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Historik för Märta Adolfssons samling.

Märta Adolfsson föddes 1903 och dog 1989. Hon reste till Sydafrika 1934 för att arbeta som missionär i Svenska
kyrkans mission och var kvar i Sydafrika för Svenska kyrkans missions fram till 1968. Adolfsson var utbildad läkare
och avlade 1934 en licentiatexamen i medicin vid Karolinska institutet. 1939 blev Adolfsson doktor i medicin efter
att ha disputerat i ämnet vid University of Witvatersrand i Johannesburg. Arbetet som missionär bestod av en tjänst
som missionsläkare vid Ceza missionssjukhus, ett sjukhus som grundats av Svenska kyrkans mission, och vars
upptagningsområde omfattade Zululand. 1943 blev Märta Adolfsson överläkare vid Ceza missionssjukhus, något
som i praktiken innebar att hon var den högst ansvariga läkaren på sjukhuset, vilket var en tjänst som hon hade
fram till 1968. Under 1965-1968 var Adolfsson också föreståndare på tuberkulosavdelningen på Thulasizwe
hospital. Med bakgrund av att sjukvården i Zululand och Natalprovinsen i många avseenden fortfarande var
outvecklad arbetade Märta Adolfsson tillsammans med sjuksköterskan Anna Berntsson för skapa ett modernt
sjukhus med hög standard. I syfte att lösa det stora problemet med brist på personal som fanns startade Märta
Adolfsson och Anna Berntsson i anslutning till Ceza missionssjukhus en utbildning för sjuksköterskor. Utbildningen
kom att ackrediteras av de Sydafrikanska myndigheterna vilket var något som innebar att utbildningen gavs
samma status som de övriga sjuksköterskeutbildningarna som bedrevs i Sydafrika. 1978 togs både Ceza
missionssjukhus och utbildningen av sjukskörterskor över av den Sydafrikanska staten och sjukhuset går idag
under namnet Ceza Hospital.

Det arbete som Märta Adolfsson utförde i Sydafrika verkar ofta ägt rum i samarbete med den Evangelisk-lutherska
zulukyran i Sydafrika (ofta översatt till Evangelical Lutheran Church in South-Africa), som verkade i form av
dotterkyrka till Svenska kyrkan.

I detta arkiv har Märta Adolfsson samlat korrespondens av både av officiell och privat karaktär, protokoll, PM och
rapporter från en rad olika arbetsutskott som funnits inom ramen för Svenska kyrkans mission och den Evangelisk-
lutherska zulukyrkan i Sydafrika, manuskript från föreläsningar som på olika sätt har anknytning till den verksamhet
som Svenska kyrkans mission bedrev i Sydafrika, tidningsurklipp om den verksamhet i Sydafrika som Svenska
kyrkans mission haft, en rad fotoalbum som främst visar fotografier från den verksamhet som var kopplad till Ceza
missionssjukhus, tryckt material som främst består av böcker och tryckta häften och arbetsmaterial från arbetet
som läkare i form av anteckningar och reseberättelser.

Emil Anselin oktober 2015
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Korrespondens
Seriesignum:

3

Serieanmärkning:

AnmärkningBeteckning Tid

1 1936--1989 Korrespondens av mer officiell karaktär med företrädare för SKM,
företrädare för andra kyrkor och organisationer samt korrenspondens
rörande insamlingar till SKM:s verksamhet. Luckor 1955, 1968-1969, 1973,
1980 och 1986-1989.

2 1936--1989 Korrespondens med mer personlig karaktär bl.a. med M.G. Buthelezi och
Anna Berntsson (se också Anna Berntssons samling 3:2). Luckor 1937-
1940, 1949-1951 och 1953-1956.
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Handlingar rörande arkivbildarens verksamhet.
Seriesignum:

4

Serieanmärkning:

AnmärkningBeteckning Tid

1 1936--1989 Tidningsklipp om SKM:s verksamhet i Sydafrika och om personer med
koppling till verksamheten.

2 1933--1988 Protokoll från synoder och konferenser under perioden 1933-1937 och
manuskript från föreläsningar hållna under tidsperioden 1953-1988.
Innehåller rapport från Provincial Medical Board.

3 1893--1989 Manuskript från fältarbetet inom ramen för SKM:s verksamhet. Luckor
1899-1941, 1948-1962, 1969 -1971 och 1974-1985. Nekrologer och
dödsrunor över personer knutna till SKM:s verkamhet. Protokoll från från
ekonomiska arbetsgrupp under arbetsorganet M.A.B och Church council i
Umphumulo.

4 1933--1989 Protokoll från arbetsutskott inom Evangelical Lutheran Churs in Southern
Africa. Luckor mellan 1956-1962 och 1954-1965. PM och rapporter från
SKM:s verksamhet . Luckor mellan 1940-1942, 1944-1946 och 1948-1963.
Examensbevis från M. Adolfssons doktorsexamen. Program från möten
och konferenser. Luckor 1962-1967 och 1969-1971. Odaterade
räkenskaper. Dokument på zulu. Material om apartheid. Innehåller rapport
från Evangelical Lutheran Church in Southern Africa.

5 1947--1978 Arbetsmaterial från arbetet som distriktsläkare. Luckor 1948-1958, 1960-
1961, 1964-1972 och 1974-1976.
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Samlingar
Seriesignum:

5

Serieanmärkning:

AnmärkningBeteckning Tid

1 1922--1986 Tryckt material i form av böckerna smarta Sarah och andra gestalter av H
Schlyter, Christian doctor and nurse. The history och medical missionin
South Africa from 1799-1976 av M Gelfand, Doctor against whitchdoctor av
E W Doell, The church struggle in South Africa  av J W De Grunchy,
biskopsbrev H Fosseus, Stengrunden (på zulu) av B Giertz och häften om
SKM och arkivhantering.

2 1897--1959 Fem fotoalbum som alla är märkta med siffror. Albumet märkt 2 har
fotografier mellan 1895-1918 med tyndgpunkt på tiden 1900-1915. Albumet
märkt 2 b innehåller fotografier mellan 1895-1959 med tyngdpunkt mellan
1915-1930. Albumet märkt 4 har fotografier mellan 1897-1949 med
tyngdpunkt på 1925-1930. Albumet märkt med 5 innehåller fotografier
mellan 1897-1959 med tyngdpunkt på 1897-1925. Albumet märkt 7
innehåller fotografier från mellan 1897-1950 med tyngdpunkt på 1897-
1925.

3 1891--1967 Fem fotoalbum. Album märkt 1 har fotografier mellan 1935-1956. Blått
album har fotografier mellan 1941-1965. Brunt album har fotografier från
1942-1967. Flerfärgat album har fotografier från 1891-1953 men
tyngdpunkt på 1930-1950. Turkosfärgat album innehåller fotografier från
biskopsvigning på prästsemnariet i Oscaresberg.

4 1960--1960 En planritning över Ceza missionsstantion och en odaterad planritning över
Ngalonde turberkolossjukhus.

5 1930--1952 Innehåller en karta över Natalprovinsen daterad till 1930, en karta över
västra Sydafrika daterad till 1952 och en odaterad karta över Ceza och
Zululand.

6 1965--1967 Tryckt material i form av två släktkrönikor.
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Övrigt
Seriesignum:

6

Serieanmärkning:

AnmärkningBeteckning Tid

1 Odaterat Material där kopplingen till resten av arkivbildarens verksamhet är svår att
se. Ofta förekommande material är offulständiga protokoll, PM, rapporter
och tabller som har koppling till annat material samlingen. Innehåller också
ett ark med text från en planritning som legat tillsammans med kartorna och
planritningarna i 5:4 men försvunnit.
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