sina motiv, sina kallelser att åka ut som missionärer? 

• Hur talade Fredrik och Märtha om sin kristna tro? 

• Hur talade om/förhöll sig Fredrik och Märtha till den indiska befolkningen? 

• Hur var familjens kontakt med lokalbefolkningen och de indiska anställda i 

Tirupattur? Kan du beskriva relationen mellan er barn och de indiska barnen? 

 

Teman som särskilt tas upp i intervjun med Carin Alm: 

• Hur skulle du förklara att Fredrik inte åkte ut till Indien under kriget och varför han 

valde att åka ut just 1944? 

 

Teman som särskilt tas upp i intervjun med Margareta Ysander: 

• Hur skulle du beskriva ditt arbete på missionssjukhuset i Tirupattur? 

 

Teman som särskilt tas upp i intervjun med Lars Ysander: 

• Berätta om dina upplevelser av Tirupattur och Kodaikanal.  
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Käll- och litteraturförteckning 

 
Otryckta källor 
 
A. Arkivmaterial 
 
Svenska Kyrkans Arkiv i Uppsala (SKAU) 
 Svenska Kyrkans Missionsstyrelses Arkiv 

Bilagor till Svenska Kyrkans Missionsstyrelses Protokoll A II, 1923, 1927–1931, 1933–1940, 
1944–1951, 1953, 1955, 1960, 1972. 

 Missionsdirektors korrespondens, Indien E I f, 1927, 1931, 1938, 1944, 1946. 
 
 Olof Sendels personarkiv 
 Tirupattur: Kvartalsnytt från vårt missionssjukhus i Syd-Indien 1938, 1948 
 
 
B. Brev 
 
Personliga brev från Märtha Ysander, skrivna under vistelsen i Indien, 1925–1938, 1948–1950,  

1959–1960, i familjen Ysander ägo. 
 
Personliga brev från Fredrik Ysander, skrivna under vistelsen i Indien, 1925–1928, i familjen 
 Ysander ägo. 
 
 
C. Intervjuer och Samtal 
 
Intervju med Carin Alm, 2011–11–24, tillgänglig hos författaren.  
 
Intervju med Lars Ysander, 2011–11–20, tillgänglig hos författaren.  
 
Intervju med Margareta Ysander, 2011–11–28, tillgänglig hos författaren.  
 
Samtal med Margareta Ysander, 2011–11–28.  
 
Telefonsamtal med Margareta Ysander, 2011–10–20.  
 
 
D. Övrigt 
 
Privata handlingar och dokument, i familjen Ysander ägo. 
 
 

Tryckta källor 
 
A. Tidskrifter/Årsböcker 
 
Svenska Kyrkans Missionstidning 1925, 1928, 1933, 1945–1947. 
 
Svenska Kyrkans Missions Årsbok 1972. 
 
Svensk Missionstidskrift 1924, 1932, 1939, 1958. 



 

 86 

B. Dagstidningar 
 
Engelholms tidning 1931. 
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