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PROLOG
Det är något magiskt över dessa Hawaiiöar som ligger mitt ute i Stilla Havet. Jag kan inte
tänka mig att det är många besökare som har lyckats undgå den känslan. Personligen blev
jag helt överväldigad då jag 1988 för första gången steg av planet i Honolulu och möttes av
en fantastisk blomsterdoft och ett lugn som jag aldrig förr upplevt. Mitt besök hade ingen
som helst anknytning till akademiskt arbete utan jag var där för att besöka en vän som
bosatt sig på norra O‘ahu. Som turist tillbringade jag tre veckor i ett slags eufori som
ständigt fylldes på av ögonbedövande vackra omgivningar, turkosblåa glittrande hav,
lekande delfiner, kilometerlånga vita stränder, vattenfall, blomsterprakt, färgglada Alohaskjortor och enorma ananasodlingar. Tanken på att detta paradis var en plats för en rad
kontroverser som berör landtillhörighet, rätten till kultur och historia gick mig helt förbi.
De vackra fasaderna avslöjade inget om konflikt. Det var först cirka tio år senare då jag i
samband med min tredje vistelse (som akademiker) på öarna kom i kontakt med vad som
pågick och ännu idag pågår på Hawaiiöarna. Det finns nämligen en annan sida av dessa öar
som alla de miljontals konsumtionsstinna och soldyrkande turisterna aldrig kommer i
kontakt med eller ens känner till. En av mina flera intentioner med denna avhandling är att
visa aspekter av denna sida som sällan eller aldrig når majoriteten besökare.
I mitt arbete blev Malcolm Nāea Chun en av mina ögonöppnare och i min
forskarrapport från en två månaders vistelse under våren 1998 reflekterar jag kring vårt
givande möte:
Jag hade bara några dagar kvar i Honolulu när jag äntligen fick nöjet att personligen träffa
Malcolm Nāea Chun som bland annat har översatt David Malos verk Ka Mo‘olelo Hawai‘i
– Hawaiian Traditions. Någon vecka tidigare hade jag talat med honom i telefon och
trevande försökt att förklara vad jag inriktade mig på och intresserade mig för. Han verkade
en aning avig gentemot mina idéer och jag kände mig ganska osäker på både mig själv och
mitt ämnesval. När jag satt på bussen ut till Lili‘uokalani Children’s Center, där Malcolm
arbetar, oroade jag mig inför mötet och jag kände en rejäl klump i magen. Vårt samtal
tidigare hade ju inte varit så uppmuntrande. Men det visade sig att min oro var helt
ogrundad och i samma ögonblick som Malcolm tog emot mig kände jag mig behaglig till
mods. Han började med att visa ett par svenska trä-tofflor han hade införskaffat under en
vistelse i Europa och jag konstaterade glatt att de verkligen klädde honom. Vi samtalade vitt
och brett och slutligen närmade vi oss kärnan – mina syften. Jag berättade att jag var
intresserad av hawaiiansk kultur- och dess muntliga tradition och hur jag ville studera hur
den muntliga traditionen förändrats och tolkats.

Malcolm ställde sig plötsligt frågande till ”vårat”, dvs. västerlänningars, enorma intresse för
andra kulturer, i detta fall den hawaiianska, snarare än för våra egna. Jag menade att det var
väl inte så konstigt att man intresserade sig för och försökte förstå en annan kultur än sin
egen. Jo, tyckte han, det var ett av ”våra” stora problem – att vi i alla tider varit så ivriga att
studera och värdera andras kulturer och dessutom inte nöjt oss med det, utan också velat
skriva deras historia. Detta så ivrigt att vi faktiskt glömt bort vår egen kultur, samt att
analysera oss själva, våra tillvägagångssätt och inte minst vad för resultat och konsekvenser
vår iver har och har haft. Malcolm poängterade att vi kanske borde stanna upp och istället
koncentrera oss på och analysera vår egen roll i historien och historieskrivandet – i detta
fall i den hawaiianska historien.

2

Till en början måste jag erkänna att jag kände mig en aning förnärmad. I tankarna tog jag
mig tillbaka till skolbänken och kursen ”Aboriginal Culture” som jag 1995 läste vid
Murdoch University i Australien. Där var kritiken gentemot ”vita akademiker” och deras
roll i historieskrivningen hård och under fler tillfällen kände jag mig rent ut sagt attackerad
(vilket i och för sig var väldigt nyttigt). Jag kom också att tänka på ett samtal med min goda
vän och informant Pali Jae Lee i Honolulu, där hon irriterat hade utbrustit ”Anyway, who
are you to tell us our history?” Jag hade då påstridigt försökt att försvara mig och menade
att jag inte alls var ute efter att skriva någons historia. Jag representerade vare sig
imperialism eller kolonialism, och var definitivt inte ”one of the bad guys”. Men i stunden,
med Malcolm framför mig, förstod jag precis vad han menade. Och jag kunde inte värja
mig. Det var och är faktiskt så. Som västerlänning och dessutom akademiker
representerade jag hela den kultur som systematiskt brutit ner den hawaiianska. Vare sig
jag ville eller inte. Jag var och är delaktig.
Visst hade jag tidigare noterat problematiken angående rådande tolkningsföreträde,
men inte förrän nu förstått hur viktig den var och är, samt vilken roll den skulle komma att
spela i mitt arbete och inte minst i min avhandling. Min intention blev nu inte bara att
förstå utan också öppna upp för olika former av och uttryck för förståelse.
Jag kom att möta och samtala med Malcolm fler gånger vid mina efterkommande
besök. Han har varit en stor inspiration och hjälp och jag är ytterst tacksam för våra samtal
samt hans vassa kritik som resulterade i att jag vågade ta andra vägar i mitt avhandlingsarbete.
Det har funnits många tillfällen att ventilera mitt arbete under processens gång och
jag har en rad människor från både när och fjärran att tacka för stöd, kloka ord och
kommentarer. På Hawai‘i finns Pali Jae Lee Willis, min informant och mycket goda vän,
som jag vill rikta mitt yttersta tack till. Utan Pali hade denna bok inte existerat. Det var
nämligen hon som var den allra första att väcka mitt intresse för detta fält. Jag hade fått tag
på hennes bok om maken Kokos familjehistoria och på ren chansning skrev jag ett brev
varpå jag fick ett svar med en inbjudan att besöka henne i Honolulu. Det är inte många
som utan att tveka inackorderar vilt främmande människor från andra sidan jordklotet,
men det gjorde Pali – flera gånger. Dessutom har hon tillbringat ett antal timmar med mig
vid sitt köksbord och outtröttligt svarat på alla frågor jag har haft. Hon har tagit mig på
resor runt öarna under vilka jag fått möjlighet att uppleva fantastiska miljöer och träffa
intressanta människor. Exempelvis introducerade hon mig för Malcolm Nāea Chun som
jag berättat om ovan. Jag fick också, genom henne, möjlighet att kort träffa och samtala
med John Lake, chanter, hula mästare och lärare i Hawaiian studies, vilket var mycket
givande.
Vidare vill jag också tacka författaren Robert L. Becker, nuvarande ordförande vid
Mission Children’s Society. Robert anställde mig som researcher i ett av hans skrivprojekt
rörande missionärer på Hawai‘i och finansierade därmed en av mina vistelser.
Det är inte alltid lätt att navigera i det ofantliga material som finns i arkiv och
bibliotek på Hawai‘i, men som väl är finns det oftast hjälpsamma och engagerade anställda
som gärna informerar om befintliga texter och bilder. Jag har spenderat ett otal timmar på
bibliotek och arkiv i Honolulu och har där kommit i kontakt med en rad personer som
varit till stor hjälp. Utan den kunniga personalen på Hamilton Library vid University of
Hawai‘i at Manoa, Bishop Museum Archives, Hawai‘i Archives och Mission Children’s
Society hade jag troligen inte haft samma möjlighet att ta del av det intressanta material
som jag fått tillfälle att göra.
Och så är det så när man är på resande fot att man också möter trevliga människor
som inte alls har med ens arbete att göra, men som kommer att ha stor betydelse ändå.
Under en av mina vistelser mötte jag en underbar dam och hennes ressällskap på besök
från Alaska som utan vidare erbjöd mig att vid framtida vistelse bo gratis i hennes lägenhet
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mitt i Honolulu. Så tusen tack, Irene Grives, för den vistelse denna fantastiska generositet
genererade.
På hemmaplan vill jag rikta ett tack till min handledare Tord Olsson, professor i
religionshistoria och religionsantropologi. Tords skarpsinnighet och förmåga att
uppmuntra och formulera intressanta diskussionsämnen är enastående. I samband med
hans ledning av forskarseminariet i religionshistoria har jag haft möjlighet att ventilera
mina texter och tankar och har alltid lämnat seminarietillfällena med en känsla av
upprymdhet. Bidragande till detta är också alla de kollegor som har närvarat, bara för att
nämna några: Åse Piltz, Ann-Christine Hornborg, Hege Markussen, Lars Steen Larsen,
Kristina Myrvold, Anna Törngren, Katarina Plank, Frida Mebius-Önnerfors, Pierre
Wiktorin, Karin Sjögren, Ingrid Callewaert, Bodil Liljefors Persson, Thomas Larsson,
Kerstin Honeth. Ett speciellt tack vill jag rikta till mina kollegor Torsten Janson, Max
Nordin och Åsa Trulsson som lagt ner extra tid och engagemang på mitt arbete.
Till min biträdande handledare Ylva Vramming, som har funnits med från allra första
början, vill jag rikta ett extra stort tack. Hennes aldrig sviktande stöd och engagemang har
betytt oerhört mycket för mig. Hennes oändliga kunskaper och därtill fantastiska förmåga
att få igång, och inte minst, reta gallfeber på en trög hjärna är dessutom häpnadsväckande.
Tack för alla givande stunder!
Jag vill också tacka Ann-Louise Svensson, Jan Hermansson och Ingvar Bolmsten för
hjälp med alla administrativa åtaganden. Också ett varmt tack till Walter Übelacker vars
dörr alltid stod öppen för mig under min tid på institutionen. Och likaså ett varmt tack till
Peter Bryder. Tack också bibliotekspersonal på CTR och UB som har hjälpt mig med mina
bokbeställningar från världens alla hörn.
Utanför min institution vill jag också tacka en rad personer som jag har fått hjälp och
stöd av. Ett speciellt tack till Ulla Törnqvist som med en beundransvärd uthållighet har läst
alla mina utkast och med SAOL i högsta hugg diskuterat och protesterat kring mitt
skrivspråk. Richard Bernce har här i slutfasen resonerat om, läst och kommenterat delar av
avhandlingstexten. Susanne Jensen har med alltid lika stor entusiasm lyssnat på och
kommenterat mina infall. Johan Nygren har tagit sig tid att gå igenom alla engelska citat–
vilket är en bedrift med tanke på att många av dessa är på en speciell sorts engelska som
jag kallar missionärsengelska. Tack också till Mats Arvidson, som trots sitt eget intensiva
avhandlingsarbete i musikvetenskap, tagit sig tid att läsa och kommentera delar av min text
samt utbytt idéer och tankar kring avhandlingsarbetet. Ett varmt tack också till Anna
Åberg som har designat omslaget.
Ett stort tack till Helge Ax:son Johnsons Stiftelse som med sina generösa bidrag har
hjälpt mig att finansiera mina forskarsstudier och till Stiftelsen Lars Hiertas Minne vars
generositet har finansierat flera av mina resor.
Och så vill jag tacka mina alltid stödjande, uppmuntrande och underbara föräldrar Kerstin
och Seppo, och min kloka syster Liselott Pettersson. Tack för att ni finns och för att ni är!
Så sist men inte minst, tack min käre make Tareq som inte bara stått ut med mina
oändliga grubblerier kring avhandlingsarbetet, utan också lämnat jobb för att följa med på
några av mina resor och utöver det tålmodigt läst och kommenterat mitt arbete. Och så vill
jag tillägga att arbetet inte hade gått hälften så bra om det inte hade varit för min största
glädjekälla här i livet, vår fyraåriga dotter Ellen. Med sin glädjespridande närvaro har hon
bidragit till den där extra energin som har behövts när det har varit som jobbigast och
dessutom manat till behövliga pauser.
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INLEDNING
“Who are you to tell us our history?”
Intention och inspiration
Hawaiian history has for the most part been described by Westerners in the image of their
own, whereas seen from its own perspective it constitutes an integrated, collective worldview which contradicts Western ideology at almost every point.1

Den hawaiianske läkaren och aktivisten Kekuni Blaisdell understryker: “We are caught in a
cultural conflict and have been ever since the first foreigners arrived.”2 Vad Blaisdell
definierar som en kulturell konflikt är inget som har gått obemärkt förbi i olika
forskningssammanhang. Det råder en rad konflikter mellan hawaiianer och icke-hawaiianer på Hawaiiöarna, på många olika plan: politiskt, ekonomiskt, socialt, akademiskt och
så vidare. Forskningen kring hur, och vad som händer då olika kulturer möts är gedigen
och teoretiskt komplex och på Hawaiiöarna finns en rad intressanta diskussioner kring hur
möten mellan västerlänningar och hawaiianer kan tolkas.3
Med min empiriska framställning vill jag inte enbart belysa konflikten i sin helhet –
dvs. utifrån tanken om att hawaiiansk och västerländsk kultur generellt skiljer sig så
markant åt att det ovillkorligen skapas sammandrabbning. Jag vill snarare kartlägga olika
komponenter som jag menar är relevanta för en förståelse av denna kulturella konflikt
som övergripande begrepp. Komponenterna klargörs i möten, och i detta sammanhang
möten mellan missionärer och hawaiianer. Samtidigt bestämmer kontexten vilka kulturkomponenter som synliggörs i ett givet möte. Varje möte är unikt och man kan aldrig ta
upp samtliga möten och deras situationsanknytningar, varför jag har valt ett fåtal mer
pregnanta sådana. Detta för att i viss mån kunna diskutera de diskrepanser som handlar
om de båda kulturgruppernas varierande förmåga samt oförmåga att förstå varandra.
Således beaktas sådant som kroppsspråk, kroppshantering, kroppsuppfattning (ej sexuellt
relaterat), sexualitet, klädeskoder, familjestruktur, språkdiversitet, inlärning, osv. Dessa
komponenter är väsentliga också i relation till den koloniala kontext som missionärerna
inte bara verkade i utan också genererade.4 Jag understryker alltså andra aspekter av
kolonialism än enbart ekonomi och politik.
Malo 1996: viii (i “Introduction” av Malcolm Chun).
Harden 1999: 107.
3 Exempel på en sådan diskussion som har fått mycket uppmärksamhet, och också engagerat
en rad forskare, är den mellan Marshall Sahlins, 1995, och Gananath Obeyesekere, 1992,
angående anledningen till kapten Cooks död.
4 Betoning på missionärer som kolonisatörer tydliggörs i samband med deras (självutnämnda)
roll som civiliseringsagenter med uppgift att omforma den hawaiianska kulturen och
människan till en kristen västerländsk. Detta innebar oundvikligen att missionärerna också, så
småningom, kom att verka inom en politisk och ekonomisk kontext där de intog positioner
som politiker, lagstiftare, plantageägare m.m. Jag är dock mer intresserad av de aspekter som
jag nämnt ovan, dvs. betoning på kläder, beteende, värderingar kring t.ex. familj, hantering av
sjukdom med mera som jag menar ofta kommit i skymundan i forskningssammanhang rörande
Hawai‘i. Som Jack Johnson-Hill (1995: 31) understryker är det viktigt att notera att
missionärerna, trots sitt ringa antal, på många plan hade stor inverkan och påverkan på den
1
2
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I avhandlingen använder jag begreppet rift/riftet (eng. rift) som ett begrepp för det
avstånd som föreligger mellan den västerländska förmedlingen, uppfattningen och
värderingen av den hawaiianska kulturen, traditionsmaterialet och den hawaiianska
traderingsformen (muntlig historia/tradition) och för hur hawaiianerna själva värderar,
förstår och traderar sin historia och tradition, samt uppfattar den västerländska. Begreppet
rift är således mångfaldigt på så sätt att det har många förståelseutrymmen. Jag vill därför
understryka att effekterna av riftet blir på samma sätt mångfacetterat och får olika
betydelse och karaktär då det uppfattas och tolkas olika beroende på kontext, kontrahenter, situation, tid osv.
Min övertygelse är att det är en förutsättning att känna till det förflutna för att kunna
förstå nutiden.5 Men vilket förflutna är det man ska känna till? Och vilken nutid? Och vems?
Hur har ”vi” västerlänningar förstått och tolkat den hawaiianska kulturen och historien?
Hur har denna förståelse och tolkning uppfattats av hawaiianerna själva?6
Bilden av den hawaiianska kulturen och hawaiianen så som den projicerades ut till
omvärlden under perioden 1820 till mitten av 1800-talet kommer här i fokus. Under
denna tidsperiod anlände och verkade ett hundratal amerikanska protestantiska
missionärer från New England. Som huvudaktörer, grundare och också förmedlare av
bilden är dessa högst relevanta. Häri blir det nämligen tydligt att missionens närvaro har
präglat befintlig historieskrivning och förmedling av hawaiiansk kultur.7 I sammanhanget
är det också intressant att notera hur bilden av hawaiianen och hawaiiansk kultur, såsom
den förmedlades under den aktuella historiska perioden, inte har förändrats nämnvärt i
nutid.
Här vill jag signalera för behovet att kritiskt granska historieskrivningen, eller snarare
historiekonstruktionen rörande den hawaiianska kulturen och människan. Jag menar att
det är viktigt att tydliggöra det tolkningsföreträde som rått och fortfarande råder i
historiekonstruktionen. En intention är också ökad förståelse kring konflikt och motstånd
i det historiska materialet. Detta gäller inte enbart i det såkallade ”etablerade” historiska
materialet, utan även i dokumentationer som t.ex. missionsrapporter och brev som av
olika anledningar har förbisetts och inte fått tillräckligt utrymme i historieskrivningen.8
hawaiianska kulturen. Se även Comaroff & Comaroff (1986: 1f, 12–15) och Beidelman (1982:
6, 127–152) för diskussion kring missionärers roll som kolonisatörer.
5 Det finns en rad intressanta artiklar som behandlar relationen mellan och olika förståelser för
det förflutna och nutid (och också framtid) kopplat till t.ex. identitetsbegreppet. För att nämna
några: Jonathan Friedmans artikel, ”The Past in the Future: History and the Politics of
Identity” i American Anthropologist, 1992, 94(4): 837–859, 1992; Friedman “Myth, History, and
Political Identity” i Cultural Anthropology, 1992, 7(2): 194–210; Roger Keesing “Creating the
Past: Custom and Identity in the Contemporary Pacific” i Contemporary Pacific, 1989(1): 19–42
samt Jocelyn Linnekins artikel “Defining Tradition: Variations on the Hawaiian Identity” i
American Ethnologist, 1983, 10(2): 241–252.
6 Under mitt andra fältarbete på Hawaii 1997, samtalade jag med min vän och informant Pali
Jae Lee Willis om befintliga källor och hur hawaiianer idag kan tänkas se på vad som har
skrivits om hawaiiansk kultur och historia. Pali menade att historieskrivningen uteslutande
styrts av icke-hawaiianer och de försök som gjorts att göra sina röster hörda från hawaiianernas
håll varit näst intill lönlösa. När jag frågade henne varför hon trodde att det var så, svarade hon:
”Because Hawaiian history is oral. To you that is not considered as true history! You need
everything in black and white to believe it!” Rejält upprörd fortsatte hon ”Anyway, who are you
to tell us our history?” Samtal med Pali Jae Lee, april 1997.
7 Jämför med Comaroff & Comaroff, 1986, som betonar missionärernas roll i den koloniala
processen i de sydliga delarna av Afrika.
8 I Inventing Politics, A New Political Anthropology of the Hawaiian Kingdom (2003) arbetar Juri
Mykkänen på liknande sätt, dvs. använder källor som han anser inte ha fått tilltäckligt utrymme.
Han använder sig av hawaiianska såväl som västerländska (även missions-) texter för att
undersöka den politiska utvecklingen på Hawaiiöarna under 1800-talet.
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Min strategi är att analysera och belysa också andra texter än de som varit dominerande,
för att påvisa andra skeenden och fler möjligheter till tolkning. I detta ingår en ansats att
nå en uppdatering av forskningen kring den västerländska tolkningen av och påverkan på
hawaiiansk kultur.
I samband med diskussioner rörande hawaiiansk historia och kultur har det på senare
tid tydliggjorts behovet av ett perspektivskifte, som inte bara efterfrågar en vidgad
kontext, utan snarare en skiftande kontext.9 Hos flertalet hawaiianska akademiker och
forskare betonas hur den befintliga historieskrivningen, som anses vara kolonial, bör
revideras.10 En av dessa forskare är Noenoe Silva som menar att en av de största bristerna
är uteslutandet av allt det hawaiianskspråkiga material som finns i arkiven. I detta material
finns tydliga indikationer på att hawaiianerna var allt annat än positiva till amerikanisering
och att det förekom ett aktivt motstånd mot ett övertagande från amerikanskt håll. Då
detta viktiga material har uteslutits har också det Silva benämner ”myten om passivitet”
vuxit sig stark och blivit representativ. Det är i sig en strategisk manöver som tangerar det
faktiska koloniala övertaget.11
Under arbetets gång har jag funnit många trådar värda att spinna vidare på och i
skrivprocessen har jag emellanåt funnit det svårt att begränsa mig. Att minimera och också
förbigå större diskussioner kring och förankringar i teoretiker, som exempelvis Edward
Said, Michel Foucault, Franz Fanon och Homi Bhabha, kanske kan uppfattas som
vanskligt och t.o.m. provocerande. Jag vill dock understryka att de inte under några
omständigheter är uteslutna som inspirationskällor i mitt arbete. Snarare är det så att det är
nästintill omöjligt att frikoppla sig ifrån dem då de i högsta grad är aktuella i sammanhang
som berör det koloniala och postkoloniala.12 Men de stora ljuskäglorna faller inte på dem
här. Istället vill jag öppna upp för mer ”lokala” forskare och teoretiker med hopp om att
detta belyser och genererar frågor som kan bidra till nya diskussioner.
Några som jag här känt fördjupad samhörighet med då deras intentioner delvis berör
mina är exempelvis Sally Engle Merry, Colonizing Hawai‘i, The Cultural Power of Law (2000),
Benham & Heck, Culture and Educational Policy in Hawaii: The Silencing of Native Voices (1998),
Greg Dening med sitt klassiska verk Islands and Beaches. Discourse on a Silent Land Marquesas
1774-1880 (1983) och senare bok Beach Crossings: Voyaging across times, cultures and self (2004),
Lilikalā Kame‘eleihiwa, Native Land and Foreign Desires. Pehea Lā E Pono Ai? (1992/ 2003).
Noenoe Silva, Aloha Betrayed, Native Hawaiian Resistance to American Colonialism (2004), Julie
Kaomea, “Reading Erasures and Making the Familiar Strange” (2003), och sist men inte
minst, forskarduon John Comaroff & Jean Comaroff. Utmärkande för dessa forskare är
att de inte bara betonar det rådande tolkningsföreträdet, och konsekvenserna av detta,
utan att de diskuterar drivkrafterna bakom. Även om de över lag inte nödvändigtvis utgår
ifrån det material som jag använder är deras studier högst relevanta vilket tydliggörs i
avhandlingen här framöver.
9 Kontext, vill jag betona, används här som ett dynamiskt begrepp i den mening att kontexter
formas av en rad omständigheter och är därför föränderliga beroende på vad som inkluderas i
kontexten. Det finns en omfattande diskussion kring begreppet kontext och kontextualisering
och jag kan rekommendera exempelvis Mary Huffords artikel ”Context” i Journal of American
Folklore 108(430): 528–549 från 1995, som en bra sammanfattning.
10 Jag går närmare in på detta i kapitel 6 men för att nämna några: Noenoe Silva, Haunani-Kay
Trask, Julie Kaomea.
11 Tolkningsföreträdet ligger hos västerlänningar som utifrån sina upplevelser och värderingar
berättat den hawaiianska historien. Konsekvenserna av detta kommer fram i avhandlingstexten
och diskuteras också i kapitel 6.
12 Som Greg Dening (2004: 326f) så träffande skriver ”…we couldn’t, if we tried, plumb the
depths of our own intellectual and cultural plagiarism. Plato, Jesus Christ, Karl Marx, Sigmund
Freud and so many others are in our minds somewhere. So is our post modernity – our
neomodernity – whether we like it or not.”
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Jag vill betona att jag uppfattar religionshistoria och religionsantropologi som kompletterande discipliner och att de båda har relevans för mitt arbete. Dock ligger tyngdpunkten
i denna avhandling på ett religionshistoriskt perspektiv. Det innebär att jag arbetar i
huvudsak med texter (missionstexter och texter som baserats på dessa) i fokus och ur ett
selektivt historiskt perspektiv. Vidare har jag inte bara valt en viss epok utan också valt att
arbeta utifrån ett mikroperspektiv som omfattar två helt olikartade grupper – den ena är
de kristna amerikanska missionärerna och den andra är den hawaiianska befolkningen. För
båda dessa grupper är ytterligare såväl mikrohistoriska som mikrokulturella perspektiv
nödvändiga, då de tagna var för sig inte fullständigt kan representera den egna
tillhörigheten kulturellt, religiöst, geografiskt osv. Samtidigt hör båda dessa grupperingar
hemma i en övergripande historisk kontext som hör ihop med sin samtids koloniala
processer. Sally Engle Merry menar att en möjlighet att förstå den koloniala processens
verkliga komplexitet är genom att rikta ett förstoringsglas på en liten punkt och samtidigt
använda en vidvinkellins för att se de större processerna som innesluter och omringar
detta fokus.13 Utifrån detta perspektiv analyserar hon hur ett västerländskt lagsystem kom
till Hawaiiöarna under 1800-talet, samt vilka förändringar detta medförde. Hennes
metodiska ansatser tangerar delvis mitt arbete då även jag understryker vikten av att
fokusera, men också ha överblick, för att nå en genomgripande förståelse. Med hjälp av
religionsantropologin får man möjlighet att lokalisera, identifiera och i viss mån också
förstå traditioner, strukturer, mönster och uppfattningar som är hemmahörande i en viss
kultur, men som inte helt enkelt kan uppfattas av människor utifrån. Det är som att lägga
ytterligare ett raster på motivet och därmed få fram detaljer och konturer som annars hade
varit svåra att notera.

Materialet – förutsättningar och begränsningar
Efter Cooks besök på öarna i slutet av 1700-talet blev Hawai‘i snart ett välbesökt centrum
för den i Söderhavet rådande västerländska kommersen. Vissa besökare var expeditioner
med politiska eller vetenskapliga syften, andra var handelsfartyg med olika intressen i form
av päls-, sandelträ- och valfångstindustri. I Voyages to Hawaii before 1860, 1974, beräknar
Bernice Judd att mellan 1788 till 1860 resulterade de många resorna till öarna i ett 200-tal
publikationer.14 De flesta av dessa publikationer författades av amerikanska och engelska
resenärer, men det finns också skildringar på de skandinaviska språken, och på tyska,
spanska, franska, holländska och ryska.
I Kingship and Sacrifice, 1985, presenterar och diskuterar Valerio Valeri grundligt det
skrivna primärmaterialet med betoning på tidsperioden 1788 till 1825.15 Han berör till
13 Merry 2000: 27. Som jag tolkar det – en dynamisk relation mellan mikro- och
makroperspektiv som verkar parallellt och som också är beroende av varandra för
framställningen. Se även Jordan Goodmans artikel ”History and Anthropology” i Companion to
Historiography, Michael Bentley (red.) 1992: 783–804, för intressanta iakttagelser och
diskussioner kring mikro- och makrohistoria.
14 Judd 1929/1974 i Valeri 1985: xviii.
15 Valeri (1985: xviiiff) menar att det viktigaste materialet är dagböckerna från Cooks tredje resa
(1778–79) samt från Vancouvers resa (1792–94). Tillsammans med redogörelserna kring Cooks
resa publicerades även sju andra verk av lika många medlemmar i expeditionen (Rickman,
Zimmerman, Ellis, Bayly, Ledyard, Samwell och Burney). Beaglehole (1967) har ansvarat för en
komplett edition av Cook’s ursprungliga dagböcker, samt kompletterat med material från
Kings, Clerkes, Burneys, Williamson, Edgar och Samwells dagböcker i verket The Journals of
Captain Cook: The Voyage of the Resolution and Discovery, 1776–1780, del 1 & 2. Tillsammans utgör
dessa dagböcker, vad Valeri benämner: ”our principal source concerning the date of Hawaiian
Society in 1788-89” – en period som Valeri speciellt intresserar sig för.
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mindre del missionsmaterialet då han menar att detta är av övervägande etnocentrisk
karaktär och därför inte användbart i hans arbete som i huvudsak behandlar religion.16
Även Marshall Sahlins och Patrick Kirch gör i Anahulu, (1992) en utförlig presentation av
primär- såväl som sekundärkällor och använder i större grad missionskällorna.17 Även
Sahlins poängterar missionsmaterialets etnocentriska karaktär, men menar samtidigt att
det finns många texter av historiskt värde. 18 Några av dessa texter följer nedan.

Missionärernas texter
De första amerikanska missionärerna anlände till Hawaiiöarna 1820. De kom huvudsakligen från små städer på fastlandet och de flesta hade genomgått utbildning vid
Dartmouth och Princeton. Efter examen hade många sökt sig vidare för att delta i och
utbildas i teologiska seminarier vid bl.a. Auburn (Andover Mill). De var flitiga skribenter
och korresponderade med varandra, sina släktingar och vänner på både öarna och
fastlandet och de rapporterade också regelbundet till Mission Rooms i Boston om hur
missionen fortskred på öarna.
Många blev tidigt rådgivare till och förtrogna med de regerande, mō‘ī och ali‘i, och
kom dem nära inpå livet med inblick i såväl politiska som ekonomiska affärer.19 Detta kan
tydligt följas i brevväxlingar, rapporteringar och även i missionärernas dagböcker. Stora
delar av de brev, rapporter och utdrag ur dagböcker som sändes till American Board of
Commissioners for Foreign Missions (ABCFM), publicerades i The Missionary Herald, tidigare The
Panoplist, och nådde ut till intresserad allmänhet. I Missionary Herald, som kom ut en gång i
månaden, rapporterade missionsgrupper runt hela världen om dagliga händelser och
gjorde årliga sammanställningar där de tog upp framsteg och motgångar. Det är viktigt att
påpeka att det material som publicerades i tidningen ofta genomgått omfattande
redigering beroende på vad man trodde att läsarna skulle finna intressant och väsentligt.
Eftersom mycket av den information missionärerna sände hem var omfattande beskar
man också texten på grund av begränsat utrymme.
Flera missionärer kom därtill ut med monografier, dagböcker och memoarer där de
berättar om sina liv under många år på öarna. Några källor som anses vara av extra värde
är exempelvis Charles Stewarts 1828; Lucia Ruggles Holmans 1824 och Levi
Chamberlains 1824–1849 dagböcker. Stewarts förmåga att fånga detaljer är enastående
och hans nyfikenhet på det främmande – hur än det värderades – innebär intressant och
informativ läsning om hawaiianerna och deras kultur under hans tid som missionär.
Några av missionärernas samlade verk har dessutom blivit standardverk och ett av
dessa är Hiram Binghams A Residence of Twenty-One Years in the Sandwich Island; or the Civil,
Religious, and Political History of Those Islands från 1849. Som även noteras av Marshall
Sahlins är Binghams verk ovärderligt som informationskälla gällande den tidens politiska
situation. Också Sheldon Dibble samt Lorrin Andrews, som anses vara mer vidsynta i sin
inställning till hawaiianska sedvänjor, är viktiga källor. Sheldon Dibble som ledare för det
Valeri (1985: xxii) förringar dock inte hela missionsmaterialet utan lyfter fram exempelvis
Sheldon Dibble, Charles Stewart och Hiram Binghams verk som inom vissa områden anses
vara historiskt värdefulla.
17 Utmärkande för både Valeri (1985: xxiif) och Sahlins (1992: 6) är åsikten att det engelska
missionsmaterialet, exempelvis av brittiska missionärer som William Ellis och Tyerman och
Bennet är betydligt mer intressanta då dessa missionärer mer detaljerat och ”frisinnat”
beskriver vad de upplevde.
18 Sahlins (1992: 5) poängterar att trots missionärernas gedigna utbildningar var det inga
nämnvärda etnografer. Inte heller hade de nytta av sina utbildningar när det gällde stavning.
19 Med mō‘ī menas den regerande hövdingen. Oftast används begreppet ”kung” synonymt med
mō‘ī. Ali‘i betyder hövding (manlig eller kvinnlig).
16
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historiska Lāhainālunaseminariet, med start 1834, bidrog exempelvis till en rad texter där
hawaiianska seminariedeltagare redogjorde för hawaiiansk kultur och tradition.20
Till kategorin ”viktiga verk” hör också den brittiske missionären William Ellis
Narrative of a Tour through Hawai‘i, or Owhyee, 1828. Ellis, som var utsänd av London
Mission Society (LMS) och stationerad på Marquesasöarna, besökte Hawai‘i 1822 samt
1823–1824. Som ett resultat av dessa vistelser publicerades hans verk som är fyllt av
etnografiska observationer. Hans tidigare erfarenheter och språkkunskaper från Marquesasöarna spelade avgörande roll för hans förståelse och också förmedlande om hawaiiansk
kultur, varför hans verk är extra intressant.21
Som tidigare nämnts är missionärernas etnocentriska fallenhet tydlig i deras texter.22
De gjorde en klar skillnad mellan sig själva och hawaiianerna, men också mellan sig själva
och andra utländska bosatta och besökande. De sistnämnda utmålades ibland som ”ännu
värre hedningar” än hawaiianerna. I sina framställningar av hawaiiansk kultur agerade
missionärerna utifrån selektion där deras kulturella (mikro- och makrokulturella) kontext
verkade och styrde. Selektionen, dvs. det de valde att förmedla, styrdes av deras
värderingar och förståelse (samt icke-förståelse). Speciellt för missionärerna var att de
agerade utifrån ett uppdrag där de hade en bestämd och uttalad agenda. Här är det därför
viktigt att understryka att många av deras texter, dvs. brev och rapporter som var ämnade
för uppdragsgivarna, ABCFM, också var skräddarsydda för just dessa. En metod att visa
detta är att jämföra missionärernas privata med officiella korrespondenser. Missionärerna,
som i sig också hade en agenda, tjänade också sina syften genom att styra de texter de
förmedlade till sina uppdragsgivare. Exempelvis rapporterade missionärerna till ABCFM
om framgångar som inte alltid var direkt sanningsenliga. Motiven var flera. Genom att visa
på att missionen gjorde framsteg signalerade de att projektet var givande och att fortsatt
ekonomisk uppbackning var en god investering. Likaså kunde de använda rapporter om
motgångar för att betona behovet av en fortsatt mission.23
En text är aldrig fristående, utan alltid kopplad till en rad kontexter till exempel
kultur, tid, författare, tänkt mottagare och så vidare, som styr framställningen. Sally Engle
Merry betonar vikten av att känna till omständigheterna kring en texts framställning för att
också förstå historien den alstrar.24 Här är det också väsentligt att understryka vikten av att
kännas vid omständigheterna kring tolkningarna av en text som också är avgörande för
förståelsen. Framställning och tolkning är alltså relaterade till varandra som ett slags
parallella kontexter. Relationen mellan dessa är dynamisk på så sätt att kontexterna
ständigt är föränderliga.
I min empiriska undersökning, med accentuering på kapitel fyra och fem, utgår jag i
huvudsak från missionsmaterial framsprunget av den amerikanska missionen på
Hawaiiöarna. Under mina vistelser på Hawai‘i har jag tillbringat en stor del av min tid i
arkivet på Hawaiian Mission Children Society (HMCS). Här har jag i huvudsak tagit del av
Se avhandlingskapitel 5 under rubriken Lāhainālunaseminariet för mer information om
seminariet och seminariedeltagarna.
21 Marion Kelly (1967: 401) menar att det är viktigt att beakta att det Hawai‘i som Ellis
beskriver, var ett Hawai‘i som hade varit i kontakt med västerlänningar i över fyrtiofem år.
22 Missionärerna texter avslöjar ofta mer om dem själva än om hawaiianerna, vilket jag vill
understryka är väl så intressant.
23 Detta gick dock inte obemärkt förbi ABCFM som ständig ifrågasatte fler av missionärernas
rapporter, även om de valde att publicera dem.
24 Merry 2003: 45. Som ett förtydligande exempel jämför hon olika berättelser kring en och
samma händelse, konfrontationen mellan den kristnade ali‘i-kvinnan Kapi‘olani och en
prästinna tillhörande Pele gudinnan. Merrys undersökning tydliggör helt olika framställningar
av en och samma händelse beroende på omständigheter som vem som ansvarade för
framställningen, syftet bakom texten och under vilken tidsperiod den framställdes. Likaså gäller
för kontexterna i sig då omständigheterna kring kontexterna också är relevanta.
20
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de extensiva samlingarna av Missonary Letters 1820–1900 (MsL/HMCS) och Journal
Collection 1819–1900 (J/HMCS).

Hawaiianernas texter
I samband med Lāhainālunaseminariet med start 1832 utbildades en rad prominenta
hawaiianer vilka kom att bli viktiga förmedlare av historia och tradition. Några av dessa
var David Malo (1996), Samuel Kamakau (1964/1991a, 1961/1992a, 1976/1992b) och
John Papa ‘Ī‘ī (1959/1995).25 Flera av deras verk används som standardverk idag och
innehåller mycket intressant information om den hawaiianska kulturen – både innan och
efter Cooks ankomst.
Det finns även ett stort antal skriftliga hawaiianskspråkiga publicerade och
opublicerade texter i form av manuskript och tidningsartiklar. Till exempel den extensiva
samlingen Hawaiian Ethnographic Notes (HEN) i Bishop Museums arkiv.26 De flesta av
dessa texter i manuskriptform är översatta till engelska av Mary Kawena Pukui. I arkivet
finns även Thrum Collection som innefattar bland annat artiklar som förekom i
hawaiianskspråkiga tidningar under 1860–1940. Där jag har använt mig av manuskript ur
HEN har jag arbetat med den hawaiianska texten parallellt med den engelska
översättningen.
Som forskaren Noenoe Silva poängterar så finns det även ett stort
hawaiianskspråkigt material i form av artiklar från ett sjuttiotal hawaiianska tidningar från
1834–1948. Mycket av detta material är av politisk karaktär och tydliggör ett motstånd
gentemot de koloniala påtryckningarna på Hawaiiöarna.
Slutligen vill jag också nämna att det även finns extensiva samlingar av politiska
dokument, kartor, rättegångsprotokoll, skolrapporter, dokument som rör landfrågor och
mycket mer i State Archives of Hawai‘i (AH). För noggrann genomgång av denna vad
Marshall Sahlins kallar ”intellectual treasury of the Hawaiian Kingdom” hänvisar jag till
Sahlins, 1992.

Begreppen historia, kultur och religion
Att definiera historia, kultur och religion är, vill jag mena, förknippat med fascination såväl
som frustration. Beträffande kulturbegreppet har Greg Dening sin bestämda mening när
han poängterar att definition endast är ett tidsfördriv. Han sammanfattar: “At my last
count there were 366 discursive definitions of ‘culture’. Let me make it 367 and leave it.
Culture is talk. Living is story.”27 Jag sympatiserar med Dening vilket för mitt arbete
innebär att jag så långt det har varit möjligt har försökt att lokalisera och lyfta fram båda
sidors upplysningar, upplevelser och reaktioner. Jag definierar därför heller inte i absoluta
ordalag termer som kultur, tradition, religion samt historia. Den information och de
beskrivningar som jag tar fram i avhandlingen, ger sådant underlag att en läsare själv får
möjlighet att nå en provisorisk arbetsdefinition för de olika tunga termerna. Samtidigt kan
det vara så att varje definition hör direkt samman med den som definierar. Vad jag menar
är att ”kultur” möjligen kan uppfattas och beskrivas enbart av utomstående. Detta därför
att ”kultur” är det ”invanda” och därför det man själv inte uppfattar som något annat än
Jag återkommer till Malo och Kamakau i kapitel 5.
HEN-samlingen innefattar artiklar som förekom i hawaiianskspråkiga tidningar under 1860–
1940. De flesta är översatta till engelska av Mary Kawena Pukui, men några även av Thomas G.
Thrum.
27 Dening 2004: 226.
25
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det självklara.28 Eventuellt är det först med äventyrsresande, sjömän, köpmän och turister
som andras ”kulturer” först observeras. Detta ”nya” och ”annorlunda” tycks vara
attraktivt och drar således till sig intressenter med de mest olikartade syften. En
konsekvens av detta är det som benämns ”kolonialism”. En part inser att den andra
parten förfogar över ekonomiskt vitala och därmed intressanta resurser. Oavsett tid och
plats uppstår därför relationer mellan ”kultur och kolonialism”. Kolonialism är en process
med bl.a. sådana effekter att de koloniserade får genomgripande förändringar i sina
kultursystem. Detta har studerats och diskuterats av en rad forskare, exempelvis Mary
Louise Pratt, Sally Engle Merry, Comaroff & Comaroff, Juri Mykkänen, Marshall Sahlins
och Nicholas Thomas.
Vad som här kommer i fokus är kolonialistiska situationer där de involverade
samhällena erfar hur kulturområdena inte bara konfronteras men också utväxlar
kulturstråk med varandra. Mary Louise Pratt benämner sådana kontaktsituationer som
“cultural zones” där
… social spaces where disparate cultures meet, clash and grapple with each other, often in
highly asymmetrical relations of domination and subordination - like colonialism, slavery,
or their aftermaths as they are lived out across the globe today.29

Koncentrationen läggs således på vad som händer i dessa “cultural zones” och det är i
samma anda som Pratts, som jag har närmat mig mitt ämne. Vad som är viktigt att notera
i detta sammanhang är kultur som ett dynamiskt begrepp. Jag vill därför understryka min
åsikt att kulturer varken upphävs eller slutar att existera. Kulturer utmanas av det nya och
utmanar samtidigt det nya.30 Samtidigt fortlever den egna kulturen utifrån dessa nya
premisser. En konsekvens av en av premisserna är att den koloniserades kultur eller delar
av kultur förvisas till periferin av det koloniserade samhället.31 Den egna kulturen
förändras, utvecklas och bibehåller sin inherenta förmåga att vara ”identifikationsobjekt”.
Det kommer att synas genomgående i avhandlingen och särskilt i mitt avslutande kapitel
6.
Nära knutet till kultur är också historia. Friedman poängterar att envars historia också
är envars identitet.32 Detta är nödvändigt att begrunda, eftersom vi sannolikt uppfattar,
förstår och beskriver vår omvärld och historia utifrån vår egen förankring i vår egen
kultur, samhälle och – historia. Detta är i hög grad relevant att observera särskilt när vi
ägnar oss åt att skriva andra kulturers historia och därtill analyserar och förklarar
situationer, händelser och skeenden som egentligen är oss främmande. Det finns en
gedigen akademisk (”västerländsk”) tradition med etablerade regler för hur material,
information och intryck skall hanteras. Samtidigt är denna etablerade tradition ett ”crux”,
eftersom den är just ensidigt och stabilt förankrad i ”västerländsk” akademisk sedvana.
Metodologiskt och teoretiskt blir detta min avhandlings akademiska ”rift” eftersom jag
medvetet har lyft fram och använt hawaiianska forskare och författare.
Det är i sammanhanget nödvändigt att också notera hur begreppet ”religion” på en
och samma gång är centralt och diskrepant, inte minst i relation till de båda kulturExempelvis understryker Karen Ito (1999: 5ff) att hos många hawaiianer är fenomenologisering inte något självklart. Se vidare i avhandlingens kapitel 6.
29 Pratt 1992: 4.
30 Juri Mykkänen (2003: 6) är intresserad av detta vad han benämner ”interplay of each others’
ideas across cultural borders”.
31 Nicholas Thomas talar om ”non-encounters”, dvs. situationer eller perioder där det inte sker
något möte, utan vardera kulturen verkar och utvecklas utan kontakt. Jag vill referera till detta
begrepp, dvs. ”non-encounter”, som ett slags periferi. Periferin är inte alltid synlig för den
dominerande kulturen.
32 Friedman 1992b: 202.
28
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kontrahenter som är avhandlingens situationsagenter. Riftet är tydligt redan vid
beaktandet av ”religion”, ingen av parterna hade någon term, uppfattning eller idé
gemensam med den andra parten – samtidigt som vitala delar av kontakten de facto
handlar om religion och religionsinflytande. Tord Olsson poängterar att för många
människor innebär inte religion ”tro” och kopplas inte heller till något man tillhör, utan är
snarare något man utövar, dvs. något man gör. Här är handlingarna – den religiösa
sedvänjan – kärnan.33 Utifrån en hawaiiansk kontext är detta tydligt då ”religiöst” liv, eller
ho‘omana, kopplas till handlingar som exempelvis att bygga en kanot, att fiska, att tillverka
kapa, till initiation, healing och dans.34 Således, om man sammanfattar i Greg Denings
anda, kan man säga att ”religion is doing”.

Översikt
För att ange kort vad avhandlingen i sin helhet innehåller följer här en översikt.
I kapitel 1 med titeln: "No dead bodies, so shut up" behandlas Hawai‘i från 1970-talet
fram till idag. Här är kampen om självständighet och självbestämmande central och olika
modeller och grupperingar inom självständighetsdebatten berörs.
Jag fortsätter vidare i kapitel 2 "In the wilderness, prepare the way of the lord" med en
kortare historisk djupdykning i perioden precis innan missionärer ankom till Hawaiiöarna
1820. Kapitlet fungerar som en grund för att förstå resten av avhandlingen och berör
viktiga religiösa, politiska, sociala och ekonomiska händelser.
I kapitel 3, med rubriken ”God give me rest in Heaven”, betonas olika aspekter av
konverteringsprocessen, och med den missionärernas framgångar och motgångar samt
orsakerna till dessa. Hur såg hawaiianerna på nykomlingarna? Hur reagerade hawaiianerna
på missionärernas budskap och dessa nya värderingar? Vilka sympatiserade med
missionärerna och vilka var motståndare? Även motiv och strategier behandlas. Vidare
undersöker jag reaktioner på missionen från den övriga världen. Katoliker träder in på
arenan och kampen om själarna kulminerar. Det betyder konflikt, men också att nya strategier utvecklas där utbildning blir allt viktigare.
I kapitel 4 "All the springs of moral action are poisioned", blir "bilden" av hawaiianen högst
aktuell. I mötet mellan missionärer och hawaiianer uppstod en rad problem och
diskussioner kring synen på människokroppen, klädsel, sexualitet och sociala relationer,
som t.ex. familjerelationer. Missionärerna ansåg sig ha som uppgift att kristna och
civilisera och denna uppgift och deras tillvägagångssätt med innefattande värderingar och
strategier är här central. Riftet blir alltmer tydligt. Missionärernas värderingar kontrasteras
med hawaiianernas. Fokus hamnar också på hur hawaiianerna tolkade och i vissa fall
också införlivade dessa missionärers värderingar. Intressant är också varför missionärerna
så intensivt agerade för att bryta ner och radera hula och den hawaiianska läkekonsten.
I kapitel 5 med titeln "Heathen souls are without knowledge" diskuteras skola och utbildning som ett av missionärernas viktigaste redskap. Här berör jag utbildning och undervisning på Hawaiiöarna under ovan nämnda tid. Man koncentrerade sig inledningsvis på
Tord Olsson (2000: 27f) och även Malcolm Nāea Chun (2000: 20ff) understryker att religion,
ofta bland forskare, definieras som ”tro” utifrån en kristen kontext. Detta blir problematiskt,
menar Chun, när man ser på Hawaiiöarna. Chun menar att det närmaste man kan komma
begreppet ”religion” i det hawaiianska språket är med begreppet ho‘omana. Det härstammar
språkligt från ordet mana – vilket Chun poängterar är ett problematiskt begrepp i sig. I Hawaiian
Dictionary (Pukui & Elbert 1986) beskrivs mana som ”övernaturlig, gudomlig, kraft” och prefixet
ho‘o beskrivs som ett kausativ, dvs. att ”att göra” eller ”att få att ske”.
34 Se Chun 2000: 21 som refererar till Malo 1996: 192–195.
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de vuxna hawaiianerna, men efter en tid kom barnen i fokus och så småningom växte
internatskolor fram. Hawaiianska barn separerades ifrån sina föräldrar för att ”bildas” och
inte minst ”civiliseras” av missionärerna. Tanken var att umgänge med föräldrar, släkt och
vänner inte var lämpligt då uppfattningen var att barnen leddes bort ifrån de goda
erfarenheter som religiös instruktion och uppfostran innebar. Men hur uppfattade
hawaiianer den västerländska skolans form och innehåll? Vilka var skillnaderna mellan de
olika kulturernas inställning till vad som var väsentlig kunskap? Utbildning i enlighet med
västerländsk modell kom så småningom att institutionaliseras och jag berör också
effekterna av detta.
Avslutningskapitlet, ”We have to mend the past so that we can move into the future”, är en
reflektion över tidigare kapitel. Här knyts också teoretiska resonemang till bearbetat
material och kapitlet blir en form av utförlig konklusion med diskussion. Jag binder
samman det förflutna med nutiden och förmedlar tankar om hur en fortsatt forskning kan
se ut.

Notat
Jag har inte ändrat i den hawaiianska stavningen i valda citat utan använder respektive
författares stavning. I min egen text har jag utgått ifrån hawaiianska ord och begrepp så
som de stavas enligt den omarbetade och utökade upplagan av Mary Kawena Pukui och
Samuel H. Elbert Hawaiian Dictionary, 1986. För att underlätta läsningen finns en ordlista i
slutet av avhandlingen där alla hawaiianska ord och begrepp är översatta till svenska.
Vidare har jag inte korrigerat språkliga fel och brister i de missionstexter jag använt, utan
har valt att återge dem i sin ursprungliga form.
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KAPITEL

1

“No dead bodies, so shut up”35
Nobody executes us. No one lynches us. No government enslaves our children or rapes our
women. No citizenry chains us up and drags us from the backs of pickup trucks. No
homicidal maniac gassing us. Just 1,000 little cuts to our self-esteem, self-identity, cultural
pride – to our souls. Rather than obliterating the people, like so many Hitlers have tried,
simply obliterate the glue that binds them: culture. Just enough slices to leave blood on the
scene, but no actual bodies (…) In other words, ‘No dead bodies, so shut up!’36

Jag minns en händelse under ett av mina första besök på Hawaiiöarna. Jag satt på bussen
på väg in till Waikiki och på en refug mitt i en korsning stod en hawaiiansk kvinna med ett
stort plakat med texten ”Free Hawai‘i”. Skrattande och stojande turister iklädda shorts
och T-shirts med diverse kommersiella tryck ilade bekymmerslöst förbi utan att stanna
upp eller ens lägga märke till henne. Jag tittade på kvinnan och hon stod tyst och stilla
men med beslutsam blick. Jag antog att hon tillhörde någon av de många grupper eller
organisationer som arbetar för ett fritt och självständigt Hawai‘i. Jag berättade för min
informant Pali om kvinnan och plakatet. Hon såg då allvarligt på mig och sade; ”It’s a
struggle being Hawaiian, Kristina. It’s a struggle.”
I början av 1980-talet medverkade den hawaiianska läkaren Kekuni Blaisdell i en
utbredd djupstudie av hawaiianers hälsa ämnad för en nationell rapport på uppdrag av
United States Congress.37 Rapporten visade att hawaiianer har den kortaste livslängden bland
alla etniska grupper på Hawaiiöarna. Detta beror på en rad olika omständigheter.
Hawaiianer drabbas lättare av hjärtsjukdomar, stroke, cancer och diabetes. Spädbarnsdöd
är vanligare och självmordsantalet, främst bland hawaiianska unga män, är högt.38
Problemen begränsar sig inte bara till undermålig hälsa utan hawaiianer har också drabbats
av social och ekonomisk misär. Den genomsnittliga hawaiianska familjen tjänar minst och
har sämst boendeförhållande. Inte heller fullföljer majoriteten ungdomar grundskolan.
Problemen består ännu idag och för många av dagens hawaiianer blir situationen alltmer
ohållbar. Blaisdell ser mörkt på framtiden och menar att om situationen inte förbättras
inom en snar framtid kommer hawaiianerna att vara ett utdött släkte redan om fyrtio år.39
Visst finns det ett flertal hawaiianska kvinnor och män som är framstående och
välutbildade, men för majoriteten ser livet annorlunda ut. Som Dudley och Agard skriver:
“As a whole, native Hawaiians clearly are not making it in modern American Society. To
deny that is to hide one’s head in the sand.”40 Frågan är då: Hur har det blivit såhär? Mer

Alani Apio, “A thousand little cuts to genocide” i Honolulu Star-Bulletin, 25 januari, 2001
Alani Apio, “A thousand little cuts to genocide” i Honolulu Star-Bulletin, 25 januari, 2001
37 Harden 1999: 105. Kekuni Blaisdell är MD specialiserad i hematologi och medverkade 1966 i
upprättandet av Medical School vid University of Hawai‘i.
38 Haunani-Kay Trask, professor vid University of Hawai‘i, förklarar att “Below 1 year of age,
Hawaiian death rate is more than double the overall state average. Between 1 and 4 years of
age, it is triple the state figure, and so on into adulthood.” I Anne Keala Kelly “How do we
move forward?” i Honolulu Weekly, 8 januari, 2003.
39 Harden 1999: 108.
40 Dudley & Agard 1993: 78.
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än tvåhundra år tidigare hade Cook rapporterat om ett friskt, starkt och hälsosamt folkslag
som var helt självförsörjande och som levde i balans med land och hav.41
Efter de alarmerande resultaten i rapporten angående hawaiianernas hälsa fördjupade
sig Kekuni Blaisdell i hawaiianers utsatthet som folkgrupp. Han engagerade sig politiskt
och har sedan början av 1980-talet varit en av de ledande i kampen om ett självständigt
Hawai‘i. Blaisdell anses vara radikal i den hawaiianska rörelsen, men han är också högt
respekterad i akademiska och politiska kretsar både på och utanför Hawai‘i. Han och
många med honom menar att den grundläggande orsaken till dagens kritiska situation för
hawaiianer beror på ett dominerande västerländskt inflytande som går flera hundra år
tillbaka i tiden.42 Han förtydligar resonemanget genom att nämna fem avgörande faktorer
till att det ser ut som det gör idag.
Först och främst innebar mötet med Cook och hans besättningsmän att helt nya
sjukdomar som syfilis, gonorré och senare tuberkulos introducerades med förödande
konsekvenser. Allteftersom öarna blev ett centrum för handel och sjötrafik passerade
människor från hela världen med en bakterieflora totalt okänd för den befintliga befolkningen. Hawaiianerna dog i hundratusental. Befolkningsantalet decimerades snabbt.43
En annan faktor är exploatering och kolonialisering.44 De flesta människor som
anlände till öarna kom med ett nytt språk, annorlunda tankar och värderingar utan någon
avsikt att anpassa sig till hawaiianernas kultur. Det resulterade i en kulturell konflikt, vad
Blaisdell definierar som en tredje faktor. Med detta menar han den hårda kampen att välja
vilken verklighet man som hawaiian ska leva efter. Han förklarar: ”I have to decide
whether I am going to go by this clock to do what I have to do to survive, or whether I’m
just going to be kanaka maoli and do what I feel like doing. That’s the kanaka maoli way –
to do what one feels is proper, pono.”45 Att inte kunna välja själv, eller rättare sagt, tillåtas
välja själv har förödande konsekvenser för självkänslan. Att inte riktigt höra hemma
någonstans leder till destruktivt beteende där alkohol- och drogmissbruk, misshandel och
andra kriminella handlingar blir mer och mer vanliga. Ett exempel på detta är att ungefär
60 % av alla intagna i fängelser på Hawai‘i är just hawaiianer.46 Skadliga främmande vanor
har adopterats av majoriteten hawaiianer och resulterat i ett utbrett hälsoproblem och här
läggs fokus på kosten som en fjärde faktor. Förutom rökning, överdriven
alkoholkonsumtion och drogmissbruk har den amerikanska skräpmatskulturen och
överkonsumtionen av mättat fett och salt inneburit hälsovådlig övervikt, högt blodtryck,
diabetes, hjärt- och njursjukdomar.
En femte och sista faktor härrör inte bara till misskötsel, utan snarare till det
koloniala etablissemanget. Blaisdell använder här begreppet institutionell rasism. För att
tydliggöra problematiken i denna kontext tar han exemplet med Queen’s Hospital. Den
regerande Kamehameha IV, Alexander Liholiho, hade sedan en längre tid uppmärksammat problemet med det sjunkande befolkningsantalet bland sitt folk och upprättade
då, tillsammans med sin hustru drottning Emma, sjukhuset Queen Emma’s Hospital på
1860-talet. Syftet med detta statliga sjukhus var att det skulle vara till för sjuka och
Beaglehole har redigerat och sammanställt kapten Cooks dagböcker i verket The Journals of
Captain Cook and his Voyages of Discovery Vol. 1–3. Beaglehole 1967.
42 Se t.ex. Osorio 2002, Kame‘eleihiwa 1992, Trask 1999, Stannard 1989 samt 1990.
43 Se vidare bl.a. David Stannard, Before the Horror. The Population of Hawai’i on the Eve of Western
Contact, 1989, samt ”Disease and Infertility: A New Look at the Demographic Collapse of
Native Populations in the Wake of Western Contact” i Journal of American Studies 24 (1990):
325–350.
44 Blaisdell (i Harden 1999: 108) refererar till FN:s definition av kolonialism, dvs. utländsk
kontroll, exploatering och underkuvande. Han poängterar också att kolonialism, enligt FN,
likställs med brott och den officiella målsättningen är att eliminera detta.
45 Harden 1999: 108. Kanaka (människa) maoli (inhemsk, infödd).
46 Harden 1999: 109.
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behövande hawaiianer. 1909 ändrade den vita oligarkin sjukhusets kontrakt att istället gälla
sjuka och allmänt behövande människor (inte nödvändigtvis hawaiianer) och gjorde
dessutom om det till en privat inrättning. Lite mer än fyrtio år senare skedde ännu en
omstrukturering och den regionala högsta domstolen beslutade att avsluta inkommande
medel från Queen Emma’s Trust. Detta resulterade i att behövande hawaiianer berövades
den fria vård sjukhuset tidigare erbjudit. Queen Emma’s Hospital som grundades för
behövande hawaiianer uteslöt nu dem och blev en integrerad del i det koloniala
etablissemanget.47

Den Hawaiianska Rörelsens utveckling
The call for Hawaiian sovereignty runs wide, encompassing people of all ancestral
backgrounds, a wide array of national diversity and of spiritual expressions. It is a
declaration of respect for the political development of a people who share a commonality
of cultural and familial continuity with one and another and allegiance to Hawai‘i. It is a
demand for the right of self-determination, the choice of the people of Hawai‘i to their
political, cultural, economic, social and civil development. It is a call for non-interference by
foreign powers of the world with that development.48

I samband med att allt fler amerikaner och européer bosatte sig på Hawaiiöarna och
började ifrågasätta hawaiianers politik, ekonomi och kultur uppstod motstånd. ”If the
Kingdom is to be ours, what is the good of filling the land with foreigners?”49 Frågan
ställdes under ett bönemöte på Maui 1845 där hawaiianer arbetade för att samla in
underskrifter för protest gentemot utlänningar, inte minst de som blev mer och mer
involverade i regeringen. Vita män hade under flera årtionden agerat rådgivare till
hawaiianska regenter och hade under denna tid introducerat nya tankar och idéer för att
kunna påverka Hawai‘is politiska och ekonomiska utveckling.50
Utvecklingen fortsatte i denna riktning och en rad historiskt politiskt viktiga
händelser där de vita rådgivarnas inflytande kom att vara avgörande inträffade under andra
hälften av 1800-talet. Två av dessa, jordreformen Māhele och kungadömets fall,
presenteras här i korthet.

Landets värde
Redan under den första tiden efter Cook hade anlänt i slutet av 1700-talet hade mō‘ī, den
regerande Kamehameha, och med honom resten av eliten tagit del av förmedlade
kunskaper om den politik och ekonomi som den andra världen representerade. ‘Āina,
land, som en ekonomisk tillgång kom snabbt i fokus och handel med varor landet kunde
erbjuda kom snart igång och kom att påverka Hawai‘i och dess invånare på flera sätt.
Marion Kelly tar upp effekterna av intresset för land som en ekonomisk resurs genom att
att påvisa händelseförloppet i samband med Kamehamehas död som hon menar var
”…setting a precedent for what was to become in the future private ownership of tens of
thousands of acres of land…”51 Som regent hade Kamehameha haft total kontroll över
Harden 1999: 109.
Laenui 1994: ii.
49 Daws 1974: 109.
50 Daws 1974: 108. Redan under slutet av 1844 var det 14 vita män som arbetade för
regeringen. Sju år senare var antalet 48. Fördelningen av de 48 var 25 amerikaner, 21 britter, en
fransman och en tysk.
51 Kelly 1994: 93.
47
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den lukrativa sandelträhandeln och efter hans död kom det att bli diskussioner kring
rättigheterna till handeln och marken. De ali‘i, hövdingar, som förvaltade områden med
sandelträskog var inte villiga att låta marken och kontrollen över denna gå tillbaka till den
efterträdande regenten Liholiho så att han, enligt traditionen, kunde dela ut den till sina
närmsta anhängare. I detta känsliga läge trädde den franska upptäcktsresanden Freycinet
in på arenan och fungerade som medlare mellan Liholiho och inblandade ali‘i.52 Genom
att försäkra Liholiho att Frankrike och England stödde honom som tronarvinge om han
visade en mer tolerant inställning till kontroll över handeln med utlänningar samt lät ali‘i
få fortsatt kontroll över sina tidigare landområden. 1819 slöts ett avtal i Kawaihae på ön
Hawai‘i där Liholiho gick med på dessa krav.53
En av de största förändringarna inom den hawaiianska kulturen innefattar
övergången från ett traditionellt system med allmän besittningsrätt till privat ägande enligt
kapitalistisk modell. Förloppet inleddes med en bestående uppdelning av land år 1848, en
legal transformation som går under benämningen Māhele.54 Denna jordreform har
intresserat ett stort antal forskare och förfarandet och effekterna av den har diskuterats
och tolkats utifrån ett flertal olika perspektiv.55 Vad som är klart är i alla fall att dessa
förändringar kring landuppdelning samt den nya inställningen till ägande av land hade
förödande konsekvenser för hawaiianerna och hawaiiansk kultur. Kame‘eleihiwa skriver
att “…the real loss of Hawaiian Sovereignty began with the 1848 Māhele, when the Mō‘ī
and Ali‘i Nui [hövding med hög rang] lost ultimate control of the ‘Āina.”56
Under perioden för jordreformen fanns det ett antal missionärer som kom att ha stor
inverkan på utvecklingen. Som ständigt närvarande och betrodda av kungen och ali‘i nui
kom dessa män att ha långt större befogenheter inom den politiska sfären än vad som
egentligen var tillåtet för en missionär. Denna tids dokument är fyllda av just diskussioner
kring detta och gränsen mellan religion och politik kom mer och mer att suddas ut.57
En betydelsefull person under den aktuella perioden, dvs. Kauikeaoulis regeringstid,
var missionären William Richards. Som tidigare vän och uppskattad rådgivare till kungafamiljen anställdes Richards år 1838 som lärare i politisk ekonomi, lag och statskunskap.
Hans strategi var att instruera hur Hawai‘i skulle uppnå status som en ”upplyst nation”
med allt vad det innebar. Han förklarade att det fanns tre vägar att nå utländsk mana, kraft
eller auktoritet, och dessa var kristendom, västerländsk lag och inte minst kapitalism. En
inledande uppmaning var att införa ett lagsystem där alla hawaiianer skulle vara lika inför
lagen. Denna uppmaning resulterade i Declaration of Rights58 1839 där huvudintentionen var
att begränsa den makt mō‘ī, ali‘i nui och konohiki, landförvaltare, ansågs ha över

Dennes roll som medlare uppmuntrades av John Young. Kuykendall 1968: 65. Se också
Freycinet 1829/1978: 22–24.
53 Se bl.a. Kuykendall 1968: 65f.
54 Māhele betyder att dela. The Māhele har blivit synonymt med ”land divisionen”. Se också
Kame‘eleihiwas definition i Kame‘eleihiwa 1992: 8f.
55 Se Kame‘eleihiwa 1992: 12 för genomgång av dessa olika perspektiv. Kame‘eleihiwa betonar
att det inte gjorts någon ordentlig undersökning av denna händelse utifrån hawaiiansk
synvinkel. Detta gör hon i sin bok.
56 Kame‘eleihiwa 1992: 15.
57 Liholiho dog 1824 och efterträddes av den unge brodern Kauikeaouli som från barnsben
hade skolats av missionärer. Som nära knutna till den regerande mō‘ī fick således missionärerna
plats på ”första parkett” och deras inblandning i den hawaiianska regeringen kom att bli mer
och mer påfallande. Flera missionärer kom att engagera sig politiskt under perioden 1837–45.
Se Kelly 1994: 95.
58 “Protection is hereby secured to the persons of all the people, together with their lands, their
building lots and all their property, and nothing whatever shall be taken from any individual,
except by express provision of the laws.” Kuykendall 1968: 271.
52
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maka‘āinana, det ’vanliga’ folket. Declaration of Rights 1839 kom vidare att innefattas i 1840
års konstitution.
Till hjälp i sin undervisning i kapitalistiskt tänkande använde Richards Francis
Waylands Elements of Political Economy från 1837. Utifrån denna refererade Richards till de
brister det befintliga hawaiianska systemet ansågs ha och kom med lösningar på hur man
skulle kunna förändra det till det bättre, det vill säga till ett system som bättre matchade
det västerländska tänkandet. Fokus kom på ‘āina, land. En av grunderna i ett väl
fungerande politiskt och ekonomiskt system, menade Richards, var äganderätten till land
och med denna det fria valet att använda den så som det ansågs vara lämpligt. Det ideala
var att handla med land, dvs. köpa och sälja land och uppnå vinster med detta förfarande.
Här kom fokus på något som inte var bekant för hawaiianer, närmare bestämt allmän
äganderätt och äganderätt till land.
Ända sedan Kamehameha hade enat alla öar under sig kontrollerade och ansvarade
han som mō‘ī, regent, för allt land. Det är viktigt att poängtera att han inte var någon privat
ägare utan marken tillhörde alla, både ali‘i och maka‘āinana. Men huvudsakligen låg
ansvaret för hantering och indelning hos honom. Mō‘ī hade också möjligheten att välja ut
lämpliga bitar land åt sig själv och sedan delegera resten till sina hängivnaste ali‘i. Dessa
delade i sin tur ut land till andra ali‘i som blev konohiki, förvaltare, över ahupua‘a, ett
landområde. Alla dessa landinnehavare hade vissa rättigheter till vad som odlades.
Maka‘āinana arrenderade i sin tur delar av marken och levde på att bruka jorden eller fiska
i havet.59
Samtliga innehavare av en bit land, från högsta ali‘i nui till lägsta maka‘āinana, var
skyldig att betala skatt till mō‘ī. Alla familjer betalade skatt i form av varor, hantverk och
tjänster till sina ali‘i som i sin tur behöll en del och gav resten till högre ali‘i och ända upp
till kungen. Rent uppbyggnadsmässigt påminde detta om ett feodalt system. Men det är
viktigt att notera att maka‘āinana kunde flytta runt som de ville och inte var knutna till en
specifik ali‘i eller ett specifikt landområde.60 Visst krävde vissa ali‘i mer och arbetsbördan
för vissa familjer kunde vara större än andras men skulle bördan bli för stor kunde man
alltid flytta. Familjerna bytte varor och delade frikostigt med sig av sina tillgångar och
tanken om privat ägande existerade inte. Just hawaiianernas frikostighet och generositet
nämns redan vid Cooks besök och i rapporter, journaler och brev. Tillfällen då man hade
ett överflöd delade man med sig, eller kanske anordnade en festlig tillställning för alla.
Den som inte delade med sig ansågs vara snål.61
Hawaiiöarna och dess invånare stod dock inför en stor omställning. Trycket från
haole, utlänningar, ökade och deras intresse för kommersiellt jordbruk kom att leda till
stora förändringar. 1835 lyckades det amerikanska företaget Ladd & Company att förvärva
ett större landområde i Kōloa på Kaua‘i. Mō‘ī Kauikeaouli skrev i juli 1835 under ett 50årigt leasingkontrakt och under hösten samma år etablerade Ladd & Co., Hawaiiöarnas

59 Utförliga beskrivningar på hur indelningen var uppbyggd finns bl.a. i Kamakau 1992a: 230–
232, Chinen 1958:1–5, Kuykendall 1968: 269–273 och Kame‘eleihiwa 1992: 26–28.
60 Mykkänen (2003: 160) noterar följande angående begreppet feodal: ”…the closes analogy
through which Hawaiian land tenure was normally understood by foreigners.” Haunani Kay
Trask (1999: 115) understryker strategin med att applicera detta västerländska begrepp: ”By
claiming that a Pacific people lived under a European system – that the Hawaiians lived under
feudalism – Westerners could then degrade a successful system of shared land use with a
pejorative and inaccurate Western term. Land tenure changes instituted by Americans and in
line with current Western notions of private property were then made to appear beneficial to
our people.”
61 Kame‘eleihiwa (1992: 178) förklarar att “…Hawaiians do not keep profit for themselves
because that is considered hana pī, or stingy behaviour. There is nothing more uncivilized to
the Hawaiian mind than stinginess.”
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första sockerplantage.62 Ett sådant skriftligt kontrakt var naturligtvis välkommet för
kommersiellt intresserade västerlänningar. Möjligheten att förvärva land en längre tid
fanns, men inte möjlighet för privat ägande. Ännu. Och det var just privat ägande som
ansågs nödvändigt för att etablera en vidare verksamhet på Hawaiiöarna. I samband med
genomförandet av jordreformen Māhele 1848 kom dock dörren att öppnas mer och mer
och 1850 blev det slutligen möjligt för haole att förvärva större landområden och därmed
utveckla en farm- och plantageekonomi med sikte på export.
Māhele refererar till en rad beslut som togs mellan januari och mars samma år då
Kauikeaouli och ca 240 av hans ali‘i och konohiki träffades för att diskutera
landindelningen.63 Det första stora steget mot denna jordreform togs i december 1845 då
Board of Commissioner To Quiet Land Titles, eller kort Land Commission, etablerades.64 Det
första mötet hölls i februari 1846 och då upprättades Principles Adopted By the Board of
Commissioners to Quiet Land Titles in Their Adjudication of Claims Presented to Them, kort
Principles. I Principles anbefalldes en indelning av allt land i tre delar där en del skulle tillfalla
regeringen, dvs. mō‘ī, en del till ali‘i och konohiki samt en del till de arrenderande. Haole
hade ingen rätt till någon mark. Det visade sig dock vara problematiskt för mō‘ī och ali‘i att
göra upp om hur indelningen skulle se ut. Jon Chinen påpekar att det var ett för stort steg
i riktning från det gamla systemet. De var helt enkelt inte redo för en sådan här
omorganisering.65 Ärendet togs upp både i Privy Council och Legislative Assembly och det
bestämdes att kungen och ali‘i nui skulle assisteras i ett avgörande beslut. En kommitté
utnämndes och med den en rad föreskrifter kring hur indelningen skulle genomföras.66 Så
möttes kungen och ca 240 ali‘i och konohiki och den slutliga uppgörelsen dokumenterades
i Māhele Book. Resultatet blev att kungen tilldelades ca 2,5 miljoner tunnland land som
delades in i två delar; 1 miljon tunnland blev kungens privata land, Crown Lands, och
resterande ca 1,5 miljoner tunnland blev statens, under benämningen Government Lands. 1,5
tunnland tilldelades ali‘i och konohiki vad som benämndes Konohiki Lands. Alla dessa tre
omfattades av de inhemska arrendatorernas rättigheter, men då mō‘ī och flertalet ali‘i och
konohiki sålde delar av sina landområden kom frågan upp hur just böndernas rättigheter
skulle skyddas. Efter en rad diskussioner hos bland annat Privy Council lagstadgades den 6
augusti 1850 i den så kallade Kuleana Act att alla bönder nu kunde ansöka om rätten till det
landområde de bevisligen levde på och brukade. Dessa landstycken låg utspridda inom
Crown-, Government- och Konohiki- land och mätte upp till ca 30 000 tunnland, eller ca 1 %
av den totala landarealen.67
Men det var inte helt okomplicerat att få tillgång till sin bit mark. Ett krav var att
infinna sig hos Land Commission för att göra anspråk på sitt tilldelade landområde vilket
kom att gälla samtliga hawaiianer. Detta var ett problem och Mitchell förklarar hur
”(u)nfortunately, many tenant-farmers were under the impression that occupancy or use
gave them the right to their land. Untold numbers or planters failed to appear before the
Land Commission to secure fee simple title to their choice agricultural Lands.”68 Många
förlorade snart sin mark då de fortsatte att bedriva byteshandel istället för att sälja sina
produkter. På så sätt fick de inte ihop de pengar som behövdes för att betala skatt. Detta
problem innefattade samtliga samhällsklasser. Mō‘ī Kauikeaouli och ali‘i-klassens mer och
Kuykendall 1968: 175.
Mitchell 1982: 262.
64 Chinen 1958: 8. Kamehameha III utnämnde William Richards, justitieminister John Rickord,
Zorobabela Kaauwai, James Young och John ‘Ī‘ī som styrelsemedlemmar. William Richards
fick posten som ordförande.
65 Chinen 1958: 15.
66 Kommittén bestod av John Young (Keoni Ana), G.P. Judd, J. Pi‘ikoi och M. Kekuanaoa. Se
vidare Kuykendall, 1968: 287.
67 Chinen 1958: 31.
68 Mitchell 1982: 264.
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mer extravaganta leverne krävde ett större penningflöde och för att betala sina skulder
sålde de delar av sina landområden till haole.
Vad som också bör påpekas i detta sammanhang är att en månad innan Kuleana Act
hade antagits hade godkännandet av en lag där utlänningar tilläts att förvärva land gått
igenom.69 Diskussioner kring haole och äganderätt till land hade pågått sedan Māhele
genomförts och nu, 1850, med Kuleana Act, kom den definitiva förändringen i det
hawaiianska landsystemet och vägen för en ny ekonomi öppnades. Plantagerna växte och
med dessa en stor efterfrågan av arbetskraft, och arbetskraft importerades från hela
världen.70
Kajsa Ekholm Friedman understryker att denna stora ekonomiska förändring, med
en snabbt växande exportinriktad plantageekonomi och med de vita kapitalisterna i
spetsen, innebar en transformation av det hawaiianska samhället. Grunden lades för den
vita auktoriteten och Ekholm Friedman benämner detta som ”… ett slags kolonialisering
utan explicit politiskt maktövertagande.”71 Under den här perioden lades också grunden
för den multietniska sammansättningen av dagens befolkning på Hawaiiöarna. Denna
utveckling, understryker Ekholm Friedman, låg aldrig i det hawaiianska folkets intresse.72
Vad innebar Māhele för Hawai‘i och hawaiianerna? Hur kunde reformen gå igenom?
Orsak och verkan har stötts och blötts. Kame‘eleihiwa menar att situationen utnyttjades
av politiskt involverade missionärer och att de verkliga vinnarna av reformens
genomförande dessutom var de vita.73 Noenoe Silva resonerar på ett liknande sätt. Hon
understryker missionärernas dominans samt deras övertalningsförmåga där uppmaningen
var att en kapitalistisk ekonomi skulle främja landets utveckling och att en anpassning till
ett politiskt system i europeisk/amerikansk anda var nödvändig. Både Osorio och Silva
poängterar att den aktuella befolkningsminskningen användes som ett argument för att
reformen skulle genomföras. Effekterna av denna, trodde mō‘ī samt ali‘i på inrådan av
missionärer och affärsmän från Europa och Amerika, skulle innebära att
befolkningsantalet skulle öka. Reformen ansågs vara lösningen på problemet. Tanken var
att den skulle motivera maka‘āinana till hårt arbete i utbyte mot materiella ersättningar
inom ramen för en kapitalistisk ekonomi som iscensattes och skulle kunna underlätta att
69 Kuykendall 1968: 297: “Giving to alien residents in Hawaii the right to acquire and hold land
in fee simple and to dispose of the same to any resident in the kingdom, whether subject or
alien.”
70 I samband med att plantageekonomin utvecklades importerades arbetskraft ifrån hela världen
bl.a. Kina, Japan, Portugal, Norge, Korea m.fl. Hawaiianer ansågs inte speciellt intressanta som
arbetskraft. Kajsa Ekholm Friedman (1998: 208ff) tar upp just detta och ställer frågan varför
hawaiianer ratades. Visst hade den hawaiianska befolkningen minskat kraftigt och ett flertal
hawaiianer hade dessutom begett sig till Amerika för att arbeta, men detta var, menar Ekholm,
inte den primära anledningen. Hawaiianernas arbetsmoral var enligt plantageägarnas mått
undermålig. De ansågs lata och opålitliga och det krävdes ständig övervakning och så fort
övervakningen upphörde gjorde hawaiianerna likaså med sitt arbete.
Vad som också bör tilläggas i detta sammanhang är att några som ansökte om mark var
missionärer.
71 Ekholm Friedman 1998: 204. William Richards efterträdare som utbildningsminister blev
Richard Armstrong som välkomnade den stora förändringen i ett brev till sin svåger: ”…This
gives the final blow to the old odious feudal system & makes this a nation of free holders. It is
a point for which I have long contended & finally on my motion it was carried by the King &
council. On their part it cost a great struggle, as it cuts the off at once from the labour of all
their tenants, & they must now work their lands by hired labour.” I Kuykendall 1968: 292
(Brev från Armstrong till Chapman, 11 januari, 1850).
72 Ekholm Friedman 1998: 204.
73 1850 ansökte ett antal missionärer om totalt 560 tunnland mark hos riksrådet. Ansökan
beviljades. Några av dessa missionärer var A. S. Cooke, A. Bishop, E. W. Clarke. Kame‘eleihiwa 1992: 20.
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man ingick ett handelsavtal med andra medlemmar i världssamfundet.74 Vad som mō‘ī och
ali‘i nui trodde skulle bringa ny pono och innebära fördelar och säkerhet för maka‘āinana
visade sig dock ha motsatt effekt. Befolkningsantalet fortsatte minska och epidemier
fortsatte att härja.75
Det internationella intresset, främst ekonomiskt, för Hawai‘i under perioden var stort
och både Frankrike och England hade gjort försök att ta över. Ekholm Friedman refererar
till Theodore Morgan som i sin tur menar att ali‘i kom att prioritera en säkerhet i de
internationella kontakterna och inkomster som förväntades i framtiden framför sina
feodala rättigheter till marken. Att jordreformen genomfördes var oundvikligt och ali‘i
samtyckte för att de egentligen inte hade några val. Ekholm Friedman skriver: ”De vita
genomdrev med andra ord en anpassning av det sociala systemet till den förändrade
verklighet som omvärlden tvingat på Hawai‘i och som den hawaiianska aristokratin var för
kraftlös för att kunna motsätta sig eller på egen hand hantera.”76

Det hawaiianska kungadömets fall
Den ekonomiska makten kom alltså under andra hälften av 1800-talet helt att ligga i de
amerikanska och europeiska plantageägarnas händer. De hade fortsatt att köpa upp stora
landområden och använde dessa till sockerindustrin. Just socker kom mellan 1850 och
1890 att vara den huvudsakliga ekonomiska inkomstkällan och arbetskraft importerades
från Kina, Japan och Portugal.77 1874 ingicks ett avtal med USA där Hawai‘i tilläts sälja
socker befriat från importskatt till Amerika. Men avtal kan brytas och så skedde med
detta. Det innebar att de vita plantageägarna sökte permanenta relationer med Amerika
som då förhoppningsvis skulle arbeta för ett fortsatt skattefritt samarbete. Ett alternativ
var att annektera Hawai‘i som ett amerikanskt territorium. Det fanns dock en hel del
hinder på vägen och ett av dessa var mō‘ī och hans makt. För att kontrollera kungadömet
politiskt behövdes nya drastiska tag och i januari år 1887 formades ett hemligt sällskap,
Hawaiian League. Medlemsantalet var ca 400 och majoriteten medlemmar var amerikanska
missionärsättlingar. Grundaren och organisatören var advokaten och missionärsdescendenten Lorrin A. Thurston. Sällskapets mål var att ”reformera” monarkin och
därmed radikalt begränsa eller till och med eliminera kungens makt. Den initiala avsikten
var att forma en ny konstitution och om mō‘ī Kalākaua vägrade skulle han avsättas
omedelbart. Några radikala i sällskapet talade just om att avsätta honom i vilket fall som
helst och vissa ville till och med avrätta honom.78
Men nu blev det så att Kalākaua den 6 juli skrev under den nya konstitutionen som
kallas Bayonet Constitution. Genomförandet skedde under tvång och kungen skrev under,
bokstavligen med en bajonett mot strupen. Konstitutionen innebar att makten förlades till
kabinettet och att kung Kalākaua enbart blev en galjonsfigur utan auktoritet att hindra
makthungriga regeringsmedlemmar.79
Bayonet Constitution innebar inte bara att kungens makt begränsades utan också att
samtliga hawaiianers rättigheter inskränktes. Intentionen var att få bort den infödda
hawaiianska majoritetens dominans vid val och lagstiftningar. Haole utan medborgarskap
tilläts rösta under förutsättningen att de var amerikaner eller européer. Vidare medförde
konstitutionen att representanterna i House of Noble skulle väljas av en klick rika
Silva 2004a: 42.
Kame‘eleihiwa 1992: 205–208, Silva 2004a: 42, Osorio 2002: 47f.
76 Ekholm Friedman 1998: 203.
77 Dudley & Agard 1993: 17.
78 Kuykendall 1998: 347ff.
79 Mer att läsa om konstitutionen finns i Kuykendall 1998: 366–372.
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amerikanska markägare och av dem som hade tillräckligt hög inkomst.80 Detta innebar att
ca 75 % av den hawaiianska befolkningen och samtliga immigrerade asiater saknade rösträtt.
Det vita fåmannaväldets förfarande och den nya konstitutionen kritiserades starkt av
hawaiianer som såg sina rättigheter och sitt land övertas av icke-hawaiianer. Hawaiianer,
kineser och japaner anmodade mō‘ī Kalākaua att återkalla konstitutionen, något han
emellertid inte kunde göra. Det innebar dock inte att han och hans supportrar gav upp
kampen att återfå kontrollen över Hawaiiöarna. Den 30 juli 1889 ledde Robert W.
Wilcox81 ett väpnat uppror där ca 80 beväpnade hawaiianer och européer stormade ‘Iolani
Palace. Med sig hade de en ny konstitution som Kalākaua skulle underteckna. Kungen var
dock inte på plats och stormningen stoppades av kabinettets trupper. Wilcox hävdade att
han agerat på initiativ av Kalākaua men denne hävdade motsatsen. Wilcox anklagades för
konspiration men frigavs av en hawaiiansk jury och blev en folkhjälte för många
hawaiianer.82 Bayonet Constitution kom dock att bestå och så gjorde också motståndet och
protesterna mot den. Som ett resultat formades den hawaiianska politiska organisationen
Hui Kālai‘āina, Hawaiian Political Association, vars mål var att etablera sig i det kommande
valet.83
Under Kalākauas sista år som regent kom ekonomin på Hawai‘i i rejäl gungning då
United States Congress 1890 lade fram McKinley Tariff Act. Detta nya lagförslag skulle
innebära att tulltaxan för socker till USA, var det än kom ifrån, skulle tas bort samt att
amerikanska producenter skulle belönas med en premie för varje skålpund socker. Det
skulle vara katastrofalt för den hawaiianska sockerindustrin som var den rådande
inkomstkällan. När lagförslaget till slut antogs var depressionen ett faktum. Åter kom
diskussioner kring annektering upp och de vitas sympatier för en annektering av Hawai‘i
till Amerika ökade. En annektering skulle innebära en rad fördelar politiskt men inte minst
ekonomiskt, till exempel skulle plantageägarna erhålla premier för sin sockerproduktion.
Men den ekonomiska krisen gick inte att avvärja och många affärsverksamheter led stora
förluster. Den lilla gruppen mäktiga vita, som ägde stora landområden och styrde
affärslivet, lade stor vikt vid att säkra sina intressen och ägodelar, medan hawaiianerna
ville ha tillbaka sitt politiska inflytande och få tillbaka sitt land.
Mitt i denna svåra tid med ekonomisk kris och politiska tvister avled mō‘ī Kalākaua år
1891, och hans syster Lili‘uokalani, eller Lydia Kamakaeha Dominis, övertog platsen på
tronen. Lili‘uokalani var av högsta ali‘i rang och stolt över sitt hawaiianska arv. Vidare ville
hon bibehålla den regerandes traditionella privilegier som mō‘ī wahine, drottning. Hon hade
varit politiskt involverad under Kalākauas regeringstid och var väl medveten om vad som
pågick i omvärlden. Hennes resor till Amerika och England hade gett henne en inblick i
hur livet tedde sig utanför Hawaiiöarnas gränser.84
Lili‘uokalanis tillträde medförde en hel del spekulationer och reaktioner främst bland
den vita befolkningen. Det var allmänt känt att Lili‘uokalani inte sympatiserade med
80 Kriterierna för rösträtt var antingen en årsinkomst på över USD600 eller ett innehav av
egendom till ett värde av USD3000.
81 Wilcox föddes på Maui 1855 och hans mor var hawaiianska och hans far amerikan. Han
utbildade sig i Italien och gifte sig med en italiensk kvinna.
82 Se bl.a. Dougherty 1992: 161ff.
83 Kuykendall (1998: 448) skriver: “It was a native Hawaiian organization, but at least one haole,
an American named Daniel Lyons, editor if the Elele, played an active part in the association
and later was its president for a while. There is evidence of factional disputes within the Hui,
but its fundamental objectives appear to have been restoration of the constitutional system
existing before June 30, 1887, and maintenance of the native people and the Hawaiian king as
dominant elements in the government. In practise, therefore, the association opposed the
Reform administration and demanded important changes in the constitution.”
84 Läs om Lili‘uokalani i hennes Hawaii’s Story By Hawaii’s Queen, 1897/1995.
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utvecklingen så som den sett ut under broderns regeringsperiod, samt att hon motsatte sig
en annektering. Lili‘uokalani värnade om sitt land, sin kultur och sina medmänniskor och
det var ingen hemlighet att hon var motståndare till Bayonet Constitution och de
inskränkningar denna innebar. Hennes övertygelse var att det enda sättet för Hawai‘i och
folket att bli fria från de vitas styre var att låta makten återgå till monarkin samt att inrätta
en ny konstitution. Lili‘uokalani samlade sina kabinettsmedlemmar en morgon i januari
1893 och meddelade att hon ämnade proklamera en ny konstitution. Denna konstitution
skulle innebära att samtliga infödda hawaiianer skulle återfå rösträtt samt mer makt åt
drottningen. Vidare skulle också regenten själv välja lämpliga medarbetare.85
Oron spred sig bland kabinettsmedlemmarna och några samlades till ett möte dagen
efter för att komma fram till en plan att förhindra vad som höll på att inträffa.
Lili‘uokalani övertalades att vänta några veckor och hon uppmanade allmänheten att vara
tålmodig. Vidare meddelade hon att en ny konstitution skulle presenteras inom snar
framtid. Med missionärsättlingen Lorrin Thurston i spetsen samlades 13 annekteringsanhängare, Committee of Safety, till ett möte där det fastställdes att drottningens agerande
hotade lag och ordning och var av revolutionär karaktär.86 Tänkt motåtgärd var att
tillkännage en provisorisk regering med målet att annekteras av USA. Man sökte därför
stöd hos USA för att genomföra planen och bad om ett ingripande. Detta nekades. Så
uppstod oenigheter bl.a. mellan kabinettsmedlemmar och utgången blev att en motvillig
drottning skrev under ett dokument som intygade att hon inte skulle proklamera någon ny
konstitution. Kabinettet informerade om underskriften men Committee of Safety nöjde sig
inte med detta utan planerade en väpnad revolution. De anhöll om militär uppbackning
från USA med motiveringen att ”(t)he queen with the aid of armed force and
accompanied by threats of violence and bloodshed from those with whom she was acting,
attempted to proclaim a new constitution.”87
Mō‘ī wahine Lili‘uokalani arresterades i januari 1895 och hon hölls fången i ett litet
rum i ‘Iolani Palace. Palatset hade övertagits av den provisoriska regeringen som döpt om
palatset till ”Executive Building”. Den provisoriska regeringen tvingade Lili‘uokalani att
abdikera med hot om att om hon inte gjorde så skulle hennes närmaste anhängare
avrättas. Kort därefter ställdes hon inför rätta under en av regeringen sammankallad
militär domstol som dömde henne till fem års hårt arbete som straff för förräderi. Det
verkliga straffet blev dock åtta månader strängt isolerad fångenskap i ett rum i palatset,
därefter fem månaders husarrest i sitt hem och åtta månaders begränsad vistelse på
O‘ahu.88
Lili‘uokalani protesterade med motiveringen att varken republiken eller domstolen
hade makt eller rättighet att tvinga henne att avgå eller döma henne:
I must deny your right to try me in the manner and by the Court which you have called
together for this purpose. In your actions you violate your own Constitution and laws…All
who uphold you in this unlawful proceeding may scorn and despise my words, but the
offence of breaking and setting aside for a specific purpose the laws of your own nation and
disregarding all justice and fairness may be to them and to you the source of an unhappy
and much to be regretted legacy.89

Den 12 augusti 1898 annekterades Hawai‘i av USA. Republiken Hawai‘i blev Territory of
Hawai‘i, ett amerikanskt territorium. Annekteringsceremonin ägde rum framför ‘Iolani
Se vidare bl.a. Allen 1982: 284.
Allen 1982: 287 samt Daws 1974: 270.
87 Allen 1982: 291.
88 Lili‘uokalani 1897/1995.
89 Silva 2004a: 180f.
85
86
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Palace och den hawaiianska flaggan halades för att ge plats åt amerikanska stjärnor och
ränder. Den vita delen av befolkningen jublade, men den hawaiianska befolkningen var
minst sagt dyster. Hawaiianer hade under flera år livligt protesterat mot en planerad
annektering och 1897 hade över 29 000 hawaiianer skrivit under en petition som
inlämnats till kongressen.90 President Cleveland hade flera år tidigare meddelat kongressen
att den provisoriska regeringen som verkade på Hawai‘i efter det att drottning
Lili‘uokalani störtats från sin tron, inte hade några som helst befogenheter att representera
medborgarna på Hawaiiöarna. Därmed kunde inte, med hänvisning till internationell lag,
USA lägga anbud på Hawai‘i.
Clevelands föreskrifter kom dock att ignoreras. När han året innan, 1897, lämnade
sin plats åt den nye presidenten William McKinley togs frågan upp igen och den 16 juni
skrev den nye presidenten under ett traktat som banade vägen för annektering. De
styrande på Hawai‘i bekräftade traktaten utan att tillfråga folket. Dock uppstod problem
med bekräftelse från USA. Enligt grundlagen skulle ett traktat bekräftas av 2/3 av senaten.
Det visade sig att nödvändigt antal inte stödde det föreslagna traktaten, som därmed inte
fick lagstadgad bekräftelse. För att genomdriva fördraget hänvisade man till ett tidigare
känt ärende, som gällde Texas inträde i unionen år 1845. I det ärendet hade man beslutat
att en majoritet röster i vardera kongressen var tillräckligt för ett avgörande. På detta sätt
kringgick man det lagliga kravet gällande traktat.91 Efter diskussioner om fördelen med
Hawaiiöarnas strategiska läge passerade resolutionen om en annektering och signerades av
president McKinley i juli 1898. Beslutet var helt utanför hawaiianernas kontroll och
skedde utan hänsyn till den opposition som fanns på Hawai‘i under denna period.92
Perioden fram till att Hawai‘i blev amerikansk stat 1959 innebar stora förändringar
för hawaiianer och Hawai‘i på alla plan, såväl sociala, ekonomiska som politiska. Den
mäktiga koalitionen kallad ”The Big Five”, bestående av fem amerikanska affärsenheter
med missionärsbakgrund, tog makten över samtliga samhälleliga funktioner.93 De startade
med sockerindustrin och det utvecklades till övervakning av transporter, hotellverksamheter, banker, försäkringsbolag och många både små och stora detaljhandlare. Då de
dessutom inledde ett tätt samarbete med den amerikanska flottan och högt uppsatta
ämbetsmän var den totala kontrollen över öarna ett faktum. Så småningom gjorde också
den amerikanska militären inträde och omvandlade stora delar av öarna och till och med
hela öar, som t.ex. Kaho‘olawe, till militärt strategiska platser. Människor tvingades lämna
sina hem. Traditionella platser av religiös och andlig betydelse användes som övningsplatser för bombning eller som lagerplatser för ammunition och kärnvapen. Pearl Harbor
på ön O‘ahu blev flottans huvudhamn och ett stort område i dess närhet spärrades av för
allmänheten.

Dudley & Agard 1993: 6.
En liknande proposition, under namnet ”Newlands Resolution” lades fram angående
annekteringen. Denna mötte också motstånd, men efter diskussioner om fördelen med öarnas
strategiska läge passerade resolutionen om en annektering och signerades av president
McKinley i juli 1898.
92 Daws 1974: 287–292, Dudley & Agard 1993: 62–64. Se också Silva 2004a: 145–159.
93 Lawrence Fuchs (1961: 43) skriver i Hawai‘i Pono: An Ethnic and Political History om denna
grupp: ”A small group of missionary descendants, their relatives by marriage, and a few
business associates comprised the haole inner core; their dominant purpose was the control of
Hawai’i (…) They governed the island in a leisurely but conscientious fashion primarily from
the offices of the mayor sugar agencies. They lived in stately mansions surrounded by royal
palms in the hills of Honolulu, or in large sprawling houses set on manicured lawns in rural
areas.” Även citerat i Ekholm Friedman 1998: 94.
90
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Reaktion och aktion
När Hawai‘i blev amerikansk delstat 1959 följde också fortsatt ekonomisk förändring och
en alltmer ökande turism. Hawaiiöarna gjorde entré på världskartan och på filmduken
gjorde artister som Elvis Presley reklam för ett paradis inom räckhåll. Turister anlände i
stort antal och konsumerade friskt souvenirer i form av kopior av hawaiianska artefakter
som fiskkrokar, krigshjälmar, instrument och även symboler av religiöst värde. Hula, med
sitt ursprungliga komplexa religiösa och rituella värde, massproducerades i form av
underhållande och färgsprakande shower för allmänheten. Lättklädda kvinnor svajade
förföriskt på höfterna inför tusentals exalterade turister iklädda hawaiiskjortor samt väl
försedda med färgglada paraplydrinkar vid hotellens poolkanter. Den hawaiianska
akademikern och aktivisten Haunani-Kay Trask reagerar och skriver: ”Burdened with
commodification of our culture and exploitation of our people, Hawaiians exist in an
occupied country whose hostage people are forced to witness (and, for many, to
participate in) our own collective humiliation as tourist artefacts for the First World.”94
Samtidigt växte en dynamisk och i vissa fall även militant gräsrotsrörelse fram. I takt
med att intresset för hawaiiansk musik, sång, dans, språk och kultur ökade utvecklades
också ett politiskt och kulturellt medvetande hos hawaiianer. Perioden brukar benämnas
”den hawaiianska renässansen.”95
I samband med Vietnamkriget organiserade sig flera protestgrupper runt om i
Amerika och världen; t.ex. Black and Native American Indian rörelsen och andra grupper
som förespråkade mänskliga rättigheter. Dessa hade en inverkan på ett stort antal
hawaiianer och en ökad medvetenhet kring etnicitet och kulturell stolthet grodde. I
samband med att intresset för Hawai‘i och hawaiiansk kultur ökade utvecklades den
Hawaiianska rörelsen i politisk inriktning.
Till en början fokuserade man på ämnen som landrättigheter för att under 1970-talet
utvecklas till en fullt blomstrande självständighetsrörelse. Organisationer och grupper som
ALOHA (Aboriginal Lands of Hawaiian Ancestry), The Homeland Movement, Native
Hawaiian Legal Corporation, ’Ohana O Hawai‘i och OHA (Office of Hawaiian Affairs)
etablerades. Utvecklingen fortskred under 1980- och 1990-talet då organisationer som
Institute for the Advancement of Hawaiian Affairs, Ka Lahui Hawai’i (The Hawaiian Nation), Ka
Pakaukau, SCHA (State Council of Hawaiian Homelands Association, med cirka 30 000
medlemmar), Hui Na’aiao och ‘Ohana Council of the Hawaiian Kingdom, idag kallat Sovereign
Nation – State of Hawai‘i eller Nation of Hawai‘i, grundades.96

Trask 1999: 17.
Benämningen ”renässans” ger signaler om att det handlar om en återuppståndelse. Precis
som Kajsa Ekholm Friedman (1998: 62) betonar är detta begrepp problematiskt. Under ett
fältarbete på Big Island (ön Hawai‘i) 1980 talade hon med en informant om att hon tänkt skriva
om ”…hur hawaiianerna först nästan försvann, amerikaniserades och hur de sedan
återuppstod.” Hennes informant reagerade med att i kritisk ton svara att så inte var fallet.
Hawaiianerna hade aldrig försvunnit utan funnits där hela tiden, ”…utan sådana brott i
skeendet som jag inbillade mig.” Ekholm refererar vidare till en annan informant, en
hawaiiansk nationalist, som på uttrycket ”the ancient religion” aggressivt svarat ’It’s not
ancient, we don’t have ancient in Hawaii. I’m still here.”
Under några av mina samtal med min informant Pali fick jag ungefär liknande respons. Hennes
kommentar var att den hawaiianska kulturen visst hade fortlöpt och också utvecklats, men inte
synligt för utomstående. Enligt henne försvann mycket av hawaiianernas kultur ”under jorden”
och var endast tillgängligt för hawaiianer. Mer än så hände inte, menar hon. Intervju med Pali
Jae Lee i maj 1999.
96 För datum se t.ex. Anthony Castanha, The Hawaiian Sovereignty Movement, 1996.
Hämtat från http://www.hookele.com. För mer information om kampen för självständighet se
exempelvis Benham & Heck 1998, kapitel 5.
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I samband med ett ökat politiskt medvetande uppstod också ett intresse för den
historiska utvecklingen. Och man ifrågasatte den amerikanska överhögheten. Hawaiianer
började söka i dokument för att bekräfta sina misstankar om olagliga aktioner i samband
med kungadömets fall 1893. Dudley & Agard skriver:
Researchers were unprepared for what they found. They had been educated to think of
America as righteous. To deny the righteousness of America is to deny the goodness of a
part of themselves. But there in historical documents were clear statements of America’s
complicity in a conspiracy to overthrow the Hawaiian kingdom. Who would believe them?
Who even among their own people?97

Modeller för självständighet – några exempel
Kampen om förlorad kultur, förlorat land och förlorade rättigheter drivs ännu idag, men
motståndet från Amerikas sida är hårt. Med stöd från politiker och akademiker arbetar
hawaiianerna ihärdigt för att skapa olika modeller för uppbyggandet av en hawaiiansk
nation och självständighet. Olika problem rörande hawaiianers situation diskuteras i olika
forum som t.ex. opinionssidor i hawaiianska dagstidningar, nätverk på Internet, på
sammankomster och i debattprogram på TV. Rösterna är många och kritiken gentemot
västerlänningar övervägande hård.
Planerna för hur Hawai‘i ska se ut och fungera i framtiden skiljer sig åt mellan de
olika grupperna och organisationerna. Gemensamt är givetvis tanken om självständighet,
men inom vilka ramar denna självständighet ska te sig varierar. Likaså skiljer sig åsikterna
när det kommer till Hawaiiöarnas framtida politiska och ekonomiska relation till USA.98
Ett förslag är Nation-within-a-nation modellen vilken kan relateras till situationen hos
urinnevånarna i Nordamerika och Alaska. Här råder en form av integrering till USA, där
diverse grupper får federalt erkännande.99 Mililani Trask förklarar:
Under the existing U.S. policy, America wants to establish government to government
relations with its Native people. This is why over 500 Indian and Native Alaskan
governments (councils) have been established. When the U.S. gives money, land and

Dudley & Agard 1993: 108.
Läsvärda artiklar i ämnet finns i “Hawaiian Issue” av Cultural Survival Quarterly 24.1, Spring
2000. Följande artiklar berör självständighetsfrågan: Haunani-Kay Trask: "The Struggle for
Hawaiian Sovereignty"; Mililani Trask: "Hawaiian Sovereignty"; David Stannard: "The
Hawaiians: Health, Justice, and Sovereignty" Mililani Trask: "Hawai'i and the United Nations";
Lehua Kinilau and Jade Danner: "The Next Step Toward Sovereignty: Project Hawaiian
Justice"; Kyle Kajihiro: "Nation Under the Gun: Militarism and Resistance in Hawai'i".
99 Castanha skriver i The Hawaiian Sovereignty Movement: Roles of and Impacts on NonHawaiians, 1996:
“The sovereignty of Native groups under federal Indian law is assumed to be inherent, limited
only by the authority of the U.S. Congress. F. Cohen writes: ‘Perhaps the most basic principle
of Indian law, supported by a host of decisions…is the principle that those powers which are
lawfully vested in an Indian tribe are not, in general delegated powers granted by express acts
of Congress but rather inherent powers of a limited sovereignty which has never been
extinguished. Each Indian tribe begins its relationship with the Federal Government as a
sovereign power, recognized as such in treaty and legislation. The powers of sovereignty have
been limited from time to time by special treaties and laws…these statues of Congress, then,
must be examined to determine the limitations of tribal sovereignty rather than to determine its
sources or its positive content. What is not expressly limited remains within the domain of
tribal sovereignty.’”
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programs to the Sioux or Navaho, federal representatives meet with Indian government to
work out the details. Right now Hawaiians have no such government.”100

För flera grupper ses modellen som ett avstamp på väg mot total separation och
självständighet gentemot USA. En del menar att den enda möjligheten för att hawaiianer
ska få tillbaka sitt land, sin identitet och sin stolthet är att bli helt självständiga. Här
kommer Ka Lāhui Hawai‘i Masterplan for Hawaiian sovereignty101 in i bilden. Aktivisterna
Mililani Trask och Lilikalā Kame‘eleihiwa är förespråkare för Ka Lahui’s Masterplan och
därmed stöder de Nation-within-a-Nation baserad på planen med rättigheter utöver de som
idag är befintliga för Nordamerikas indianer och Alaska.102
Modellen Full Independence förespråkar för ett Hawai‘i fullständigt separerat från USA.
Gruppen som stöder denna modell består av hawaiianer från alla samhällsskikt och några
av ledarna är Kekuni Blaisdell, Poka Laenui, Michael Kioni Dudley och Lynette Cruz.
Avsikten är att återupprätta Hawai‘i som en oberoende nation med befogenhet att själva
definiera sitt medborgarskap, ha fullständig ekonomisk kontroll samt ha möjlighet att
kontrollera och styra immigration. Här spelar ett medlemskap i FN en stor roll.
För Poka Laenui är det viktigt att bevara relationen till ‘āina, landet eller marken,
samt att vara hängiven den hawaiianska kulturen: ”The people I grew up with were from
many races, but we all loved Hawai‘i. We identified with the land. We knew we were
Hawaiians.”103
Blaisdell har länge slagits, och slåss fortfarande, hårt för total självständighet (full
independence) och nöjer sig inte med några mellanting eller kompromisser med USA.
Han poängterar att på grund av FN:s konventioner gällande kolonialisering så är
hawaiianer idag ett olagligt koloniserat folk och Hawai‘i en olagligt koloniserad nation.
Hawai‘i, som separat nation, ska inte stå under amerikansk lag utan snarare under
internationell lag: ”We have two separate nations here. And under international law, we as
the colonized people have absolute equal political power. So we do not accept the
position that places us under the authority of the United States at all.”104 Målet är att
avkolonialisera Hawai‘i och dess befolkning. Det innebär dock inte att icke-hawaiianer inte
är välkomna. Kekuni Blaisdell menar att en hawaiiansk nation även välkomnar ickehawaiianer, dock under förutsättningen att dessa är involverade och stöder ett
självständigt Hawai‘i och fogar sig efter två grundläggande principer. Den första är
vördnad, vilket relateras till andlighet. Den andra är medkänsla, vilket innefattar omtanke
och som han uttrycker det, ”caring for all.”105
100 Trask 1993: ”Turning the Tide” i Journal of Anti-Racist Activism, Research & Education. Även
tillgänglig via www.hawaii-nation.org/turningthetide-6-4.html
101 Trask 1993: ”Turning the Tide” i Journal of Anti-Racist Activism, Research & Education. Även
tillgänglig via www.hawaii-nation.org/turningthetide-6-4.html.
102 Mililani Trask (1993) skriver:
Ka Lāhui’s approach is to seek inclusion for the Hawaiian people in the existing U.S. federal
policy which affords all Native Americans the right to be self-governing, and to obtain access
to the federal courts for judicial review. Once this is achieved, the sovereign nation can explore
with the state, federal and county governments, resolution of claims relating to the Native
trusts and other entitlements. Ka Lahui believes that the nation should be created before
Native entitlements are negotiated. It is the right of the sovereign entity to advance the claims
of the people and to explore ways to resolve conflicts with the State and the U.S. Trask,
Mililani: ”Turning the Tide” i Journal of Anti-Racist Activism, Research & Education, via
www.hawaii-nation.org/turningthetide-6-4.html
103 Dudley & Agard 1993: 139
104 Honolulu Star Bulletin, Special transcript, 20 mars 2000: “In wake of Rice vs. Cayetano, what
happens now?” Hämtat från http://starbulletin.com/2000/03/20/special/transcript.html.
105 Castanha 1996: kap 7. Hämtat från “Full Independence”:
www.hookele.com/non-hawaiians/chapter7.html.

30

Antropologen Wende Elisabeth Marshall poängterar att även om det övergripande
målet för 1990-talets självständighetsrörelse var landåtervinning och återskapande av en
hawaiiansk nation så lades största tyngden, i alla fall i Wai‘anae, på en inre
avkolonialiseringsprocess (internal decolonizing process). Denna process ”…involved
(re)membering and (re)creating the ways of Hawaiians in ka po‘e kahiko (the people of old)
before they hade been inundated with English, Christianities, and the morality of land as
private property.”106 Avkolonialiseringen i detta sammanhang innebär att man avvisar
skammen och självföraktet som finns endemiskt hos koloniserade folk.

Med upplysning och utbildning i fokus
Kampen för självständighet har skuggats av framgångsrika anti-självständighetsgruppers
frammarsch, där attacker varit inriktade på exempelvis Office of Hawaiian Affairs (OHA),
samt på speciella program rörande utbildning och landrättigheter. Politiskt käbbel samt
oenigheter mellan olika hawaiianska organisationer och grupper har också under perioder
inneburit ett svalare intresse bland hawaiianer. Detta innebär inte att utvecklingen har stått
stilla. Poka Laenui är noga med att påpeka att rösterna finns och har funnits hela tiden,
men de har dock inte varit så höga på sistone. Mer har pågått än det som nått fram till den
stora allmänheten. Exempelvis har fler unga hawaiianer involverat sig i politiskt arbete,
något som Laenui benämner som fredlig infiltration.107
En gemensam frågeställning inom rörelsen är nu: ”How do we move forward?”108
Situationen som den är i nuläget beskrivs som ohållbar och en utvärdering av rörelsens
utveckling är aktuell. Det är tid för reflektion.
I Living Nation kampanjen109 med arrangörer som Lynette Cruz och Mel Kalahiki,
understryks vikten av samarbete och samstämmighet i viktiga frågor: ”The Living Nation
Campaign believes that a clear understanding of history, and the proper words to describe
our history, will be the catalyst that pills the various sovereignty and Hawaiian
organizations into a unified whole.”110 Under kampanjens inledningsskede i januari 2003
visade det sig att många ledare för de olika grupperna, vilka tidigare varit splittrade, talade
varmt för ett bättre samarbete och möjligen en sammanslagning. Keoni Agard
understryker att det viktigaste av allt i nuläget är en ökad ömsesidig respekt och ett bättre
samarbete och säger: ”Now we need to be smart. It’s not a matter of who’s better or
who’s been in the movement longer … Unless we unite under one umbrella, we will
perish.”111
Således eftersträvas en gemensam plan, något som fler och fler representanter för
olika grupper och organisationer är beredda att arbeta för. Planen innefattar inte bara
strategier hur man som hawaiian ska ställa sig till utomstående, utan också hur man kan
bygga upp en inre trygghet i identiteten som hawaiian. Kaleikoa Ka‘eo, lärare på Maui,
förklarar: ”We have to re-recognize our relationship to this land and who we are, actively
Marshall 2005: 187.
Griffin, John “Sovereignty: Out of sight, not out of mind”, The Honolulu Advertiser, 9 juni
2002.
108 Frågan “How do we move forward?” är rubriken på en artikel i Honolulu Weekly, 8 januari,
2003. Frågan ställdes under en sammankomst organiserad av Living Nation.
109 För information om kampanjen se:
http://www.flyservers.com/members2/livingnation.org/pr_030111.html
110 The Living Nation Press Release, 11 januari, 2003 se:
http://www.flyservers.com/members2/livingnation.org/pr_030111.html.
111 Vilotti, Vicki, ”Unity emerges as a goal at Hawaiian march” i The Honolulu Advertiser, 18
januari, 2003,
http://the.honoluluadvertiser.com/article/2003/Jan/18/In/In12a.html
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participate in ceremony or language, work the lo’i [taro patch] … I truly feel that the fight
is not just about getting the land back to us, but about us getting back to the land.”112
Många hawaiianer idag har förlorat kontakten med kultur och tro. Mer än ett
århundrade av effektivt undertryckande har bestulit ett stort antal hawaiianer på deras
självkänsla såväl som deras stolthet över det kulturella arvet.113 Det övervägande antalet
aktivister är här överens om att hawaiianer måste få tillgång till kunskap, inte bara om sitt
kulturella arv men också om sina politiska rättigheter. För att nå ut till alla berörda krävs
således särskilda metoder, dvs. olika sätt att få ut information om vilka rättigheter som
finns. Förutom att få fler hawaiianer att engagera sig politiskt genom att t.ex. rösta, menar
många aktivister, att det också är viktigt att så många som möjligt arbetar för att utveckla
väl fungerande forum där viktiga frågor kan ventileras. Det anses dessutom viktigt att
informera om diverse program och tjänster som finns tillgängliga för hawaiianer. Tanken
är att ökad utbildning också leda till att fler engagerar sig politiskt och därmed når
samstämmighet inför viktiga propositioner som läggs fram federalt. Här betraktas kunskap
om hur andra gruppers, exempelvis nordamerikanska indianer, tillvägagångssätt i liknande
frågor en relevant källa.
Aktivister från flera grupper påpekar att Hawaiiöarnas framtid till största del ligger i
folkets händer. Det är därför de insattas ansvar att förmedla vidare kunskap om vilka
valmöjligheter som finns, till exempel vilka modeller för självbestämmanderätt som
existerar och verkar idag. För att kunna ta ställning i viktiga frågor som rör t.ex. rätten till
självbestämmande, krävs upplysning. Den osäkerhet som råder bland hawaiianer idag
måste uppmärksammas och här påpekar Robin Danner ansvaret hon och andra aktivister
faktiskt har:
…the native Hawaiian people have said very clearly that they’re not ready to choose,
because they need more education, they need to understand what are all the
options…There needs to be a lot more effort put into providing real information. Not
‘what if’ information, but ‘what is’ information, factual information that is available to us
that we can give our people.114

En av de mest centrala strategierna för att kunna förmedla denna kunskap är att få
kontroll över undervisning samt vad som ska innefattas i läroplanen. Poka Laenui hänvisar
till World Conference of Indigenous Peoples som hölls i Vancouver 1987. Under konferensen
riktades fokus på barn och förvärvandet av kunskap, samt behovet för urinvånare att
kontrollera utbildningen av och för sitt eget folk och sina barn:
Indigenous children must be taught in an appropriate indigenous environment, giving
consideration to their language used, the style of instructions, the subject matter of
instructions, the physical surroundings, and perhaps the foremost, the needs and aspirations
of the peoples for whom the educations programs are carried out.115
Kelly, Anne Keala “How do we move forward?” i Honolulu Weekly, 8 januari, 2003
Benham & Heck (1998: 4) understryker: ”Beyond low academic achievement statistics and
poverty numbers lies a more devastating truth; that is, cultural identity, or affinity to a cultural
group, remains jeopardized by a lack of self- and cultural-esteem.”
114 “In wake of Rice vs. Cayetano, what happens now?” i Honolulu Star Bulletin, Special
transcript, 20 mars, 2000: 5–11, via
http://starbulletin.com/2000/03/20/special/transcript.html
115 Laenui 1992: “Indigenous Education”, 16 mars 1992, Institute for the Advancement of
Hawaiian Affairs. Se www.opihi.com/sovereignty/educate.txt.
Laenui poängterar hur viktigt det är att fokusera och satsa på barnen, då dessa är framtiden.
Han berättar om ett talesätt bland hawaiianer: ”If you plan for one year, plant Taro (a food
crop harvested in a year). If you plan ten years, plant Koa (a large tree used for canoe building).
If you plan for a hundred years, teach your children.”
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113

32

Laenui menar att hawaiianerna har förlorat stora delar av sitt arv genom en cykel av social,
kulturell och historisk försakelse. För att kunna bryta detta negativa kretslopp krävs att
hawaiianer själva får kontrollera sin utbildning och dess innehåll. Detta, menar han, är
enda möjligheten att bygga upp förlorad stolthet och värdighet hos hawaiianer idag.
Rätten att bestämma om sina barns framtid är avgörande för hela det hawaiianska folkets
framtid och måste respekteras och stödjas av samtliga bosatta på öarna. Laenui skriver:
”To interfere in the transfer of a people’s collective memory from one generation to
another, to break the continuity of consciousness of that people is a tantamount genocide.”116

116 Laenui 1992: “Indigenous Education”, 16 mars 1992, Institute for the Advancement of
Hawaiian Affairs. Se: www.opihi.com/sovereignty/educate.txt
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KAPITEL 2
“In the wilderness, prepare ye the way of the Lord”117
How were our hearts surprised, agitated and encouraged beyond every expectation, to hear
the report- ’Kamehameha is dead – His son Liholiko [Liholiho] is king – the tabus are
abolished – the images are destroyed, - the heiaus of idolatrous worship are burned, and the
party that attempted to restore them by force of arms has recently been vanquished!’ The
hand of God! How visible in thus beginning to answer the prayer of his people, for the
Hawaiian race!118

Missionärernas ankomst till Hawaiiöarna beskrivs oftast i källorna som väldigt dramatisk.
Den 30 mars 1820 anlände den första gruppen män, kvinnor och barn till öarna. De hade
färdats från Boston över mäktiga hav på briggen Thaddeus i hela 159 dagar när slutligen
den snöklädda toppen av Mauna Kea uppenbarade sig i väst. Efter att ha nått läsidan av
Kohala på ön Hawai‘i sändes en liten båt iväg, bemannad med en officer och de två
hawaiianerna Hōpū och Honoli‘i. De rodde i land för att undersöka omständigheterna på
ön. Efter tre timmars väntan och ivriga att få möta de ”hedniska” hawaiianerna och
introducera dem i Guds värld kom det mycket lägliga beskedet att vägen var förberedd.
Herren hade lyssnat till deras böner och förberett för möjligheten att frälsa ett helt folk:
mō‘ī Kamehameha var död och med honom hade hela religionen följt i graven. Kapusystemet var officiellt avskaffat.119
Hawaiiöarna, eller Sandwichöarna som de också kallades, hade sedan Cooks första
visit 1778 flitigt besökts av bl.a. upptäckare, handelsmän och valfångare från Frankrike, de
Brittiska öarna, Spanien, Tyskland, Ryssland och Amerika. I samband med alla dessa
besökare kom det hawaiianska folket, främst ali‘i, överhögheten eller hövdingar, i kontakt
med en värld fylld av nyheter. Boskap, växter, livsmedel av olika slag, möbler, kläder,
alkohol, tobak, loppor, moskiter och m.m. fann vägen till Hawaiiöarna. Kontakten med
utomstående hade inverkan på alla plan, inte minst vad gällde bekantskapen med nya
vanor och seder. Haole, som de vita kallades, bidrog inte bara med materiella ting utan en
del av dem tog plats som rådgivare främst åt mō‘ī, men också till ali‘i nui, de högsta
hövdingarna. Två av dessa haole som agerade rådgivare var britterna Isaak Davies och John
Young. De delade gärna med sig av sina kunskaper vad gällde politiskt styre samt gav
strategiska tips inför Kamehamehas väg mot toppen som ensam härskare över
Hawaiiöarna.
1795 enades Hawaiiaöarna under Kamehameha.120 Hans övertag resulterade i en rad
omorganiseringar som kom att få stora konsekvenser främst vad gällde landdistribution
Bingham 1849/1969: 70.
Bingham 1849/1969: 70.
119 Förklaring av begreppet kapu och diskussion om kapu-systemets fall följer längre fram i kapitlet.
1819, dvs. året innan missionärernas ankomst, var ett år i Hawaiis historia som om markeras av
två, för den hawaiianska kulturen och folket, avgörande händelser; för det första dog
Kamehameha och för det andra avskaffades kapu-systemet
120 Kamehameha var mellan 1795 och 1819 mō‘ī, regent eller kung, över alla öarna förutom
Kaua‘i och Ni‘ihau.
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och administrativa förpliktelser. Makten kom att centraliseras, och Kamehameha knöt de, i
samhället, högre privilegierade närmare till sig. Detta resulterade i en större klyfta mellan
de två största samhällsgrupperna ali‘i, hövdingarna, och maka‘āinana, folket. Kamehameha
var den störste makthavaren men konsulterade sina rådgivare i viktiga ärenden.
Från början hade Kamehameha inte möjlighet att agera i viktiga ärenden utan att först
ha konsulterat ”de äldre” vilka bestod av en grupp av fyra ali‘i, vilka dessutom var hans
farbröder.121 Under Kamehamehas senare regeringstid kunde han dock agera utan
rådgivarnas medgivande. Vid sin sida hade han den han mest förlitade sig på, en ung ali‘i
vid namn Kalanimōkū. Denne tog sig namnet William Pitt, efter den engelske premiärministern, men kom att tilltalas Billy Pitt. Han hade positionen som kalāimoku, politisk
rådgivare. Så långt följde uppbyggnaden av regeringen den traditionella konstruktionen.
Problemet var dock att Kamehameha endast kunde befinna sig på en ö i taget, varför han
utsåg representanter eller ”viceregenter”, ali‘i ‘aimoku, vilka befann sig utspridda i öriket.
Dessa representanter var lojala mot mō‘ī hellre än mot ali‘i och byttes ofta ut.122 En annan
position var den som konohiki, skatteindrivare. Dessa ”tjänstemän” stod under mō‘ī och
hans råd och ansvarade för att folket betalade skatt i form av tjänster, med delar av sin
skörd eller sitt hantverk.123 En del av dessa skatter gick till ‘oihana kahuna, prästerskapet,
som stod för alla rituella åtaganden för att försäkra sig om Kamehamehas och rikets
välmående. Kahuna nui, översteprästen, Hewahewa hade stort ansvar och makt att styra
över hela prästorden samt att se till att upprätthålla en god kontakt mellan regering och
gudavärld. Det gällde att Kamehameha upprätthöll en god förbindelse med denna viktiga
andra gren i regeringen. Om inte balans rådde var sannolikheten stor att prästerskapet
kunde orsaka politiska problem genom att missköta sina rituella åtaganden och misstolka
olika omen (divination). Att ha prästerskapet på sin sida och sörja för deras behov var
alltså en förutsättning för att allt skulle fungera och för att en härskare skulle bibehålla sin
position.124
Kamehameha var väl informerad om vad som pågick i resten av världen, speciellt i
Europa. Han upprätthöll en särskild förbindelse med de Brittiska öarna och skickade ett
brev till Kung George III där han talade om sig själv som lydande under den brittiske
konungen.125 Den brittiska regeringen åtog sig dock inget annat än vänskap mellan de två
rikena. Sjöofficerare från hela världen såg dock de Brittiska öarna i allians med, samt som
beskyddare av Hawaiiöarna.
Historikern Kuykendall poängterar att väldet under Kamehameha var långt ifrån
stabilt. Genom hela sin regeringstid levde kungen med det ständiga hotet att imperiet
skulle splittras.126 Tiden före detta enade välde var relativt våldsam där krig och
121 Dessa var: Ke‘eaumoku, Kame‘eiamoku, Keaweaheulu och Kamanawa. De fyra var således
kuhina, rådgivare, åt Kamehameha och de fick alla tillgång till stora delar land runt om på öarna
som betalning för sina tjänster. Se Kamakau 1992a: 175. De efterträddes av sina söner
Ke‘eaumoku, Hoapili, Nāihe och Koahou. I Kuykendall 1968: 53. För en mer utförlig
beskrivning av Kamehamehas uppbyggnad av styre se Kamakau 1992a: 175–186.
122 Kuykendall (1968: 54) noterar: ”All the governors in that time of Kamehameha whose
names came down to us…were either native chiefs or foreigners who had acquired the status
of chiefs.”
123 Handy 1933/1999a: 34.
124 Hewahewa hade under hela Kamehamehas väg mot toppen stått vid hans sida, även rent
fysiskt ute på fält och som rådgivare i religiösa angelägenheter.
125 Kuykendall 1968: 54.
126 Kuykendall 1968: 61. Enligt Vancouver skulle Kamehameha själv vid ett samtal i januari
1794 ha berättat att han var medveten om att det fanns flera personer som ville honom illa
genom att skapa friktion i förhållandet mellan honom och engelsmännen. Likaså hade John
Young och andra vidare berättat för den franske upptäcktsresanden och vetenskapsmannen
Freycinet om att kungen hade en hel del fiender som inget annat ville än att splittra makten och
fördela landområdena sig emellan. Se Kuykendall 1968: 65.
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landerövringar ständigt pågick. Delar av och hela öar skiftade ständigt ”ägare” och den
hawaiianska traditionella historien och mytologin är fylld av berättelser om hur olika ali‘i
slogs om landområden och folk.127
Historien om Kamehamehas enande av Hawaiiöarna och tid som kung är lång,
intensiv och inte minst detaljrik men kommer inte behandlas här.128 Året 1819 blir starten
för denna avhandling om Hawaiiöarna, dess folk, kultur och religion under en period som
kännetecknas av missionärers ankomst och närvaro.

”He who guarded the gods is dead…”129
Den åttonde maj 1819 avled Kamehameha i Kailua, på ön Hawai‘i, efter en längre tids
sjukdom. Hans son Liholiho hade sedan fem års ålder preparerats och instruerats för den
dagen han skulle överta sin faders plats som mō‘ī.130 Han lärde sig tidigt att hantera viktiga
politiska och religiösa åtaganden liksom olika viktiga kapu, tabun och restriktioner, som
rådde i samband med dessa.
När Kamehameha avlidit begav sig Liholiho, tillsammans med sin kusin Kekuaolani,
till Kohala för att där tillbringa de obligatoriska tio sorgedagarna.131 Under tiden renades
Kailua från död och Kamehamehas kropp togs omhand på traditionsenligt vis.132 Under
sorgeperioden upphävdes en rad olika kapu som vanligtvis var gällande för kvinnor. Det
var nu fritt för dem att beträda heiau, tempelplatser, att äta sådant de annars inte var tillåtna
att äta som banan, kokosnötter och griskött samt att beträda heliga platser. De fick även
äta tillsammans med männen, vilket annars var strikt kapu (‘ai kapu).133
Sedan alla nödvändiga ritualer genomförts tog så Hoapili hand om kungens
skelettrester och gömde dem i en grotta vars plats förblev hemlig. Det var nu säkert för
Liholiho att återkomma till Kailua och utses till mō‘ī. Installationen hölls två dagar efter
Liholihos ankomst och var en storslagen ceremoni. Kamakau beskriver den som en praktull syn där Liholiho gjorde entré ”…dressed in great splendor, wearing a suit presented
him from England with a red coat trimmed with gold lace and a gold order on his breast, a
feather helmet on his head and a feather cloak worn over his shoulder.”134 Liholiho möttes
av ett flertal ali‘i samt Ka’ahumanu, en av Kamehamehas hustrur, som med stor dramatik
127 Kamakau redogör för detta i Ruling Chiefs of Hawaii (1992a). Häri skildras det hawaiianska
folkets politiska historia, som går tillbaka ända till ‘Umi (åtta generationer före Kamehameha I)
och fram till 1840-talet och Kamehameha III:e tid.
128 Se t.ex. Kuykendall 1968, Kamakau 1992a, ‘Ī‘ī 1995 och Ellis 1828.
129 Kamakau 1992a: 224. Keōpūolanis ord.
130 Kekuaokalani, Kamehamehas yngre brors son, var till en början också potentiell efterträdare
till tronen, men Liholiho var den som instruerades av sin far medan Kekuaokalani bar ansvaret
för Kamehamehas personliga gud Kukailimoku. Se ‘Ī‘ī 1995: 140 samt Kuykendall 1968: 62.
131 Kuykendall (1968: 63: not 10) menar att Liholiho endast tillbringade en vecka i Kohala. Han
argumenterar som följer: ”Marin, who had returned to Honolulu, records the arrival of
Kaahumanu in that place on May 17 (unless Wyllie made a mistake in his translation), and it is
highly improbable that she would have left Kailua before the formal installation of the new
king.” Anledningen till att sorgetiden var tio dagar var att det var den tiden det tog för att göra i
ordning den dödes kropp. Se Malo 1996: 200.
132 Se t.ex. Kamakau 1992a: 214–215, Malo 1996: 200ff, samt Westervelt 1923: 34, för beskrivning av Kamehamehas död samt allmänt om hantering av döda. Kuykendall (1968: 63) tillägger
att de obligatoriska ritualerna genomfördes sånär som på en; ingen människa offrades.
133 Kamakau 1992a: 222: ”Free eating followed the death of the ruling chief; after the period of
mourning was over the new ruler placed the land under a new tabu following old lines”
Ögonvittnet John Parker från Waimea informerade William Alexander (1917: 39) om följande:
”Some women ate coconuts, and Kekauluohi (mother of Lunalilo), and other female chiefs
even tasted of pork, without being destroyed by the gods.”
134 Kamakau 1992a: 220.
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framförde den döde Kamehamehas sista befallning; ”Here are the chiefs, here are the
people of your ancestors; here are your guns; here are your lands. But we two shall share
the rule over the land.”135 Så kröntes den 22-årige Liholiho till mō‘ī med titeln
Kamehameha II, och Ka‘ahumanu tog plats som kuhina nui, förste rådgivare, i våra termer
premiärminister. Hennes position innebar stor makt och insikt i väldets politiska affärer.
Vid Liholihos och Ka‘ahumanus sida stod Kamehamehas forne ämbetsmän Kalanimōkū,
eller Billy Pitt, som kālaimoku och Hewahewa som kahuna nui.
Precis som Kamehameha kom den nye regenten att få motståndare varav en var hans
kusin Kekuaokalani, guden Kūkā‘ilimokus bevarare. Kekuaokalani var en beskyddare av
det traditionella Hawai‘i och hade vid olika tillfällen visat sig vara mot europeisk påverkan.
John Young hade berättat att ”…he [Kekuaokalani] talked of nothing less than
overthrowing the royal power and of slaughtering all the Europeans established in the
Sandwich Islands.”136 Just engelsmännen var, enligt Kekuaokalani, de som bidragit till att
Hawaiiöarna blivit ett välde under en person vilket hade negativ påverkan på hawaiianernas liv och leverne. Liholiho var medveten om sina fiender och vad ett sådant
missnöje gentemot honom kunde resultera i och hade som prioritet att lösa problemen på
ett så diplomatiskt sätt som möjligt. Därför släppte han det monopol på sandelträhandeln
som hans far hade haft. Stora delar av denna gick tillbaka till medlemmar av ali‘i klassen
och han delade därmed med sig av den lönande handeln. Likaså nyttjade han sina
kontakter med européerna och fick, förutom stöd från England, nu också beskydd från
Frankrike genom den franske upptäcktsresande Louis de Freycinet som just anlänt till
öarna. Liholiho var säker ännu ett tag. Men snart ställdes han inför fler problem än det
med missnöjda ali‘i och kom under sina första månader som regent att stå inför några stora
avgöranden. Ett av dessa är ett av de mest omtalade i hawaiiansk historia, nämligen
avskaffandet av kapu-systemet. Kamakau sammanfattar de kriser som samhället stod inför
i samband med Kamehamehas död och Liholihos första tid som regent:
The death of Kamehameha was the first step in the ending of the tabus; the second was the
modifying of the mourning ceremonies; the third, the ending of the tabu of the chief; the
fourth the ending of carrying the tabu chiefs in the arms and feeding them ; the fifth, the
ruling chief’s decision to introduce free eating (’ainoa) after the death of Kamehameha; the
sixth, the cooperation of his aunts, Ka-’ah-manu and Ka-heihei-malie; the seventh, the joint
action of the chiefs in eating together at the suggestion of the ruling chief, so that free
eating became an established act and the credit of establishing the custom went to the
ruling chief.137

Den handling som anses vara det mest symboliska för avskaffandet av kapu-systemet är ‘ai
noa, att äta fritt utan restriktioner, i motsats till ‘ai kapu, att äta under tabu, dvs. att följa
diverse restriktioner kring förtäring. I det här fallet övergick inte ‘ai noa-perioden, som
normalt var gällande efter en högt uppsatt ali‘i avlidit, till ‘ai kapu sedan Liholiho blivit
kung, utan fortsatte under initiativ av den drivkraftiga Ka‘ahumanu samt bl.a. Liholihos
mor Keōpūolani.138 Ka‘ahumanu krävde lika privilegier för kvinnor som för män, speciellt
Kamakau 1992a: 220. Det har spekulerats i huruvida Kamehamehas sista vilja att utnämna
Ka‘ahumanu till kuhina nui verkligen var sann eller om det var ett djärvt drag av en drivkraftig
och makthungrig kvinna. Bara det att hon uppfann positionen kuhina nui är ett tecken på
hennes handlingskraft och vilja att positionera sig politiskt. Se Daws 1974: 55 och Kuykendall
1968: 64.
136 Kuykendall 1968: 65.
137 Kamakau 1992a: 222.
138 Alexander (1917: 36) noterar John Parkers utsaga: ”Liholiho, he said, was a profligate
spendthrift, without dignity or force of character, while Kaahumanu was the master spirit, the
life and soul of the whole movement.”
135
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vad gällde förtärandet av mat och dryck och hade redan vid Liholihos kröning officiellt
yttrat en önskan om religionstolerans:139
If you wish to continue to observe my father’s laws, it is well and we will not molest you.
But as for me and my people, we intend to be free from the tabus. We intend that the
husband’s food and the wife’s food shall be cooked in the same oven, and that they shall be
permitted to eat out of the same calabash. We intend to eat pork and bananas and
cocoanuts [sic], and to live as the white people do. If you think differently, you are at liberty
to do so; but as for me and my people we are resolved to be free.140

Hur Liholiho egentligen kände inför denna förändring förtäljer inte historien, men
reaktionen på Ka‘ahumanus uttalande var, enligt en rad befintliga källor, tystnad.141
Liholihos mor, Keōpūolani, kände sympatier för Ka‘ahumanu och redan samma dag tog
hon med sig Liholihos yngre bror, Kauikeaouli och de alla åt tillsammans.142 Även om
dessa båda kvinnor var av hög rang, Keōpūolani av den absolut högsta, så hade de inte
auktoriteten att ensamma rasera ett sådant övergripande system som kapu-systemet; de var
tvungna att få Liholiho på sin sida. Liholiho hade fostrats helt och hållet i Kamehamehas
anda och var väl införstådd med de lagar och regler som gällde för såväl politiska som
religiösa frågor. Att trotsa dessa skulle innebära stora förändringar, men det verkade som
om Liholiho inte hade något val; att låta modern och Ka‘ahumanu samt deras anhängare
ansluta till fiendeskaran var inte ett alternativ. Samtidigt hade han mycket att förlora på att
agera på deras villkor; genom att ta avstånd från kapu-reglerna vände han också ryggen åt
hela det gamla klassificeringssystemet där ali‘i regerade under gudomligt mandat. Likaså
vände han ryggen åt hela prästerskapet, den andra grenen av regeringen, och därtill viktiga
rådgivare, vilka skulle komma att exkluderas från regeringen.
Efter att några månader hade passerat, under vilka Liholiho svarade på Ka‘ahumanus,
och flera med henne, brott mot ‘ai kapu med tystnad, skedde det så under en stor fest i
europeisk anda med ett antal högt uppsatta ali‘i och haole inbjudna:
After the guests were seated, and had begun to eat, the king took two or three turns around
each table, as if to see what passed each; and then suddenly, and without any previous
warning to any but those in secret, seated himself in a vacant chair at the women’s table,
and began to eat voraciously, but was evidently much perturbed. The guests, astonished at
this act, clapped their hands, and cried out, ’Ai noa,- the eating tabu is broken’.143

Efter måltiden gav Liholiho order om att, över land och rike, förstöra alla heiau, tempebyggnader, samt att bränna alla gudastatyer och så skedde i första veckan i november
1819.144 Intressant är att Liholiho i sin vånda vänt sig till kahuna nui, överstepräst, HewaAlexander 1917: 40.
Enligt John Parkers utsagor i Alexander 1917: 40. Parker konstaterade vidare att ingen ali‘i
någonsin under denna tid skulle våga göra ett sådant officiellt uttalande. I Alexander 1917: 41.
141 Se Kuykendall 1968: 67.
142 Alexander 1917: 41.
143 Kuykendall 1968: 68. Citatet kommer ursprungligen från korrespondens mellan Ka‘ahumanu och pastor Bishop från (datum) år 1826 i MH 1827(23): 247. Alexander (1917: 41)
berättar hur Liholiho två dagar innan festen spenderat tid ute i sin båt och redan då brutit mot
‘ai kapu genom att dricka, röka och äta hundkött tillsammans med Kīna‘u och andra kvinnliga
ali‘i. Han skriver: ”Accordingly Liholiho with his retinue embarked in several canoes, and spent
two days in drunken debauch at sea in order, as many believe, to brace up his courage ’to the
sticking point’.”
144 Kuykendall (1968: 69) påpekar att en stor del av befolkningen, även de som var för ‘ai noa,
gömde gudastatyer för att de inte skulle förstöras. Även Fornander skriver hur många gömde
sina gudabilder och andra objekt i grottor i hopp om att bättre tider skulle komma igen.
139
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hewa för att få råd i frågan hur han skulle ställa sig till kraven på att ta avstånd från dessa
kapu. Denne rådde honom att överge alla kapu samt att ta avstånd från gudarna. Så blev
det nu och forne kahuna nui Hewahewa hjälpte senare till att bränna ett hundratal ki‘i,
gudastatyer.145
Men det var inte alla som hade samma mod eller ens vilja att överge sin tillit till akua,
gudarna. Många hawaiianer av alla samhällsklasser opponerade sig emot Liholihos handlingar och var inte alls beredda på att lämna regler och traditioner bakom sig. En av de
största opponenterna var Kekuaokalani. Han lade skulden på Ka‘ahumanu som, enligt
honom, var den som påverkat den unge kungen att överge kapu-lagarna och gudarna.146
Kekuaokalani lämnade Kailua och begav sig till Ka‘awaloa där han mötte upp med anhängare som, liksom han själv, stod för ett fortsatt ‘ai kapu. Dessa vädjade till
Kekuaokalani att han skulle ta över makten med orden: ”’The chief who prays to the god,
he is the chief who will hold the rule.’”147 Många ställde sig bakom dessa ord, och flera av
de ali‘i och maka‘āinana som tidigare visat sig positiva till ‘ai noa var nu för att ‘ai kapu åter
skulle återinföras. Fler och fler intog position mot Liholiho och snart var den militära
konflikten ett faktum. Slutligen drabbade två arméer samman i närheten av Kuamo‘o. I
spetsen för den kungliga armén stod en ung ali‘i vid namn Kaikio‘ewa som med ca femtio
man beväpnade med skjutvapen mötte Kekuaokalani med dennes mindre styrka. Liholihos
trupp hade fler vapen och mer ammunition än motparten och stridigheterna resulterade i
att Kekuaokalani, hans hustru Manono och många andra stupade. De överlevande
skingrades och togs slutligen till fånga. Mō‘ī, Liholiho, och hans anhängare hade slutligen
segrat.

Avskaffandet av kapusystemet – orsak och verkan
Varför avskaffade Liholiho med anhängare då kapusystemet? Vad låg egentligen bakom en
sådan här stor kulturell och religiös förändring? Varför tog man avstånd från sina akua,
gudar, och rituella ämbeten? Frågorna är många och har sysselsatt en rad personer,
forskare såväl som andra intresserade, vilka flitigt analyserat och diskuterat ämnet. Ur
diskussionen har ett antal teorier och hypoteser gällande orsak och verkan växt fram, med
extra fart under tidsperioden 1931 till 1972.148 Vad gäller själva förloppet så verkar det inte
vara några meningsskiljaktigheter, men när det kommer till frågan varför systemet
avskaffades samt vilka effekter det hade på det politiska, sociala och religiösa planet så skiljer
sig resonemangen ibland markant åt. Innan jag ger mig in närmre på detta vill jag först kort
ägna mig åt kapu, både som begrepp och som system.

Fornander 1878/1969: 38. Missionären Elisha Loomis såg, enligt rapporter, bevis på
”remaining shreds of idolatry in form of a shapeless stone or two, decorated with colored
tappa, receiving the continual offerings of grass, leaves…” i “Journal of the Missionaries,
March 19, 1821” i MH, juli, 1822(18): 209.
145 Se bl.a. Ellis 1828: 80 och Bryan 1938: 30.
146 Kamakau (1992a: 222) skriver: ”When Keaoua Kekuaokalani heard that the ruling chief
Liholiho had been to practice free eating, he was angry with Ka-’ahu-manu and with the whole
family of chiefs for forcing this upon the young chief and ending the tabu of the chiefs.”
147 Kamakau 1992a: 226. Vill påpeka att Kamakau skriver ”the god” istället för ”gods” i
pluralis. Malcolm Nāea Chun har påpekat fel av denna karaktär i tidigare översättningar av
Malos Hawaiian Traditions. Samtal med Chun september 2000.
148 Se till exempel: Handy 1931–1932, Sahlins 1958, Goldman 1960, Webb 1964, Kuykendall
1968, Levin 1968, Davenport 1969, och Harfst 1972.
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Kapu, noa och mana
Craighill Handy beskriver kapu som ”(the) keystone of the arch that supported the
traditional culture of old Hawaii”149 och poängterar att för att förstå hela den sociala
strukturen är det nödvändigt att förstå begreppet. Jag vill betona att förståelsen inte bara är
nödvändig för att förstå den sociala strukturen, utan också för att förstå även den politiska,
ekonomiska och inte minst religiösa strukturen. I sammanhanget blir därför också
förståelsen för begreppen noa och mana och relationen dem emellan nödvändig.150
Valerio Valeri, som i Kingship and Sacrifice, 1985, gör en grundlig genomgång av
begreppen, definierar kapu som ”märkt” (eng. marked) i meningen ett indicium på att man
ska vara uppmärksam. Det gudomliga, rent eller orent, var kapu för människor och ting
som inte var gudomliga.151 Exempelvis var en ali‘i nui, hövding av högsta rang, kapu för
maka‘āinana, en vanlig människa, som därför var tvungen att uppmärksamma de
restriktioner som följde i situationer där de utsattes för varandra.
I relation till kapu står noa, ”omärkt”, (eng. unmarked), som indikerar att uppmärksamhet inte är nödvändig. Människor och ting som inte var gudomliga var noa och det
följde inga restriktioner kring relationer med dessa. Kapu och noa var således markörer för
hur människor skulle förhålla sig till varandra och agera i olika situationer.152
Mana var den positiva manifestationen av andlighet och kraft – kraft som hade sitt
ursprung från akua, gudarna. Denna kraft genomsyrade allt; natur, växter, djur, himlen,
vattnen, platser och människor.153 Mō‘ī och ali‘i nui, hövdingar av högsta rang, var de som
stod närmast akua. De tillägnade sig mana genom heliga genealogiska förbindelse till akua,
vilka som anfäder innefattades i släktskapssystemet.154 Mana bevarades och överfördes
genom nī‘aupi‘o, incestuös relation, mellan ali‘i av lika hög rang.155 Således vilade de kapu

Handy 1931–1932: 227.
Elisabeth Buck (1993: 33) skriver: ”The religious, ideological principles of mana and
subsidiary notions of kapu and noa determined and constrained all social relations and informed
the material practices of Hawai‘i.”
151 Valeri 1985: 90.
152 Valeri (1985: 90f) poängterar att en människa inte är kapu eller noa i sig, utan är kapu i
relation till vissa och noa i relation till andra. ”On the other hand, at least some part of the
divine must always remain kapu for the human sphere; otherwise the whole system would lose
its fixed relations.”
153 Malcolm Nāea Chun är noga med att poängtera att mana inte var/är något som bestående
finns i föremål, utan kanaliseras till föremål i samband med människors aktiva åkallan. Han
menade att det därför inte var svårt för hawaiianerna att bränna sina ki‘i, gudasymboler – det
fanns ingen mana i dem förutom när de aktivt ”användes”. Chun använde här termen ho‘omana i
meningen ”to impart mana, as to idols or objects.” Samtal med Chun september 2000.
154 Mana kunde också ackumuleras genom sexuella förbindelser och krig och Kame‘eleihiwa
(2003: 46) förklarar: ”To mate with an Ali‘i Nui wahine, or woman of high rank, was to capture
the fertility of the Akua.” Krigföring var också en väg till mana, och en passion för ali‘i nui:
”Those victorious in was sacrificed the defeated upon the altar of Kū [krigsguden], thereby
collecting his mana.” Stordåden fördes vidare i den muntliga historien och de framgångsrika ali‘i
hyllades i sånger och legender. Se också Kamakau 1992a: 229.
Pukui m.fl. (1972/1983 (vol. 1): 150) skriver: ”Mana has been defined as the existence of and
the very power of aura. As authority, not the petty imposing of will on another, but an inherent
quality of command and leadership.” Jag talade en del om mana med min vän Pali Jae Lee och
hon talade ofta om mana i termer som karisma och stark personlighet. Pukui Pukui m.fl. (ibid.)
betonar också detta som en beskrivning som blev karaktäristisk under 1900-talet.
155 Pukui m.fl. (1972/1983 (vol. 1): 151) skriver: ”A king’s marriage to his sister was not incest
as the West knows it, but a positive way to insure that high mana was reinforced and passed
down to heir and future ruler.” Denna sorts äktenskap tilläts endast inom ali‘i-klass. Se vidare i
kapitel 4.
149
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som rådde runt en ali‘i av högsta rang på hans relation till akua, gudarna, och hur mycket
mana som han eller hon hade.156
Det är viktigt att här betona att mana inte var beständigt i meningen konstant för
någon eller något utan ackumulerades genom aktiva handlingar.157 Hur mycket mana en
ali‘i hade berodde på hur han eller hon upprätthöll relationerna inte bara med akua genom
exempelvis rituella åtaganden, utan också med sina medmänniskor, samt hur han tog hand
om ‘āina, landet eller landområdet han ansvarade för.158 En framgångsrik ali‘i som
kanaliserade mana genom att se till att hans folk var välmående och hade god tillgång till
mat och andra nödvändigheter bibehöll och ackumulerade också mana. Framgångar var
bevis på dennes mana medan nederlag var ett tecken på svag eller minskad mana. En god
relation mellan ali‘i och maka‘āinana var därför avhängig av båda parternas förmåga att ge
såväl som ta. Detta innebar också att hög position aldrig var säkrad. Status bekräftades
genom kontinuerliga demonstrationer av kraft och vitalitet genom att exempelvis utmana
och besegra en ali‘i av samma eller högre rang.159
Mana kunde också betyda en individs fallenhet, talang eller gåva. Likadant här var
mana inget självklart bestående och grundtanken ”misuse it and you lose it” gällde även
här. Exempelvis kunde en kanotbyggare eller en fiskare som inte fullföljde rituella åtaganden och rättade sig efter de regler och restriktioner som följde i deras respektive yrke
förlora sin mana. Jag går närmare in på detta i kapitel 4.
Kamakau betonar distinktionen mellan kapu kopplat till ali‘i, som var ett medfött
privilegium (om än en börda) och gudarnas kapu, där det senare var ett klassificeringssystem som berörde och styrde samtliga samhällsklasser oberoende av rang.160 Inom
maka‘āinana-klassen, såväl som ali‘i-klassen reglerade kapu hur män och kvinnor skulle
förhålla sig till varandra, samt hur dessa individer skulle använda sig av tillgångar som t.ex.
olika födoämnen, förhålla sig till platser och utföra aktiviteter. ‘Ai kapu (litt. helig förtäring)
är en central metafor för den separation mellan ljus och mörker, manligt och kvinnligt,
rent och orent, runt vilken hela det traditionella hawaiianska samhället var organiserat.
Kvinnor som associerades med Papa, moder jord, sammankopplades med jorden och
mörker och var förbjudna att äta viss sorts mat som t.ex. bananer, gris, kokosnöt, en viss
sorts fisk med mera. Män, som associerades med Wakea, himmelsfadern, inkluderades i
livets heliga aspekter som sammankopplades med ljus, luft och regn.161
Som Kame’eleihiwa poängterar så berördes ali‘i nui mest av ‘ai kapu då de som akua på
jorden tjänade som förbindelse mellan vanliga människor och de destruktiva och

Valeri (1985: 91) poängterar att de av lägre rang kunde besudla de av högre. En av högre rang
kunde utsättas för besudling av en av lägre rang genom exempelvis en sexuell relation med
denne eller genom att den lägre beträdde den högres matplats eller vidrörde hans kapa. Han
jämför med Indien och sammanfattar: ”…inferiors may pollute superiors exactly as in India.
Yet, contrary to the situation in India, superiors may also pollute inferiors. This if a low-status
person – who is forbidden to enter the royal residence – does enter, he is automatically made
la‘a, ’cursed, defiled.’” Valeri hänvisar till Fornander 1916–1920, vol. 4: 185.
156 Som Handy (1931– 1932: 227) formulerar det: ”Kapu may therefore be defined as personal
and social discipline by immanent supernormal agency.” Valeri poängterar att kopplingen mana
och övernaturlig är tydlig hos majoriteten författare som ägnar sig åt ämnet.
157 Se Shore 1989: 142.
158 Malo (1996: 188) skriver, angående rituella åtaganden, hur: ”…the maka‘āinana
(commoners) greatly desired the ali‘i to hold religious ceremonies. If the ali‘i had these religious
ceremonies, then the maka‘āinana believed that the chiefdom would continue (e ola ana).
Mālama ‘āina, att ta hand om sitt land, mark är här ett centralt begrepp. Kame‘eleihiwa skriver
”…to Mālama ‘Āina was also to secure the fertility of the Akua.” Kame‘eleihiwa 2003: 46f.
159 Howard & Kirkpatrick 1989: 64.
160 Kamakau 1992a: 222f.
161 Se Beckwith 1951/1972: 117–127.
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reproduktiva krafterna från de osynliga ”divinities of cosmos”.162 Det yttersta ansvaret låg
hos de av högsta rang som alltså hade en rad kapu att rätta sig efter. Ali‘i nui som närmast
gudarna och kapu och maka‘āinana som noa var separerade från varandra och kom inte i
direkt kontakt med varandra.163 Istället var det de av lägre ali‘i klass, som var väl bekanta
med förhållningssätten till de av högre rang, som fungerade som ett slags buffert mellan de
av högsta kapu-rang och maka‘āinana. Deras kontakt med de av högsta kapu-rang medförde
också livsfara och skulle någon regel brytas så kunde konsekvensen bli döden. Häri behölls
också den politiska och sociala ordningen. Kame’eleihiwa skriver: ”In the world where
everyone cannot be both Akua and field laborer, such separation is essential for the
ordering of society.”164
Européen John Whitman, som var bosatt på Hawaiiöarna under tidigt 1800-tal, ger en
bra avlutande sammanfattning av hur kapu verkade som både begrepp och system:
The word tarboo [kapu] is used to signify certain rites and ceremonies established by ancient
custom, the origin of which is forbidden, either to touch, eat, drink, use, or wear by Etour,
King, Chiefs or Priests. All their laws are called tarboos and almost every person has some
particular tarboo, either as it respects what they shall eat, drink, or wear, or the manner of
eating or drinking some particular thing, or out of some particular vessel, and these tarboos,
are either imposed upon them by their parents, when they are quite young, or are voluntarily
assumed by them when of age to understand the nature and responsibilities of their adoption,
they may be considered of the nature of vows made to the gods, the performance of which,
becomes a sacred duty, which is never lost sight of. I have often witnessed with surprise, the
strict attention paid to the observance of the tarboos of individuals, the variety of which,
obliges them to be extremely careful, and to become well acquainted with those of the Chiefs,
and their connections.165

Teorier rörande kapu-systemets upplösning
Craighill Handy var en av de första att diskutera kapu-systemets upplösning och han
myntade begreppet ”Hawaiian Cultural Revolution”166, vilket en rad forskare efter honom
kom att använda.167 Hans studie, som var en sammanställning på anhållan av The American
Council of the Institute of Pacific Relations, publicerades som en kortare serie i tidningen The
Friend under perioden oktober 1931 till januari 1932. Förutom att detaljrikt skildra
Hawaiiöarnas historiska utveckling – innefattande politik, social struktur samt religion –
hade han som mål med artikelserien att starta en diskussion som förhoppningsvis skulle
stimulera fortsatta vetenskapliga analyser.
Efter att noga ha studerat och diskuterat såväl interna förändringar som extern
påverkan menade Handy att en huvudsaklig orsak till revolutionen var den att
hawaiianerna, på grund av isolering hade ett stort behov av förändring, vilket européernas
ankomst möjliggjorde. Han poängterade också att stora förändringar, i likhet med dem
som inträffat på Hawai‘i, gick att finna i övriga delar av Polynesien. Förändringar i andra
delar av Polynesien hade dock inträffat successivt vilket innebar att följderna var mindre
Kame‘eleihiwa 2003: 36.
Felaktig kontakt kunde innebära livsfara. Malo (1996: 175f) ger en rad exempel på
konsekvenser om någon av lägre rang uppförde sig på fel sätt eller inte följde de restriktioner
kring dem av hög kapu-rang.
164 Kame‘eleihiwa 2003: 36.
165 Dominis Holt 1979: 21. Dominis Holt som har redigerat detta verk, The Hawaiian Journal of
John B. Whitman, 1813-1815: An Account of the Sandwich Islands, reflekterar över att detta är en
ovanligt bra förklaring på kapu (not 1).
166 Handy 1831–1932.
167 Se t.ex. Davenport 1969 och Harfst 1972.
162
163
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kännbara.168 Även om hela hans artikelserie är mycket inspirerande och lärorik så är det
hans ej besvarade slutfrågor som är verkligt intressanta. En av dessa är frågan huruvida det
är möjligt att rycka upp och förstöra kulturella arv som är djupt rotade inte bara i
människors mentalitet, utan också i omgivningen.169
Alfred L. Kroeber är delvis också inne på samma linje som Handy och han skriver att
förutom kulturella kontakter så var den huvudsakliga faktorn en ”social staleness” och att
hawaiianerna rent av hade tröttnat på sin religion.170 Kroeber använder sig i detta sammanhang av uttrycket ”culture fatigue”171 och poängterar att denna kulturella utmattning var en
av de grundläggande anledningarna till att kapu-systemet avskaffades. Med detta kom hela
den traditionellt religiösa grunden att raseras. 172
Robert Redfield understryker, även han, effekterna av kulturella kontakter, speciellt då
med den europeiska civilisationen, vilket hade avgörande betydelse för hawaiianerna och
deras kultur. Webb skriver om Redfield:
He argued that the prestige and novelty of the new ways stimulated the change on the part
of a people who where in fact accustomed to abandon old gods in favour of more
successful ones; the willingness of the Hawaiians to abandon their old ways was no doubt
increased by the large element of ideological incongruity and social strain which the
introduction of European goods and ways had caused in the ruling circles.173

Kajsa Ekholm Friedman ger den externa handeln stort utrymme som förklaringsmodell
och menar också hon att de stora förändringarna inom den hawaiianska kulturen och
religionen kan ses som en konsekvens av att Hawai‘i, just genom den externa handeln,
införlivades i det globala systemet. Vidare påpekar hon att den ständiga närvaron av
främlingar som totalt ignorerade befintliga regler utan att bli straffade var en anledning till
att det inte gick att vidmakthålla det hawaiianska tabusystemet.174 Richard Harfst har även
han reflekterat över handeln samt kulturella egenskaper som européerna med flera förde
med sig. Han påpekar att hawaiianerna accepterade och tog till sig detta på sätt som
verkade fördelaktiga inom ramarna för deras egen kultur. Handys, Redfields och Ekholms
förklaringar är av betydelse, men det är viktigt att se det hela ur ett bredare perspektiv och
även inlemma problematik som berör den interna politiska situationen.
Både Malcolm Webb och William Davenport tar detta steg och undersöker också den
interna politiska utvecklingen från tiden före Cooks ankomst fram till Kamehamehas
regeringstid. Båda två menar att det är av största vikt att undersöka den politiska
utvecklingen för att förstå och förklara varför Hawai‘i genomgick denna kulturella
revolution.175 Kamehameha skapade med sitt enande av väldet en politisk situation som
krävde en strukturell omorganisering av det politiska systemet. Resultatet under Kamehameha-perioden var centralisering av den politiska kontrollen där ansvariga för olika distrikt
och öar var tätt knutna till mō‘ī och agerade på hans order. Under en sådan process är stora
förändringar, i detta fall avskaffande av kapu-systemet och avståndstagande gentemot gudarna, en möjlig utveckling och Webb menar att:
Handy januari 1932. Han menar att resultaten var mindre smärtsamma.
Handy januari 1932.
170 Kroeber 1948: 404.
171 Kroeber 1948: 404.
172 Kroeber verkar utgå ifrån att kontakten med västerlänningar var den första ”riktiga”
kontakten. Således underskattar han de kontakter hawaiianerna har haft med andra kulturer
innan Cooks ankomst.
173 Webb 1965: 25.
174 Ekholm Friedman 1998: 177.
175 Davenport 1969: 1 och Webb 1965: 37.
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169
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…the actions would tend to be carried out because the better functioning of the social
system would itself reinforce them, in other words, they would be performed because when
they were done, things – for some reason – simply worked better (…) In our example, the
novelty prone Hawaiian rulers certainly did not realize that they were part of ’the process
of inevitable political consolidation within a newly formed secondary state,’ but they must
have had enough perspicacity to see that the old religious system, in supporting a social
structure which worked against the new social reality, was somehow ’wrong’ and had to be
changed to one which was more congruent with the new order.176

Den politiska centraliseringen och den pågående kommersen med bl.a. européer resulterade enligt Davenport i en utveckling mot ett sekulärt samhälle där prästerskapet inte
längre höll sin starka position. Prästerskapet förlorade sin auktoritet genom sekulariseringen och var inte längre ett hot mot mō‘ī. Davenport förklarar: ”To remove the priesthood was to strengthen the power of chieftainship, even though the concept of divine
rank was discredited by removal.”177 Genom att frigöra sig från prästerskapet befriade sig
de makthavande även från tidskrävande rituella åtaganden. Genom att inte längre stå under
gudarnas lagar frigjorde sig dessa högt uppsatta ali‘i från de olika former av restriktioner
som kapu-systemet innebar, t.ex. restriktioner som gällde att röra sig fritt ute bland
människor både dag och natt.
Stephanie Seto Levin intresserar sig för de tre huvudagenterna i detta drama nämligen
Ka‘ahumanu, Keōpūolani och Liholiho. Leto ställer sig undrande till hur det kunde
komma sig att de tre personer som hade mest att förlora på förändringen så aktivt arbetade
för den. De hade alla ärvt sina positioner och sin politiska auktoritet. Och det system de
försökte rasera var det ideologiska och religiösa system i vilket deras auktoritet var etablerat och legitimerat. Hon menar att genom att vända den forna religionen ryggen äventyrade de hela sin politiska kontroll och inte minst den kontroll de just ansträngt sig så att
få över detta nya centraliserade kungarike.178
Intressant är också kahuna nui Hewahewas roll i det hela. Han var en av de första som
satte gudabilderna i brand och frågan om varför han tog avstånd från kapu-systemet och
gudarna och därmed avsade sig sin auktoritet förblir obesvarad. Davenport antyder
visserligen att Hewahewa agerade som han gjorde då han hade en föraning om att
européernas inverkan ändå skulle försvaga prästernas makt, men det är inget som kan
bekräftas.179
Förslagen om orsaker till avskaffandet av kapu-systemet är således många. Jag menar
att många olika faktorer spelade in och inte går att separeras utan bör ses i ett samspelande
skeende. Det är sant att introduktionen av västerländska varor, vapen, idéer och seder hade
inverkan på hawaiiansk kultur. Det är också sant att stora politiska förändringar pågick i
samband med att Hawaiiöarna kom att enas till ett välde med en regent med förändringar
på sociala, politiska och inte minst ekonomiska plan. Tillsammans resulterade det sannolikt
i att så stora förändringar genomfördes. Det är dock viktigt att notera raserandet av kapusystemet och förstörelserna av gudabilder och tempelplatser främst skedde på överhetens
initiativ. Många, främst maka‘āinana, folket, höll kvar sin gamla tro och sina traditioner och
utövade i undangömdhet sina ritualer och vände sig vid behov till sina ‘aumākua, dvs. till
sina familje- och personliga gudomar. Likaså är det viktigt att påpeka att det var främst
aristokratin och de regerande som drabbades av avskaffandet. Marion Kelly talar om ”a
national religion of the Chiefs”180 med vilket hon menar ett religiöst system som skilde sig
Webb 1965: 37.
Davenport 1969: 17.
178 Levin 1968: 402f.
179 Davenport 1969: 17.
180 Kelly 1994: 94.
176
177
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från maka‘āinana religion. En del forskare har karaktäriserat tiden efter 1819 som en tid av
religiöst vakuum,181 där ingen religion överhuvudtaget existerade. Men så var inte fallet.
Troligen bottnar denna idé i utsagor från de kristna missionärerna som ofta beskrev
Hawai‘is folk som ett folk utan religion.

Frälsning åt världen
Nyheten om att kapu-systemet och med det hela den religiösa stommen hade raserats
nådde således de nyanlända missionärerna innan de ens stigit i land. Flera såg det som ett
tecken på att Gud hade ingripit och berett vägen för dem att sprida den nya läran. Alla
uppoffringar, förberedelser och all instruktion de hade genomgått inför missionen fick en
djupare mening. En perfekt start, kan tyckas. Hur hade då tiden innan ankomsten till
Hawaiiöarna sett ut för dessa missionärer? Hur hade de hamnat där mitt i Stilla Havet?
Intresset hos amerikanska kristna att sprida det kristna budskapet och med det
frälsning till ”världens okunniga” etablerades med London Missionary Society som inspirationskälla. Berättelser om brittiska missionärers äventyr och upplevelser i bland annat
Afrika och Indien kunde följas i skriften Panoplist182 och i takt med ökade upplagor av
denna ökade också ett intresse för mission utanför Amerikas gränser. En av de stora
drivkrafterna bakom rörelsen för att starta mission utomlands var Samuel J. Mills, son till
en pastor i Torrington, Litchifield. Redan som student vid Williams College inleddes hans
intresse för mission utomlands. Tillsammans med några studiekamrater formade han ett
hemligt sällskap, Society of Brethren,183 vilket förmedlade en vision om att man borde lämna
Amerika för att missionera bland så kallade hedningar. Sällskapet kom att upplösas efter
ett års verksamhet sedan medlemmarna lämnat skolan för vidare utbildning. Mills
tillbringade en kort tid vid Yale där han fick en första skymt av hawaiianen ‘Ōpūkaha‘ia.
Historien om ‘Ōpūkaha‘ia, eller Henry Obookiah vilket var hans engelska namn, har
blivit en klassiker. I de flesta verk som skildrar missionen på Hawaiiöarna beskrivs
‘Ōpūkaha‘ia som ”the origin of the Hawaiian Mission” och den mest fulländade
konvertiten som rörde vid många amerikaners hjärtan. Hans memoarer nedtecknades
redan 1818 och blev snabbt en storsäljare. Efter att ha förlorat sina föräldrar i en blodig
strid hade han 1809 lämnat Hawaiiöarna för att tillsammans med vännen Tomas Hōpū
bege sig till New Haven.184 En kapten Britnell tog till en början hand om de två och
inhyste dem hos sig och sin familj, men snart hade ‘Ōpūkaha‘ia och Hōpū väckt nyfikenhet och medkänsla hos ett antal studenter vid Yale. Samuel Mills hade hört talas om
‘Ōpūkaha‘ia, hawaiianen som en dag hade påträffats i tårar på en trappa vid universitetet.
Exempelvis skriver Luomala (1972: 1) hur : ”Liholiho’s act created a religious vacuum, at
least to an official religion in his kingdom.”
182 Panoplist grundades 1805 av Jedidiah Morse, med intentionen att främja kristen ortodoxi. I
tidskriften publicerades bl.a. artiklar som tidigare publicerats i exempelvis The Evangelical
Magazine. Morse var själv aktiv pådrivare vad gällde missionen bland Nordamerikas urinvånare
och var ansluten till både Massachusetts Missionary Society och Society for the Propagation of the Gospel.
Massachusetts Missionary Magazine som grundades 1803, rapporterade om Massachusetts Missionary
Society’s åtaganden ute bland nybyggare på den amerikanska slätten. Tidskriften kom att slås
samman med Panoplist. Se vidare Wagner-Wright 1994: 80ff.
183 Andra invigda i detta hemliga sällskap som bildades 1808 var Edwin Dwight, Calvin
Bushnell, Samuel Ware, John Nelson, Rufus Pomeroy och Ezra Fish.
184 Enligt Edward Beechert (i Rosa 2004: 229f) så följde i genomsnitt ett 560-tal hawaiianer
med utländska fartyg mellan åren 1806–1872. Enbart mellan åren 1845–847 registrerade sig
nästan 2000 hawaiianer som sjömän på utländska fartyg. Rosa (2004: 229f) menar att
emigrerande hawaiianer mer än vad som är noterat bidrog till befolkningsminskningen på
Hawaiiöarna.
181
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Enligt berättelsen sörjde han över att ingen hade möjlighet att ta sig an honom och lära
honom mer om denna nya värld och tro. Han blev då inhyst hos Yales president Timothy
Dwight. Mills övertog ansvaret för honom och tillsammans lämnade de New Haven för
Torrington där de bodde hos Mills far under en period. Under de nästkommande fem åren
tillbringade ‘Ōpūkaha‘ia sin tid som student i olika skolor som Andover Theological School och
Bradford Academy och det var också under den här perioden, närmare bestämt 1812 som
han påtagligt visade tecken på att vara omvänd. Han hade blivit sjuk i några veckor när han
hade vidrörts av den Helige Ande.185
Samtidigt hade Samuel Mills preparerat vägen för mission utanför Amerika. 1810
återuppstod Society of Brethren vid Andover och nya medlemmar kom att engagera sig aktivt.
Rörelsens medlemmar sökte utomstående intressenter och sponsorer för att kunna
genomföra sina planer. American Board of Commissioners for Foreign Missions (ABCFM) grundades den 29 juni samma år under beskydd av kalvinistiska ekumeniker. Kongregationalistiska, presbyterianska och reformerta kyrkor var de främsta intressenterna, och den
första och största uppgiften blev att väcka allmänhetens uppmärksamhet och inte minst
givmildhet. Panoplist blev ett av verktygen tillsammans med ”speaking tours” och predikningar land och rike runt. Intresset för denna nya form att sprida den kristna läran var stort
och redan 1812 sände ABCFM ut en första grupp missionärer till Indien för att sprida
Guds ord.186
I Litchifield, vilket Clifton Jackson Phillips kallar ”a revival-ravaged county,”187 hade
man sedan 1811 arbetat hårt för att sörja för att världens s.k. hedningar skulle få möjlighet
att utbildas i den evangeliska andan. 1816 grundades så Foreign Mission School i Cornwall,
Litchifield, Connecticut. I ett litet gammalt skolhus, vilket byns invånare stolt skänkt till
ändamålet, öppnades portarna för den första gruppen elever från all världens hörn i maj
1817 under Pastor H. Daggets ledning.188 Intentionen med skolan i Cornwall var inte
enbart att instruera hedningar från fjärran länder i ämnet teologi, utan också i andra
akademiska ämnen. De skulle utbildas till missionärer, lärare, läkare och jordbrukare, som
så småningom skulle återvända till sina hemländer:
’The education, in our country, of heathen youths, in such a manner, as, with subsequent
professional instructions, will qualify them to become useful missionaries, physicians,
surgeons, school-masters or interpreters, and to communicate to the heathen nations such
knowledge in agriculture and the arts, as may prove the means of promoting Christianity
and civilization.’189

‘Ōpūkaha‘ia, som i april 1815 blivit medlem i kyrkan i Torringford och under samma år
tagits under beskydd av ABCFM, kom att delta i undervisningen i Cornwall. Planen var att
han skulle utbildas och tränas i att missionera i sitt hemland.190 Under sina år i Amerika
185 Wagner-Wright 1994: 86. För vidare information angående denna speciella period i
‘Ōpūkaha‘ias liv se Dwight 1818/1968: 29f.
186 Phillips 1969: 34.
187 Phillips 1969: 91.
188 Antalet elever och deras ursprung varierar beroende på källa. Bingham (1849/1969: 58)
skriver: ”This school embraced Opukahaia and several other Hawaiians, eight Cherokees, three
Stockbridges, two Choctaws, two Oneidas, two Caughnowagas, one Tahitian, one Marquesan,
and one Malayan.” Både Rufus Anderson (1870: 11) och Phillips (1969: 91) beräknar antalet till
tolv, av vilka fem var hawaiianer.
189 Ur ABCFMs konstitution angående skolan i Bingham 1849/1969: 58.
190 Som Ōpūkaha‘ia uttrycker det: ”With them [sitt folk på Hawai‘i] I feel, and expected to
spend the remaining part of my days in service of our glorious Redeemer, if the almighty
should spare my life. I often feel for them in the night season concerning the loss of their
souls, and wish many times to be among them before I am fit to come to them – for I long so
see them.” I Dwight 1818/1968: 37.
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hade han inte bara undervisats i den kristna läran utan också i andra ämnen som engelsk
grammatik, geografi och aritmetik. Under sina år vid Andover vistades han dagligen bland
teologer och fick möjlighet att utveckla teologiska insikter och slipa på olika teologiska
argument. Mest påtagligt var hans enorma entusiasm för bibelstudier vilken resulterade i
färdigheter i att citera Bibeln utantill. Även om han kanske inte helt och hållet förstod
innebörden i många av passagerna imponerades de flesta han konverserade med av hans
skicklighet.
Skolan var inte bara avsedd för att undervisa dessa personer i viktiga ämnen utan den
hade också till uppgift att bevisa för omvärlden att dessa ”hedningar” faktiskt var
intelligenta och mottagliga medmänniskor. ‘Ōpūkaha‘ia kom att vid sidan av sin utbildning
att resa ut på så kallade ”speaking tours.” Det gjorde han dels för att bevisa att ”färgade”
människor inte var obildbara, dels för att samla in pengar till den egna skolan och särskilt
till missionsprojektet. Under dessa resor berättade ‘Ōpūkaha‘ia om sin kärlek till Gud och
om sin dröm och önskan om att få förmedla denna Guds kärlek till sina medmänniskor
hemma på Hawaiiöarna
‘Ōpūkaha‘ia visade sig dessutom vara en stor talang också rent retoriskt, och detta
blev vid sidan av hans öppenhjärtighet och iver en bidragande orsak till hans personliga
framgångar. Han kom framförallt att bli New Englands missionärers främsta exempel på
hur lyckad en utbildning skulle kunna te sig. Samtidigt blev han en källa till stolthet
eftersom han själv var ett sådant utmärkt exempel på ”den bildbare hedningen”. Många av
de kristna åhörarna blev tagna av både ‘Ōpūkaha‘ia själv och hans framställning av hur
hans folk hemma på Hawai‘i borde få möjlighet att möta Guds kärlek:
I hope the Lord will send the Gospel to the heathen land, where the words of the Savior
never yet had been. Poor people! Worship the wood and stone, and shark and everything
their god. The Bible is not there, and Heaven and Hell, they do not know about it…O what
a wonderful thing it is that the hand of the Divine Providence has brought me from that
heathenish darkness where the light of Divine truth never had been. And here I have found
the name of the Lord Jesus in the Holy Scriptures, and have read that his blood was shed
for many.191

‘Ōpūkaha‘ia avled den 17 februari 1818 i tyfus innan han hann återvända hem. Hans
memoarer publicerades strax efter hans död. I och med detta nådde intresset för mission
på Hawai‘i klimax. ‘Ōpūkaha‘ias memoarer, Memoirs of Obookiah (1818), gavs ut i
tiotusentals exemplar och i 12 upplagor, vilket för tiden var ett anmärkningsvärt stort antal.
Den ekonomiska tillströmningen till skolans olika fonder tilltog och antalet studenter
ökade, vilket innebar att skolan nu fick elever inte bara från USA men också från Europa
och Asien.192 Ett av de allra första resultaten av denna entusiasm var att man inledde en
protestantisk mission, riktad mot Hawaiiöarna. Ansvariga från Foreign Mission School sände
ett brev till ABCFM i vilket man bestämt förordade att samla och slututbilda de studenter
vid skolan som verkligen önskade att arbeta med mission på det hawaiianska fältet. Inför
sin avfärd skulle gruppen förberedas och instrueras av Edwin W. Dwight, som även skulle
följa med på denna första resa.
När nyheten om denna missionsresa offentliggjorts, kom också andra ”vänner till
hawaiianerna” att anmäla intresse. Dessutom visade det sig, att många som hade läst
‘Ōpūkaha‘ias memoarer också de ville medverka. Framför sig hade nu organisationen den
mycket besvärliga uppgiften att välja ut och organisera denna första grupp av missionärer.

Bingham 1849/1969: 58f.
Phillips 1969: 92. Philips noterar att skolan, under de tio år den fanns, hade nästan 100
elever.
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Man vände sig till dem som kände sig kallade att ”…visit the Hawaiian race” samt hade
avsikten att
…honor God, by making known his will, and to benefit those heathen tribes, by making
them acquainted with the way of life, – turn them from their follies and crimes, idolatries
and oppressions, to the service and enjoyment of the living God, and adorable Redeemer, –
to give them the Bible in their own tongue, with ability to read it for themselves, – to
introduce and extend among the more useful arts and usages of civilized and Christianized
society, and to fill the habitable parts of those important islands with schools and churches,
fruitful fields, and pleasant dwellings.193

De utvalda
Historikern Sandra Wagner-Wright gör i sitt arbete The Structure of the Missionary Call to the
Sandwich Islands 1790-1830 (1990) en utförlig beskrivning av de två första missionärsgrupperna. I sin inledning kritiserar hon tidigare forskning rörande missionärernas motiv
och agerande där dessa ofta utmålas som penninghungriga imperialister och idealister. Hon
menar att tidigare studier på ett orättvist sätt oftast har utelämnat missionens helhet.
Historiker har saknat ansatsen att förstå grunden till dessa människors beteende;
kombinationen av troslära och kultur. Wagner-Wright understryker att denna första grupp
av missionärer som anlände till Hawaiiöarna under början av 1820-talet stod under
inflytande av en speciell typ av kalvinistisk teologi. Vidare poängterar hon att det är viktigt
att fördjupa sig i den historiska, såväl som den sociala miljön som är aktuell. Genom att
”krypa under skinnet” på dessa individer kan man försöka förstå varför och var i deras liv
de kommit till beslutet att lämna sina hem och ge sig av till ett främmande land.194
Dessa mäns och kvinnors fortsatta kontakt med sitt hemland behöll dem i tidens
amerikanska anda med allt vad det innebar i form av seder och bruk. Tiden efter den
amerikanska revolutionen präglades av stora ekonomiska och sociala förändringar mot en
kapitalistisk ekonomi och ökad industrialisering. Skiftet från hushålls- till fabriksproduktion innebar dessutom en urbanisering där män och kvinnor sökte sig till städerna
för lönearbete. Ogifta kvinnor tog anställning i nyöppnade spinnerier och väverier och det
blev vanligare att de sökte utbildning vilket innebar att de alltmer involverades i
utbildningsväsendet både som lärare och elever. Arbete som tidigare ägt rum i hemmet
ägde nu rum på fabriker. Kvinnors produktiva arbete kom därmed att minska medan deras
ansvar som förälder och uppfostrare ökade då männen lämnat hemmen för dagsverke.195
I Paths of Duty, American Missionary Wives in the Nineteen-century, 1989, studerar Patricia
Grimshaw just distinktionen mellan manligt och kvinnligt under denna period av
omvälvande förändring. I samband med att det skedde en uppdelning i två markanta
världar, blev mannen mer eller mindre representativ för den offentliga medan kvinnan,
främst då den gifta, blev representativ för hemmet. Dock är det viktigt att understryka,
menar Grimshaw, att kvinnan stärktes i rollen som hustru och mor då hon som
huvudaktör i hemmets värld ansvarade för familjens moraliska såväl som andliga välBingham 1969: 60f.
Wagner-Wright 1990: viiif. Hon skriver här: “History is more than facts and events: it is the
story of people. We understand history only as well as we can understand the people involved.
It is their ideology, motivations and aspirations which create the tapestry that historians find so
fascinating.” Se också Wagner 1985: 63 (senare Wagner-Wright).
195 För fördjupning av kvinnans roll och utveckling under denna period rekommenderar jag
Nancy Cott, The Bonds of Womanhood, ”Woman’s Sphere” in New England, 1780-1835,
1997.
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mående.196 Visserligen ansågs mannen fortfarande vara den auktoritativa, men han var
dock beroende av kvinnans stöd och uppmuntran. Hennes höga moral och dygd blev ett
gott föredöme i religiösa- och välgörenhetsaktiviteter. Detta utvecklades till tanken att
hennes uppenbarelse skulle ha en positiv inverkan även på den hårda världen utanför
hemmet. Under den första fjärdedelen av 1800-talet rådde religiös väckelse, den s.k.
”second great awakening”197 och kvinnans sociala engagemang utvidgades till deltagande i
diverse kvinnliga organisationer och föreningar198 där hon uppmanades att se sig själv som
en moralens förkämpe. Kvinnor tog upp kampen för de svaga och mindre bemedlade i
samhället bland vilka de spred from litteratur och höll gudstjänster. Som lärare kunde de
dessutom nå ut till en skara som mannen inte haft möjlighet att nå och undervisa andra
kvinnor och barn i hur de skulle leva gudfruktigt. Och varför bara begränsa sig till sitt
hemland?
I artikeln ”Mission and motivation: the Theology of the Early American Mission in
Hawai‘i” från 1985, understryker Sandra Wagner-Wright hur nära den personliga
identitetsutvecklingen var knuten till religion och teologi.199 Missionsverksamheten med
fäste i New England under 1800-talet vilade på en kalvinistisk teologi vilken
karaktäriserades av ett antal grundläggande särdrag. Några var tanken om Guds absoluta
suveränitet och människans totala depravation. Centralt var en osäkerhet i förhållande till
Guds allsmäktighet och människans predestination. Om Gud predestinerat människans
roll i världen, hur kunde då en missionär berättigas gripa in i en annan människas liv? Det
totala beroendet av Gud genomsyrade hela tillvaron och inverkade i synnerhet på lärorna
om konversion och frälsning. Ingen förutom Gud själv visste om individen tillhörde Guds
utvalda skara. Emellertid fanns det vissa tecken vilka kunde bidra till att hans eller hennes
osäkerhet till viss gräns kunde stillas. Ett gott förhållande till Gud kännetecknades av
individens framgång och välmående. Likaså efterföljdes individens personliga frälsning, där
han eller hon stod ensam inför Gud, av ett hårt arbete där denne skulle övertyga
omgivningen om sin relation till Gud.
För de individer som blev missionärer var konvertering i sig av högsta vikt, men
central var också tanken om att aktivt arbeta för Gud och hans rike.200 Berättelser ur
Bibeln där Jesus efter uppståndelsen uppmanade sina lärjungar att bege sig ut i världen och
sprida evangeliet fungerade dessutom som en stark motivering för dessa missionärer.201
196 Grimshaw 1989: xii.
197 Definitionen av ”second great awakening” samt orsaker och effekterna av denna är vida
omdiskuterat och jag ämnar inte gå in på det här. En kort sammanfattning av några av
forskningens gemensamma tankar kring ”the awakening” är att den ägde rum ungefär mellan
1790 och 1840 och manifesterade sig över hela USA dock med lokala variationer beroende på
områdets population och trosinriktning. ”The awakening” innebar en markant frammarsch för
protestanterna. Se vidare Elsbree, The Rise of the Missionary Spirit 1790-1815, 1928/1980.
Under denna period av religiös väckelse modifierade ledfigurer som Lyman Beecher och
Charles Grandison Finney den kalvinistiska tron och fokus lades på individens eget ansvar för
sin andlighet och frälsning. Se också kapitel 26 i A Religious History of the American People av
Sydney Ahlstrom, 1972.
198 Boston Female Society for Propagating the Diffusion of Christian Knowledge som
grundades 1801 är ett exempel.
199 Wagner 1985: 63.
82 Tanken om att ”…work for his (Guds) Kingdom” var central för New Divinity Movement som
var en sidogren av 1700-talets kalvinism. I denna gren underströks att endast konvertering inte
var tillräckligt. New Divinity Movement går tillbaka till Jonathan Edwards tankar om människans
totala betydelselöshet och beroende av Gud. Genom att erkänna sin rädsla inför Guds vrede
fanns möjligheten att nå konvertering i en djupare och mer känslomässig mening. Detta skulle
ersätta de tidigare mer intellektuella kontrakt med Gud där konvertering faktiskt mer eller
mindre uteblivit. Se Wagner 1985.
201 Se bl.a. Matteusevangeliet 28:18-20, Markusevangeliet 16:12 och Lukasevangeliet 24: 44–49.
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Hiram Bingham och Asa Thurston var två ledfigurer i den första gruppen av
missionärer till Hawai‘i. De hade båda två genomgått utbildning vid Andover Theological
Seminary och var också delaktiga i Samuel Mills Society of Inquiry on the Subject of Missions202
som i sin tur ledde till formandet av ABCFM och den första missionen till Hawaiiöarna.
Bingham, som ursprungligen var jordbrukare, blev 1819 tillfrågad om han var intresserad
av att organisera och ansvara för missionen på Hawai‘i. Han accepterade uppdraget, dock
på villkoret att han skulle dela ansvaret med ännu en pastor. Önskemålet beviljades och
Asa Thurston, med examen från Yale och Andover, utsågs att dela ansvaret. Ytterligare
fem män valdes ut för att delta. Dessa var skollärarna Samuel Ruggles och Samuel
Whitney, vilka fortfarande var studerande, läkaren Thomas Holman, tryckaren Elisha
Loomis och jordbrukaren och före detta kaptenen Daniel Chamberlain. Chamberlain var
gift och hade fem barn. De övriga rekommenderades att finna lämpliga gemåler innan
avresan då ABCFM ogärna skickade iväg ogifta missionärer.203
Bingham poängterade att många ansåg tanken på att skicka ner kvinnor att leva och
dö bland barbarerna på Hawai‘i var motbjudande.204 Dock ansåg ABCFM att det var mer
passande för missionärerna att leva i familjer och därmed också presentera en bild på hur
man levde i det så kallade civiliserade kristna samhället. Kvinnor och barn ansågs vara en
indikation på fredliga motiv. Man menade också att ett gift par var bättre rustat att klara av
både fysiska och psykiska påfrestningar som missionen innebar. Mannen skulle lättare
motstå frestelser om han hade en hustru vid sin sida.
Missionärskvinnans roll var dock inte enbart att stötta och se efter sin make,
tillmötesgå hans behov samt ansvara för familjen. Hon var också missionär eller
missionärsassistent med uppgift att ta hand om och undervisa kvinnor och barn.205
Därmed var kraven på blivande missionärshustrur många. ABCFM menade att det var av
högsta vikt att samtliga kvinnor, förutom att vara fromma och dygdiga, skulle vara
utrustade med god hälsa, vara utbildade och tåliga, dvs. härda ut lika väl som männen.206
Samtliga i gruppen av ogifta män hade dock turen att finna gemåler. Flera av dessa hade
sedan tidigare visat intresse för mission utomlands och ansågs vara av rätt kaliber och det
hölls ett antal bröllop bara några veckor innan avresan.
En av dessa kvinnor var den 23-åriga lärarinnan Lucy Goodale med examen från
Bradford Academy. Hon var ambitiös och kände att mission var ett kall för henne. Skulle
ett tillfälle dyka upp då hon fick möjlighet att åka skulle hon ta det. Asa Thurston blev
hennes tillfälle och bara några dagar innan avfärd vigdes de. Den 27-åriga och föräldralösa
Sibyl Mosley var lärarinna sedan nio år tillbaka då hon blev introducerad för Hiram
Bingham. Sibyl Mosley beskrivs som intelligent, djupt religiös och hade inga problem med
tanken att viga sitt liv åt att arbeta för Gud. Dock finns det antydningar om att hon
behövde desto mer övertygelse att Bingham verkligen var den rätte mannen för henne.207
Vilka tvivel som än fanns så gifte de sig bara elva dagar efter Hirams frieri.
Mercy Partridge, och Maria Theresa Sartwell var också de kvinnor med stor religiös
övertygelse som också brann för missionen. 23-åriga Maria, som var f.d. skolfröken och nu
anställd ”in folding and stitching”, fann sin man i Elisha Loomis. Deras möte, en kort tid
Med Samuel Mills i spetsen hade Society of Brethren drivit tanken om amerikansk mission
vidare och med Society of Inquiry lämnade de in en petition till General Assembly of Massachusetts.
203 Under rubriken ”The Marriage of Missionaries” ger Rufus Anderson ett flertal anledningar
till varför missionärerna skulle vara gifta. Introductionary Essay on the Marriage of Missionaries från
1836.
204 Bingham 1949/1969: 61.
205 Se vidare i Elsbree 1980: 212f. Även Grimshaw 1985 och 1989.
206 Se Zwiep 1991: 18.
207 Zwiep 1991: 22. Sibyl hade under flera år önskan att bli missionär och Zwiep menar att det
var denna önskan som var anledningen till att hon sade ja till Hiram. Tio månader tidigare hade
hon blivit tillfrågad att gifta sig med en annan man. Se vidare Bingham 1975: 3–36.
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tidigare, hade varit lyckat och båda fann tycke för varandra. Mercy, som tackade ja till
Samuel Whitneys frieri, såg äktenskapet som en möjlighet att förverkliga dröm och också
plikt att tjäna Gud. Nancy Wells och Samuel Ruggles var de första att hålla bröllop i
gruppen. Nancy var den äldsta av kvinnorna och anledningen till hennes giftermål med
Samuel eller hur hennes religiösa övertygelse såg ut förtäljer inte historien. Samuels äldre
syster Lucia Ruggles äktade Thomas Holman och tillsammans reste de också till
Hawaiiöarna.208
Den 15 oktober mottog gruppen de officiella instruktionerna av Dr. Worchester. En
vecka senare, efter intensiva förberedelser, vad det dags att stiga ombord på Thaddeus och
lämna Boston. Den fem månader långa resan innebar många utmaningar för missionärerna. Lucia Ruggles Holman skriver om den första veckan till havs:
Could the transactions of the first week have been penned, I am sure, while they would
have called forth sensations of pity from your heart, would at the same time afford
merriment. Sorrow and despondency were depicted on every countenance, while scarcely a
look of love or complacency was discernable one towards the other.209

Denna lilla grupp som bestod av individer som inte kände varandra skulle leva tätt inpå
varandra och fungera tillsammans. I dagböckerna beskrivs resan tillsammans och hur deras
förhållande sinsemellan stärktes. Även om de alla hade en liknande bakgrund och religiös
övertygelse så förekom också oenigheter inom gruppen och de fick arbeta hårt för att
komma varandra nära. Månaderna till havs fylldes av en rad upplevelser och inramades av
strikta scheman med utrymme för studier, bön, konversation och umgänge. Tillsammans
arbetade de också med planer för den kommande uppgiften och valde ut bibelpassager
som ansågs lämpliga för undervisningen.210
Som ett centralt tema i deras texter från resan är inte bara ovissheten inför vad som
väntade dem och också en ovisshet inför tanken på att deras insats och hängivelse kanske
inte var tillräcklig. Säkerheten, så som de upplevt den hemma med familjer, nära och kära i
sin närhet var ett minne blott. Men det fanns glimtar av hopp och förtröstan. Lucia
Ruggles Holman skrev på nyårsafton i sin dagbok:
This is the last day of a year, big with events, to me the most important. This year has
witnessed the most trying yet interesting scenes of my life. A new course is marked out for
me to pursue: new hopes, new joys, and new sorrows are before me. I often review with
pleasure the past scenes of my life, though this pleasure is mingled with regret that they are
never more to be realized, and the places that witnessed them may never more bless my
eyes. Yes I can, I do look forward with the most pleasing anticipations of future enjoyment.
Yes, with the eye of faith I can look forward to the day when sons and daughters of
Ohwyhee (the devoted subjects of the prince of darkness) shall become true and humble
followers of the Prince of Peace; when the Idols of Moriah shall be given to the moles and
bats, and the true God and Jesus shall be the only objects of religious homage.211

Efter mer än fem månader, med hopp, iver, förväntan och även rädsla inför vad som
väntade dem anlände de slutligen till Hawaiiöarna. Tillsammans satt de ute i fartyget och
väntade på att stiga iland och påbörja sitt arbete. I denna stund skrev Bingham: “In the
Det finns inget i källorna som förmedlar något om Thomas Holmans religiösa övertygelse
och motivation. Diskussioner kring parets egentliga motivation till missionen kommer upp i
kapitel tre.
209 Holman 1931: 7.
210 Missionärerna förde en gemensam dagbok under resans gång och i den berättar de ingående
om hur de spenderade dagarna ombord.
211 Holman 1931: 10.
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wilderness, prepare ye the way of the Lord, Make straight in the desert, a highway for our
God.”212

212

Bingham 1949/1969: 70.
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KAPITEL

3

“God give me rest in Heaven”213
Can these be human beings? How dark and comfortless their state of mind and heart! How
imminent the danger to the immortal soul, shrouded in this deep pagan gloom! Can such
beings be civilized? Can they be Christianized? Can we throw ourselves upon these rude
shores, and take up our abode, for life, among such a people, for the purpose of training
them for heaven?214

Missionärernas möte med Hawaiiöarna och dess folk blev minst sagt omvälvande för dem.
Visserligen hade de på hemmaplan kommit i kontakt med hawaiianer såväl som med delar
av den hawaiianska kulturen, men det första mötet var ändå chockerande för de nyanlända.
Vid anblicken av dessa mörkhyade och nästan nakna hawaiianer vände många i gruppen
bort sina ansikten i ren fasa för att slippa bevittna vad som benämndes ”spektaklet”.
Missionärerna ställde sig frågan huruvida detta egentligen var människor, och inte minst
huruvida de skulle lyckas att omvända dem.215
I väntan på att få stiga i land hade besättningen och missionärerna mött många
hawaiianer som nyfiket rodde ut med sina kanoter för att bedriva byteshandel och
undersöka de nya främlingarna.216 Åsynen av vita män var visserligen inget nytt för
hawaiianerna då öarna sedan fyrtio år tillbaka besökts av handelsmän från Europa såväl
som från Amerika. Men uppståndelsen var ändå stor, speciellt då skeppet den här gången
hade med sig för hawaiianerna något så ovanligt som vita kvinnor.217 Vid landstigningen

Dibble 1843/1909: 243.
Bingham 1849/1969: 6.
215 Missionären Charles Stewart (1828: 88), som anlände tre år senare, berättar om sin
upplevelse;
“A first sight of these wretched creatures was almost overwhelming. Their naked figures, and
wild expression of countenance, their black hair streaming in the wind as they hurried the
canoe over the water with all the eager action and muscular power of savages, their rapid and
unintelligible exclamations, and whole exhibition of uncivilized character, gave to them the
appearance of being half man and half beast, and irresistibly pressed on the thoughts the query
– ‘Can they be men- can they be women?- do they not form a link in creation, connecting with
the man brute?’”
216 Lucia Ruggles Holman skriver i sin dagbok den 3 april, 1820:
“Our ears are constantly stunned with the noise and jabbering of the natives about our vessel. I
have counted 20 or 30 canoes about the Brig at a time; some bringing fruits and vegetables, and
others out of curiosity… Since I have been sitting here by the cabin window, not less than a
dozen canoes have come up to tempt me with their fruits. They want in exchange, scissors,
beads, and knives.” Holman 1931: 20.
217 Se Bingham 1849/1969: 95.
“White women were, as might have been expected, objects of great curiosity to the chattering
natives, who thronged around them, as they walked along, to gaze at their costume, their white
hands and faces, running before them peering under their projecting bonnets, laughing,
shouting, trotting around with bare feet, heads and limbs, men, women and children, and
singing out occasionally, ‘A-i-oe-oe,’ a phrase signifying long, protruding neck.”
I Mistaken ideas concerning the missionaries, 1842, förmedlas hawaiianernas reaktion: “We looked at
them and said to each other, ‘What queer looking hats, they are not like those worn by men.
213
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på stranden vid Kailua möttes nykomlingarna av synen av hundratals hawaiianer.
Missionären Hiram Bingham beskriver dramatiskt synen:
As we proceeded to the shore, the multitudinous, shouting, and almost naked natives, of
every age, sex, and rank, swimming, floating on surf-boards, sailing in canoes, sitting,
lounging, standing, running like sheep, dancing, or laboring on shore, attracted our earnest
attention, and exhibited the appalling darkness of the land which we had come to
enlighten.218

Denna första grupp missionärer hade lämnat sitt hemland med klara instruktioner om hur
de skulle bedriva missionen och vad de skulle uppnå med den.219 Förutom att sprida Guds
budskap och den kristna läran såg de sig som ”civiliseringsagenter” med målet att leda
hawaiianerna till ett ”bättre” liv, eller som Hiram Bingham sammanfattar:
…turn them from their follies and crimes, idolatries and oppressions, to the service and
enjoyment of the living God, and adorable Redeemer, – to give them the Bible in their own
tongue, with ability to read it for themselves, – introduce and extend among them the more
useful arts and usages of civilized and Christianized society, and to fill the habitable parts of
those important islands with schools and churches, fruitful fields, and pleasant dwellings.220

Avsikten med missionen var att en så stor del som möjligt av befolkningen skulle kunna ta
del av deras budskap. Att bara instruera en enda by eller att begränsa tillgängligheten till ett
fåtal utvalda skulle innebära att en stor del av befolkningen skulle bli utan upplysning och
fortsätta leva sina liv i vad som beskrivs som ett liv i ett mörker av vidskepelse och
okunnighet.221 Missionärerna ansåg att de själva skulle fungera som goda exempel och visa
hur man borde leva och uppföra sig. En konsekvens av detta var, vilket jag tidigare nämnt,
att man sände ut inte bara missionärerna utan också deras hustrur. Ogifta missionärer
borde alltså vara gifta innan de fick resa iväg. Familjen blev en idealbild för det civiliserade
kristna samhället, en bild man trodde skulle påverka och övertyga hawaiianerna att ta emot
läran och livsformen.222 Familjen var således ett viktigt fundament till en ny nation både
som metafor och som social organisationsmodell och denna familjebild skulle vidareföras
till hawaiianerna.
The women’s hats are so different, they poke out in the front, the faces are way inside of them,
the necks are stretched out.’ Therefore the women were named ‘stretched out necks.’”
218 Bingham 1849/1969: 86.
219
I instruktionerna från ABCFM (i Kuykendall 1968: 101) finns följande centrala
passus:
“You are to aim at nothing short of covering those islands with fruitful fields and pleasant
dwellings, and schools, and churches; of raising up the whole people to an elevated state of
Christian civilization; of bringing, or preparing the means of bringing, thousands and millions
of the present succeeding generations to the mansions of eternal blessedness…But it is an
arduous enterprise, a great and difficult work. To obtain an adequate knowledge of the
language of the people; to make them acquainted with letters, to give them the Bible with skill
to read it; to turn them from their barbarous courses and habits; to introduce, and get into
extended operation and influence among them, the arts and institutions and usages of civilized
life and society; above all, to convert them from their idolatries and superstitions and vices, to
the living and redeeming God…”
Ingenting sägs om ”förståelse” av hawaiianernas trossystem, kultur, samhällsorganisation osv.
utan instruktionen utgår från missionsskolans entydigt kristna och amerikanska perspektiv i alla
avseenden.
220 Bingham 1849/1969: 160.
221 Bingham 1849/1969: 99.
222 Se Rufus Anderson “Introductionary Essay on the Marriage of the Missionaries” från 1836.
Se även Grimshaw 1985: 78.
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Innan missionen kunde börja var man tvungen att få tillstånd att stiga i land och sedan
övertyga kungen om att tillåta mission på öarna. Väl framme i Kailua, Hawai‘i, fick några
av missionärerna möjlighet att träffa mō‘ī, den regerande Liholiho, och presentera sina
kreditiv, överlämna gåvor i form av biblar och samtidigt informera om anledningen till sin
ankomst. Liholiho tog vänligt emot både missionärer och gåvor, men lämnade inget direkt
besked om huruvida de skulle få stanna på öarna. Anledningen till detta var för det första
att dessa missionärer var amerikaner. Man var orolig för att Hawai‘is förhållande till den
brittiska regeringen skulle påverkas om det visade sig att britterna ogillade amerikansk
mission. För det andra antog Liholiho att missionärerna skulle kritisera hans sätt att leva,
dvs. incestuöst och polygamiskt. Att kungen hade tankar och funderingar kring detta
tydliggörs i missionärernas gemensamma dagbok:
Before we returned to the brig, the favorite wife [Ka‘ahumanu] of the king expressed a
decided opinion in favour of our settling in the islands; and requested that we might remain.
The king, knowing her attachment to him, and willing to try her feelings, said to her
pleasantly that if he admitted and patronized the missionaries, he could be allowed but one
wife, and he should not want her.223

Missionärerna bedyrade att deras närvaro inte skulle innebära några problem vad gällde
politiska relationer mellan Hawai‘i och England eftersom Amerika inte hade några
konflikter med England. Så fick slutligen missionärerna besked om att de fick stanna i ett
år på prov och missionen kunde inledas. Enligt den hawaiianske historikern Samuel
Kamakau, var det Liholihos rådgivare John Youngs som påverkade beslutet;
John Young said, ‘These kahunas worship the same God as those of our country of whom
Vancouver said to Kamehameha, ‘When I go back to Great Britain let me ask King George
to send you kahunas.’ Let the chiefs try them out by permitting them to remain in Hawaii
for a year; then if you discover that they are not doing right, let the chiefs send them away.’
The chiefs took the advice of the favorite foreigner of Kamehameha.224

Beslutet eliminerade dock inte misstänksamheten gentemot nykomlingarna. Det framgick
då Liholiho inledningsvis meddelade att de inte fick skicka efter fler.225 Visserligen var
dessa missionärer inte beväpnade och visade heller ingen fientlighet gentemot kungen,
men det var ingen garanti för att eventuella efterföljare skulle vara av samma karaktär.
Kanske var de intresserade att ta land och rike ifrån hawaiianerna? Men vad han också
visste var att med missionärerna kom nya praktiska kunskaper som kunde vara användbara
för befolkningen. Liholiho hade frågat efter en snickare vid deras ankomst och blev
besviken när det visade sig att det inte fanns någon i sällskapet med det yrket. Det var

”Journal of the Missionaries, April 5, 1820” i MH, april, 1821(17): 117. Det är återigen
viktigt att poängtera att hawaiianerna faktiskt varit i kontakt med västerlänningars värderingar i
över fyrtio år. Kamehameha I hade flertalet västerländska rådgivare vid sin sida under sin
regeringstid och Liholiho likaså. En hel del av hawaiianernas, främst ali‘i, liv hade förändrats
drastiskt under denna period.
224 Kamakau 1992a: 246–47.
225 ”Letter from Mr. Ruggles to the Treasurer, August 2, 1820” i MH, april, 1821(17): 123.
Intressant är att Liholiho tydligen snabbt insåg värdet i vad missionärerna kunde bistå med rent
praktiskt och två månader efter hans förbud att fler missionärer skulle få tillträde lät han
meddela att ”… he very much wants a good minister, physician, house and ship-carpenter,
cabinet-maker, and a powder-maker to come and live with him; and says he will support as
many good people, as will come to his island.” Ibid.
223
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nämligen så att hans skepp behövde repareras och han var i behov av en yrkesman.226 Av
källorna att döma visade ali‘i ingen som helst undergivenhet gentemot missionärerna, utan
beskrivs snarare som stora och ståtliga män och kvinnor som inte tvekade att domdera
med missionärerna. Hawaiianerna var av allt att döma speciellt intresserade av vissa delar
av vad denna nya kultur medförde och nya praktiska kunskaper samt tillgång till nya varor
efterfrågades. I det nyanlända missionärssällskapet fanns dessutom en läkare, Dr. Thomas
Holman, som missionärerna hävdade kunde bota sjuka. Denne var högst intressant för
Liholiho som insisterade på att han och hans hustru skulle inackorderas hos kungen och
stå till dennes tjänst.227 De andra missionärerna visade han inte direkt intresse för.
Missionärerna berättade att de kunde lära honom att läsa och skriva, men inte heller detta
var något han tyckte var tilltalande. I alla fall inte till en början. Den kunskapen, menade
han, skulle inte göra honom rik.228 Något direkt intresse för den kristna läran visades
således inte i det inledande skedet. Mō‘ī och flertalet ali‘i var medvetna om att
missionärernas närvaro, liksom andra vitas, kunde innebära möjlighet till ökad politisk,
ekonomisk och inte minst militär status, makt och kunskap. Missionärerna var inte helt
omedvetna om denna inställning. De visste att kungafamiljen och övriga ali‘i var
nyckelpersonerna för missionens framgång och att det var av största vikt att hålla sig väl
med dem. Rent strategiskt visade sig detta vara mest effektivt, då ali‘i och framförallt mō‘ī
var de i samhället som hade makten och lämnade direktiv till övriga befolkningen,
maka‘āinana. Missionärerna visste också att förbindelsen var strategisk från hawaiianernas
sida. De flesta medel ansågs vara tillåtna i kampen om själarna, till och med en och annan
muta om så var nödvändigt. Missionären Asa Thurston poängterar detta i ett brev till
ABCFMs sekreterare Jeremiah Evarts:
Every method should be used to gain access to the hearts of the heathen; that is, every
lawful method, & every means employed to raise them from their degradation; & we wish
to give those dwellers in the midst of the seas every possible evidence, that the good- that
they would wish to see them wise, respectable & happy – wish to see them live & speak &
act like men, like immortals who must stand before God in the day when the secrets of all
hearts should be revealed. (…) If by bestowing a considerable favor upon the king we could
better gain access to his heart with the truths of the gospel, might it not be proper, nay
desirable to bestow it?229

Om Liholiho inledningsvis visade föga intresse för nykomlingarna så gällde motsatsen för
många andra hawaiianer. Missionärerna hade dagligen många åskådare som samlades runt
deras boplats och studerade dem då de utförde sina dagliga göromål.

226 Brev: Thomas Holman till Prudential Committee of the Board for Foreign Missions, den 21
november 1820. MsL/HMCS. Se också Journal of the Missionaries, April 10, 1820. J/HMCS,
även delvis publicerad ” i MH, april, 1821(17): 120.
227 En stor del av den hawaiianska befolkningen hade avlidit till följd av sjukdomar som
introducerade av västerlänningar i samband med Cooks besök på 1770-talet. 1823 beräknas
befolkningsantalet sjunkit till hälften. Kungen och andra ali‘i visade därför intresse för
västerländska läkare. Dock fanns det flera hawaiianer som var skeptiska till den nya
läkekonsten. Jag åtekommer till detta i kapitel 4. Se även Johnson-Hill 1995: 35.
228 Brev: Thomas Holman till Prudential Committee of the Board for Foreign Missions, den 21
november 1820. MsL/HMCS. Liholiho insåg snart fördelarna med att kunna läsa och skriva
och denna kunskap sågs snabbt som nyckeln till en ny värld, främst ekonomiskt och politiskt.
229 Brev: Asa Thurston till Jeremiah Evarts, den 4 april 1821. MsL/HMCS. Med “every
method” menas tydligen också mutor. Missionärerna erbjöd nämligen sig att bygga ett hus i
amerikansk stil åt Liholiho. Han visade sig vara mycket intresserad av erbjudandet.
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Skepsis gentemot missionen
Hawaiianernas intresse blandades dock med skepsis gentemot detta nya folk, deras religion
och kultur. Dokumentationen om hur hawaiianerna själva upplevde och uppfattade
missionen samt missionärernas budskap är visserligen bristfällig, men det går att finna
information om hawaiianerna i missionärernas brev, dagböcker och rapporter. Frågor
rörande konvertering och kriterier för denna diskuterades flitigt missionärerna emellan.
Missionärernas synpunkter och värderingar är intressanta inte bara för att de så tydligt
förmedlar deras egna värderingar, utan också avslöjar delar av hawaiianernas värderingar
och tankemönster.
I Bishop Museums arkiv fann jag det opublicerade dokumentet Mistaken ideas concerning
the missionaries från 1842. Dokumentet har översatts från hawaiianska till engelska av Mary
Kawena Pukui, men vem eller vilka som är ursprungliga författare är otydligt. Men en
indikation är att det är en eller flera studenter vid Lāhainālunaseminariet som har varit
ansvariga då det är arkiverat under ”Lāhāinaluna Student contributions and compositions.”
Innehållet ger exempel på hur hawaiianerna uppfattade och reagerade på missionärerna
och deras agerande. Tonen i dokumentet visar klart på att författaren/arna hade en vänlig
inställning till den kristna läran och till missionärerna. Detta hindrar inte att informationen
ändå är intresseväckande och, för den delen också, relevant. Information om
hawaiianernas reaktioner finns i det tryckta missionärsmaterialet samt i missionärerna
kommunikationer, men inte alls så utförligt som i Mistaken ideas concerning the missionaries.
Befintliga utsagor kring hawaiianernas reaktioner tyder på att hawaiianerna inte
reagerade så mycket mot själva innehållet i den kristna läran utan snarare mot utövandet.
Här är bönen ett bra exempel. Källorna berättar om hur hawaiianerna trodde att
missionärerna i bön utövade någon form av trolldom vilket skulle resultera i hawaiianernas
död. Sedan den allra första kyrkan hade byggts på O‘ahu och hawaiianerna hade bevittnat
den första gudstjänsten var flertalet övertygande om att missionärerna skulle utöva pule
‘āna‘āna, dvs. be dem till döds:
’That house of worship built by the haoles is a place in which they will pray us to death. It is
meant to kill us.’ Another said, ’ Why did the chiefs allow these people to remain and kill us
by sorcery?’ (…) ”They do not open their eyes when praying to God, they close their eyes.’
Other said, ‘Do you suppose that there is any good in that way of praying?’. Still others said,
‘There is no doubt of that for the haoles prayer is powerful. So it was with Alika, that haole
that used the stinking wind [gas].’ Others said, ‘Here again, when the priest prays and
everybody closes the eyes, we will be shot to death.’230

Att hawaiianerna förknippade utövandet av bön med trolldom och förgörelse är också
iakttagbart hos Sheldon Dibble. Han berättar om hur en av missionärerna samlade en
grupp hawaiianer för att be och i samma ögonblick han intog position för bön lämnade
samtliga hawaiianer huset och sprang raskt ut i skogen. Dibble förklarar sin tanke om
varför: “They connected with prayer the idea of destruction. They thought the missionary
was going to pray them to death. In their idolatrous system, prayer was often sorcery and
death the result – perfectly in contrast with the Christian.”231 Han berättar vidare hur
hawaiianerna ofta samlades vid missionärernas hus för att kika in när missionärerna bad
bordsbön och viskade till varandra: “’E aha la ka poe haole i moe iho la na maka’, (what

230
231

Mistaken ideas concerning the missionaries 1842, HEN: 224/BM.
Dibble 1843/1909: 152.
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are these foreigners doing with their eyes downward?) Some replied, ‘E anaana ana ia
kakou’- (they are praying us to death.).” 232
I samband med en predikan Hiram Bingham höll för några hawaiianer under en exkursion
1821 noterade han:
Extremely ignorant, destitute and debased, they appeared wild as the young ass’s colt upon
the mountains, and some of them, even frightened at the voice of the preacher and
interpreter, as though they apprehended they were to be laid on the altar, or prayed to
death, as they believed the victims of the priests of their superstition had been.233

Missionärernas kyrkbygge i Wainee [Wai‘anae] skapade också reaktioner:
’First they will build a church, then they will send out the mu [bödel som samlade in offer
till offer-ritual]’. After the church was completed they said, ‘The church is finished, and they
will not use it until a man has been buried at each door.’ They were fearful lest they be
killed by a mu. (….) One of them said, ‘We are going down, but today all of us will meet
with death.’ Another said ‘Yes, we have heard that there are guns by the pulpit, loaded with
shots. When the people go in Mr. Richards will stand at the door of the church. After
everyone has gone in, he will close the door on us, then run quickly to the pulpit, light the
powder in his gun, setting it off, and we will all die. It is better for us to go home.’ Some
agreed to this, others said, “We shall go on, and if we die, we die.234

Även missionärernas husbygge visade sig vara föremål för oro. När Hiram Bingham lät
bygga sitt hus och grävde ut en källare hade hawaiianerna i Honolulu en del funderingar
kring detta:
That pit is a place where people stay with guns until the Sabbath comes. Then when the
minister prays and the people close their eyes the haole will come with guns and shoot
everyone, then when the house was finished, a letter will be sent to the chiefs of America to
send the people outside [of the harbors] and they will come ashore. The men will be placed
in barrels and rolled in onto the shore.235

Nattvarden som ceremoni var också något som ansågs vara märkligt. Främst var det
nattvardsvinet vilket flera hawaiianer trodde var människoblod ifrån levern. Detta
rapporterades hawaiianerna uppfatta som motbjudande: ”How disgusting. One would
think that the haoles [vita] would behave better.”236
Likaså fanns det tankar om att de mediciner de vita läkarna, eller medicinmännen,
föreskrev var just människoblod. Just misstänksamhet gentemot den västerländska
medicinen fick även Dr. Holman uppleva. Redan vid ankomsten hade han kallats av
Liholiho till hovet där han förväntades agera läkare åt en av kungens hustrur samt åt
flertalet av hans tjänare. Trots att han lyckade återställa fleras hälsa möttes han av ständig
opposition, främst av den inhemska läkaren som var säker på att det bara var en tidsfråga
innan Holman hade dödat alla. Flera ali‘i var även de övertygade om att Holman använde
den amerikanska medicinen i syfte att förgifta dem. Denna övertygelse hade stor
Dibble 1843/1909: 152.
Bingham 1849/1969: 131.
234 Mistaken ideas concerning the missionaries 1842, HEN: 225/BM.
235 Mistaken ideas concerning the missionaries 1842 HEN: 224/BM.
236 Mistaken ideas concerning the missionaries 1842 HEN: 225f/BM.
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genomslagskraft hos folket. I takt med att Holman blev bekant med det hawaiianska
bruket av medicin förstod han också att han var tvungen att vara ytterst varsam med hur
han behandlade sina patienter. Enligt Holmans tolk, Mr. Young, skulle Holman sväva i
livsfara om någon av hans patienter skulle avlida, i synnerhet om de var av hög ali‘i-rang.237
I samband med att en sjukdomsvåg bröt ut på Maui under 1824 fick missionärerna
höra att orsaken var missionärerna och den nya tron. Titt som tätt fick de höra att det
inträffade dödsfall på grund av den nya religionen eller på grund av pule ‘āna‘āna. William
Richards skriver:
Not long ago Tauwa was taken ill with an inflammation of the lungs, and none of the
natives supposed he would recover. Our enemies immediately begun to exhult (sic) in the
belief that he would die and by his death they should gain some new advantage over us.
They said, ‘Here is Tauwa, a leader in the new religion, he is just dead, and by & by all who
regard the palapala will be dead with him.238

Mō‘ī Kamuali‘i på Kaua‘i avled efter en kortare tids sjukdom i maj 1824. Missionären
Charles Stewart, som hade besökt honom vid flera tillfällen under hans sjukdom
anklagades för att ligga bakom hans död. Stewart berättar:
As I was walking backward and forward there this afternoon with a paper in my hand, a
small party of the natives approached, and charged me with being a wicked man for praying
their chief to death, that Taumuarii [Kaumuali’i] was dead by my prayers, that I was killing
Karaimoku [Kalaimoku], and soon there would not be a chief left on O‘ahu .239

Juri Mykkänen menar att Liholihos intresse av missionärerna enbart var av materialistisk
karaktär. Han var huvudsakligen intresserad av att förvärva så många materiella ting som
möjligt för att nå högsta status. Det var tydligt i hans besvikelse över missionärernas
oförmåga att bistå med praktisk hjälp, som t.ex. att bygga skepp. Att han tillät
missionärerna att undervisa ali‘i, menar Mykkänen, var bara för att han egentligen ville se
vad dessa nykomlingar hade för sig.240 Under 1822 visade han intresse för missionärernas
undervisning i läsning och skrivning, men visade inget uppenbart intresse för innehållet i
den kristna läran. I början av 1823 rapporterar Bingham att Liholiho alltmer sjönk ner i
”fördärvet” och ägnade mesta delen av sin tid att dricka alkohol, roa sig och sova. Ali‘i
stod delade inför Liholihos beteende. Några tog avstånd, medan andra anslöt sig till
kungens vilda liv. Han gav bort landområden för att få sympatier och levde i en lyx som
han egentligen inte hade råd med och blev allt mer skuldsatt. Han hade köpt två skepp för
vilka han skulle betala med sandelträ, som skulle levereras av ali‘i. De hade dock behållit
träet för egen vinning istället. Bingham skriver hur han vid flera tillfällen försökte
tillrättavisa Liholiho och att han också markant trotsade kungen och hans beteende.241
Dock utan resultat. Mykkänen ger sin syn på varför: ”Without separating practice from
theory, Lihiliho’s statement was in fact a paradigmatic expression of his social position.
Chiefs who stand at the head of aupuni [kungadömet, regeringen] should have tabus to
make their rule acceptable, and if not that, at least relatively enduring.”242
237 Brev: Thomas Holman till Prudential Committee of the Board for Foreign Missions, den 21
november 1820. MsL/HMCS.
238
Brev: William Richards till Jeremiah Evarts, den 1 juni 1824. MsL/HMCS.
239 Stewart 1828: 294. Mina parenteser.
240 Mykkänen 2003: 41.
241 Bingham 1849/1969: 179f. Vid ett undervisningstillfälle hällde Bingham ut en hel flaska
sprit och Liholiho sägs ha blivit rasande. (ibid.)
242 Mykkänen 2003: 44f.
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Frälsning med förhinder
Missionärernas försiktighet vad gällde att acceptera hawaiianer som kristna reflekterades i
det låga eller näst intill obefintliga antalet omvända under de fem första åren.
Karaktäristiskt för missionärerna var deras ständiga ängslan för huruvida hawaiianerna var
redo eller inte för att bli medlemmar i kyrkan. Detta var egentligen inte så konstigt med
tanke på deras egen inneboende osäkerhet och oro kring deras eget förhållande till Gud.
Tanken var ju att medlemskap i kyrkan endast kunde beviljas den individ som upplevt en
sann omvändelseupplevelse. Det höga kravet på hawaiianerna var en av anledningarna till
att endast ett fåtal accepterades som medlemmar och döptes in i kyrkan under de första
åren. Detta innebar kritik ifrån hemlandet där inte bara missionärernas verksamhet utan
också deras kompetens ifrågasattes. Förutsättningarna var ju de bästa, då hawaiianerna
tagit avstånd från sina gamla gudar och förstört flera heiau, helgedomar. Men, menade
missionärerna på Hawaiiöarna, så enkelt var det inte. Trots att ett stort antal gudabilder
förstörts så fanns det ett flertal bevarade ute bland maka‘āinana, folket. Och folket var
underordnade ali‘i och agerade på deras initiativ, inte på missionärernas.243
Missionärerna hade ett flertal förklaringar till att missionen gick trögt. Den primära
anledningen, menade man, var problem rent språkligt. Det tog tid för missionärerna att
lära sig tala det hawaiianska språket och även förvandla det till skriftspråk. Bristen på
kompetenta lärare poängterades och även om de hade hjälp av de hawaiianer som utbildats
i Amerika så var det inte tillräckligt. Således hade missionärerna mycket stora problem att
förmedla sin övertygelse rent språkligt. Missionären Sheldon Dibble ger just denna
problematik utrymme och påpekar att de konventionella metoderna för mission ständigt
ifrågasattes. Missionärerna tvingades i sitt arbete att forcera flertalet hinder vilka omfattade
problem gällande den språkliga och också den mentala kommunikationen. Med
genomgående negativ klang beskriver han hawaiianerna och deras mentala kapacitet,
vilken, menar han, var strängt begränsad då hawaiianerna inte tidigare utmanats
intellektuellt. De var fångade i en värld som ännu inte fått bekantskap med upplysning.244
Missionären Sheldon Dibble beskriver hawaiianerna som ”…opposite of what we call
a thinking people.”245 Deras mentala såväl som praktiska kapacitet, menade han,
karaktäriserades av en inneboende oföretagsamhet, lojhet och apati. Hawaiianerna ansågs
vara oförmögna att föra ett resonemang då tankar och vanor styrdes per automatik.
Orsaken till detta ansågs vara hawaiianernas sedvanesystem. Dibble ger ett exempel på
detta, nämligen vad han benämner ”telling thoughts”, dvs. konversera själsliga ärenden,
”respecting their souls”. Han berättar om denna ”börda” som han menar hawaiianerna
lade på missionärerna i tid och otid. Missionärerna tillbringade stor del av sin tid med att
lyssna på hawaiianer som på alla möjliga och omöjliga tidpunkter dök upp för att
konversera kring själsliga ärenden eller ”to tell thoughts respecting their souls”. Att försöka bedriva någon form av “meningsfull” kommunikation och försöka nå fram till
vederbörande hawaiian vid dessa tillfällen ansågs vara lönlöst. Visst kom några hawaiianer i
ett, för missionärerna, seriöst syfte med intention att vägledas i den nya religionen, men ett
övervägande antal kom, menar Dibble, för att söka sympati och komma i god dager hos
missionärerna.246 Detta handlingssätt jämförs med det som var brukligt vad gällde
Summering av “Joint Letter of the Missionaries” i MH, januari, 1823 (19): 13.
Dibble 1843/1909: 227.
245 Dibble 1843/1909: 227. Dibble understryker att det fanns undantag och dessa bestod av de
hawaiianer som genomgått utbildning.
246 Dibble (1843/1909: 232) skriver: “Their minds are intent upon their own thoughts and their
eyes are watching whether its effect upon you is favorable. Notwithstanding all the missionary
243
244
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förhållandet mellan hawaiianer och deras kāhuna, präster. Dibble skriver att ”(u)nder the
former system of idol worship, the people gained access to the gods only through the
priests. They were regarded as the mediators or intercessors, and the people imagined that
if they could succeed in pleasing the priests, they should readily find acceptance with the
gods.”247 Missionärerna, menar Dibble, kom att få en liknande roll.248 Dibble generaliserar
dock här och gör inte skillnad på ali‘i och maka‘āinana. Traditionellt var det endast ali‘i som
hade präster, kāhuna, som förmedlare. Malo förklarar hur;
…the ali’i (’s) means of worship were different from the worship of the people. The people
worshiped without any kahuna [priests] and without any kahu akua [guardians of the gods].
Whereas the ali’i worshiped with kahuna(s) praying and the kahu akua [attendance]. The
[worship] of the ali’i (s) was easier (māmā) because they did not have to utter any prayers.
This was the same for the female ali’i. They did not have to pray to their goddess [as the
kahuna did this for them].249

Man förstår av detta att missionärerna inledningsvis hade större genomslagskraft hos ali‘i
än hos maka‘āinana. Detta blir också tydligt då den mesta informationen om hawaiianerna
rör ali‘i och deras följe. Det går således inte att utesluta att tillgängligheten spelade en stor
roll – missionärerna rörde sig huvudsakligen i ali‘i kretsar. Även om intentionen var att
predika för samtliga samhällsklasser så var det inte förrän längre fram, runt 1825, och
dessutom på befallning av ali‘i, som missionen organiserat nådde ut till maka‘āinana. Jag
kommer till detta längre fram i texten.
Hawaiianernas så kallade ”inställsamhet” ställde till problem för missionärerna som
hade svårt att särskilja de “seriösa” som verkligen hade för avsikt att bli medlemmar i
kyrkan från dem vars agerande och närvaro endast var ett “spel för gallerierna”. Inte heller
underlättade det då flertalet hawaiianer “lärde sig” hur de skulle uttrycka sig i termer för att
hantera missionärerna. Dibble berättar om en hawaiiansk kvinna som vid ett flertal besök
visade vad som ansågs mognad för ett medlemskap i den kristna församlingen. Kort efter
att det beslutats att hon var en lämplig konvertit lade han märke till att nästan samtliga av
dem som kom för att konversera använde samma språk som den nyblivna medlemmen.
Det visade sig att kvinnan hade vidarebefordrat konversationen och idéerna och på så sätt
agerat sufflör åt de andra hawaiianerna, vilka i sin tur upprepade vad de hört.250
Missionärerna tvingades att reflektera kring användbara metoder. I den gemensamma
dagboken sammanfattade de den 24 december 1821 sina ambitioner och mål och gick
igenom hur de skulle verkställas. Spridandet av religiösa skrifter, kringvandrande
predikanter, samt predikningar på stationer, menade man, var det viktigaste. Men också att
starta skolor med undervisning där baskunskaper som läsning och skrivning skulle vara
centrala. Det var också viktigt att missionärerna fick lära sig det hawaiianska språket samt
att de fick igång en tryckpress så att de kunde trycka upp lämpligt undervisningsmaterial
och texter av religiös karaktär.251 Predikningsturnéer ansågs vara en viktig metod att nå ut
till de mer avlägsna platserna runt öarna. Just att nå ut till maka‘āinana var ett mål, och
may say to undeceive them and convince them of sin, they go away with something of a feeling
of self-satisfaction and meritorious ness.”
247 Dibble 1843/1909: 231.
248 Dibble 1843/1909: 234. “This practice of thought telling to gain the favor of the missionary,
and thereby find acceptance with God is so thoroughly inwrought by the force of former
customs that some shades of it are observable even in those who are truly pious.” Se också
Barrére & Sahlins 1979(13): 23f.
249 Malo 1996: 192f. Översättarens parenteser.
250 Dibble 1843/1909: 234.
251 "Journal of the Missionaries – Station of Woahoo [O‘ahu], December 24, 1821” i MH,
februari, 1823(19): 40.
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missionärerna tog sig mödosamt fram i olika terränger för att möta folket. Dibble
beskriver hur detta kunde gå till:
…with a native Testament and hymn-book in your pocket and an umbrella in your hand to
shield you from a tropical sun, you set out on your way. You arrive at the first village and sit
down perhaps under a grove of cocoanut trees. A shell is blown and the people assemble.
You deliver a short address of thirty minutes, perhaps under the trees and perhaps in a
school-house; make various inquires about schools, books and church members; and then
pass on to the next village or grove of trees and preach again a short discourse. After
passing six or seven villages and preaching as many sermons, it is night-fall, and you turn
your attention to food and rest.252

Det var vid dessa, relativt korta, träffar med folket som missionärerna skulle hinna förklara
innebörden av texter såväl som predikningar. Denna uppgift visade sig vara mycket mer
krävande än beräknat, varför man bestämde sig för att lägga fokus på individen istället för
att nå ut till stora grupper på en gång. Likaså begränsade man sig inledningsvis till de mer
kända delarna av läran och arbetade med att variera dem så att det hela skulle bli så
lättbegripligt som möjligt. Dibble förklarar:
The missionary, instead of attempting to pour out a flood of thought which would merely
confuse, bends all his efforts and ingenuity to illustrating the particular truth he has chosen.
He tries analogy- he tries sober and judicious anecdote - he presents the particular truth in
various attitudes- turns it over, as it were, on this side and on that, that it may be clearly
seen. And after fifteen or twenty minutes´ attempt of this kind he pauses, perhaps, and
begins to ask questions of this and that person in the congregation to see if the doctrine has
been clearly apprehended. If it seems still to be involved in mist, he makes another attempt
at illustration and again makes inquiries. When he is sensible that he is clearly understood,
then he follows up the truth with a short, direct and practical appeal.253

Predikningsturnéerna gavs dock inte upp, även om de inte gav det resultat man hade
räknat med. Att nå ut till individer i de mest avlägsna distrikten var fortfarande viktigt. Det
gällde bara att komma på hur man med bättre metoder kunde nå ut till dem. Missionärerna
hoppades här på förstärkning från hemlandet.
Vad gällde verksamheten på de fasta missionärsstationerna så fick denna också
revideras. Att predika såsom man var van vid från hemlandet, dvs. argumentativt, passade
inte denna publik. Då den precisa idén eller tanken inte direkt kunde förmedlas, skulle
istället denna (idén) utvecklas genom att missionären tålmodigt, genom repetitioner, och
noga förklarade denna induktivt. Men problemet kring förståelse var stort för
missionärerna. Hur mycket instruktion eller tryckt material man än levererade så var det
svårt att förstå hur hawaiianerna tolkade innebörden. Därför var det nödvändigt att ha
tillgång till väl utbildade lärare som noggrant kunde förklara texternas innebörd på ett sätt
som nådde fram till hawaiianerna. Här var missionärerna tvungna att förlita sig på sina
assistenter.

252
253

Dibble 1843/1909: 237.
Dibble 1843/1909: 240.
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En hjälpande hand
Även om det är uppenbart att missionärerna var beroende av inhemska assistenter så
poängteras inte nämnvärt vilken betydelse dessa medhjälpare egentligen hade för
missionen. Eftersom missionärerna inledningsvis hade minimala kunskaper i det hawaiianska språket så var assistenterna deras enda möjlighet att faktiskt nå ut till de människor
som skulle frälsas.254
Historikern Ralph S. Kuykendall menar att dessa viktiga assistenter har fått alldeles för
litet utrymme i den befintliga litteraturen.255 Detta trots att ett flertal hawaiianska
assistenter som John Honoli‘i, Thomas Hōpū, George Sandwich samt andra ”kristna”
hawaiianer finns nämnda i missionärernas brev och rapporter. Dessa hawaiianer hade alla
en betydelsefull roll som översättare och språklärare. Missionärerna fick ibland helt förlita
sig på sina inhemska medhjälpare. Hōpū och Honoli‘i var till exempel under en längre tid
ensamma representanter för den kristna läran på ön Hawai‘i. Där var de stationerade hos
Kuakini i Kailua och undervisade en liten grupp.256
Det fanns fler personer som visade sig vara betydelsefulla för missionen på
Hawaiiöarna. En av dessa var den brittiske missionären William Ellis. Ellis kom
ursprungligen från London och hade tillbringat sex år som missionär på Tahiti. På sin resa
till Marquesasöarna i mars 1822 skulle han och hans familj och medhjälpare göra ett
kortare uppehåll på Hawaiiöarna. Han insåg ganska snart att missionärerna på Hawai‘i var i
behov av hans hjälp. Han kom att uppskattas av sina kollegor från Amerika, vilka insåg att
hans närvaro hade stor positiv inverkan på den hawaiianska missionens framskridande.
Ellis gedigna kunskaper i tahitiska, ett språk nära besläktat med hawaiianska, innebar att
han med lätthet och inom kort tid kunde tala och förstå det hawaiianska språket.257 Det
korta uppehållet blev på grund av olika anledningar till en hela fyra månader lång vistelse.
Ellis spenderade mestadels tiden till att konversera med folket, men hjälpte också Elisha
Loomis att sätta upp och sköta en tryckpress. Han hjälpte också missionärerna att
översätta och formulera ett antal psalmer på hawaiianska. Det var också Ellis som kom att
bli den allra första missionären som höll en predikan på det hawaiianska språket.
Ellis och hans familj lämnade öarna på sommaren 1822, men återkom 1823. Det var
ungefär samtidigt som det andra missionärssällskapet från Amerika anlände.
Kombinationen Ellis och fler missionärer innebar att missionen nu lättare kunde
expandera på öarna, speciellt på Maui och ön Hawai‘i. Tillsammans med tre andra
missionärer begav sig Ellis ut på en resa runt ön Hawai‘i Syftet med resan var att
undersöka folket, deras levnadssituation och moral och förmedla det kristna budskapet.
Sällskapet skulle också undersöka var det var lämpligt att upprätta missionsstationer.
Under resan gjorde Ellis noggranna noteringar om hur ön såg ut, dvs. dess geografiska

Visst fanns det skepsis mot de inhemska lärarna också. Kamakau noterar att några av ali‘i nui
i Keōpūolanis hov gav Hōpū smeknamnet ”Mā‘io” (vilket betyder påträngande) då han
försökte omvända dem. Silva 2004a: 32.
255 Kuykendall 1968: 103.
256 Mykkänen 2003: 42.
257 Ellis (1828: 33) skriver: “In two months I was enabled to converse with facility, and preach
to the people in their own language, which I soon perceived was only a dialect of that spoken
by the natives of Tahiti, and the neighbouring islands.” Bingham (1849/1969: 162) berättar
även han om Ellis: “Mr. Ellis preached to his Tahitian people at Honolulu in the Tahitian
dialect. They sung Tahitian hymns, in a manner gratifying and encouraging, and numbers of
people attended. He introduced gradually into his discourses the changes required to make
them intelligible to the Hawaiians, as well as to the Tahitians. This exercise facilitated our
progress, as well as that of the Tahitians, in acquiring the use of the Hawaiian.”
254
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karaktär, samt om människorna, deras kultur och seder.258 Med på Ellis första resa till
Hawaiiöarna fanns flera tahitiska konvertiter och två av dessa var Auna och hans hustru
Auna wahine.259 Bingham beskriver Auna som en god förebild ”…of a tall, commanding
figure, placid and benignant countenance; sober, discreet, and courteous; and soon capable
of imparting rudimental instruction, and making known the Christian doctrine.”260 Med
sin höga rang var Auna betrodd av den hawaiianska överhögheten och kom att ha stort
inflytande på denna. Han kom inte bara att ha en viktig roll som tolk utan fungerade
dessutom som en slags försäkrare, dvs. han försäkrade att missionärernas budskap och
insikter var av godo. Han vittnade om att missionärerna hade god karaktär och att den
kristna läran hade haft god genomslagskraft i hans hemvist, Marquesasöarna.261 Auna och
hans hustru kom att inkluderas i Ka‘ahumanu hushåll och undervisade Liholiho och
flertalet ali‘i i den kristna läran samt lärde dem att läsa och skriva. Då Auna med hustru
slutligen återvände till Tahiti 1824 tog tahitiern Kaomi över den lilla skola Auna startat.262
Tau‘ā knöts till Keōpūolanis hov och kom att bli hennes personlige lärare. Han lärde
henne att läsa och skriva och undervisade henne i musik. Vidare predikade han för
gruppen ali‘i i hushållet.
Auna och de andra tahitierna fick stor betydelse för missionens genombrott, vilket, vill
jag betona, definitivt också underskattats i den befintliga litteraturen.263 Det är viktigt att
understryka att det länge funnits tahitier på Hawaiiöarna och att dessa var tätt knutna till
adeln. En av dem var Toketa som hade anlänt redan 1818. Han mötte missionärer i
Honolulu 1822 och visade dem prov på skriv- och läskunnighet vilket tydde på att han gått
i lära i sitt hemland. Toketa gjorde en förfrågan att få bli döpt 1824 men det avslogs. Ellis
noterar:
He [Toketa] continues a favorite with the chiefs, a diligent teacher and has given pleasing
evidence of piety. He and several others would probably have been baptized before this had
it not been difficulties that lie in the way respecting some of the chiefs who have requested
baptism but which he hesitate to comply with and who would probably take great offence
were any to be admitted to that ordinance before themselves.264

258 All denna information samlade och publicerade Ellis i sin bok Narrative of a Tour of Hawaii,
1827 (1:a upplagan). William Ellis och hans familj fick lämna öarna efter 18 månader på grund
av hans hustrus dåliga hälsa.
259 De andra tahitierna var diakonen Maratore med hustru, Tau‘ā med hustru, Akole med
hustru samt en kvinna vid namn Ka‘auamoku. Se Chun 1990: 35.
260 Bingham 1849/1969: 162. “A memoir of Auna translated from a memoir of him printed in
Tahitian 1827” Auna var en högt stående präst och krigare i the Arioi Society som 1818 deltog
i de engelska missionärernas missionsresa till Huahine 1822. 1823 döptes han och blev en av
fyra diakoner i Huahines kyrkosamfund. Se vidare. Maude 1973(8): 188–191.
261 Bingham 1849/1969: 16. Enligt Ellis (1828: 33) hölls ett antal möten mellan tahitierna, Ellis,
mō‘ī och ali‘i nui där det huvudsakliga samtalsämnet var hur missionärerna verkat bland den
tahitiska befolkningen. Ellis berättar om samtalen:
“Auna and his companion, from Huahine, were invited to attend, and had an opportunity of
answering the inquires of the king and the chiefs relative to the events which had transpired in
the Society Islands, and of testifying to the feelings of friendship and esteem entertained by
Pomare, and the rules of those islands, much to the satisfaction of the latter; who were
convinced that the reports which had been circulated among them respecting the hostile
intentions of the southern islanders, and the dangerous influence of Christian missions there,
were totally groundless.”
262 Kaome, som var son till Moe, hade undervisats av Bingham.
263 Anmärkningsvärt är att ingen av tahitierna är nämnda i uppslagsverket History Makers of
Hawaii, Day 1984.
264
I Barrère & Sahlins 1979: 23 i not 7. Har dock inte funnit något dokument som tyder på att
Toketa blev döpt.
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Dorothy Barrére och Marshall Sahlins uppmärksammar Auna och ett flertal andra tahitier
och deras betydelse för missionen i artikeln ”Tahitians in the early history of Hawaiian
Christianity: the journal of Toketa” från 1979. Barrère och Sahlins menar att de tahitiska
lärarna hade minst lika stor påverkan på hawaiianerna som missionärerna. Anledningen till
detta var tahitiernas specifika kulturella värde för den hawaiianska högheten. De skriver:
The privileged position of the Tahitians among the Hawaiian aristocracy is only partly
explained by the sponsorship and encouragement given by the European missionaries.
Partly also it was a Hawaiian appropriation of Christianity, consistent with political uses of
religion that are entirely traditional, and with the legendary concept of Kahiki (“foreign
lands”, “Tahiti”) as a main source of religious cult. The chief’s eagerness to attach Tahitian
teachers to their person was, of course, reminiscent of their customary relations to religious
figures.265

Den muntliga historien berättar om prästen Pā‘ao som kom från Kahiki till Hawai‘i på
1200-talet. Han återvände till Kahiki för att återkomma till Hawaiiöarna i följe med
hövdingar av hög rang, bl.a. Pilika‘aiea. Med Pā‘ao följde flertalet sociala, politiska och
religiösa förändringar. Några av dessa var introduktionen av människooffer, nya tempelkonstruktioner, dyrkandet av gudabilder samt upprättandet ett av ali‘i- och kapu-system
baserat på rang och status.266
Som forskaren Malcolm Chun poängterar är det omstritt huruvida Pā‘ao var en faktisk
fysisk person eller en kollektiv metafor, men vilket än var fallet så representerar han en
period på Hawaiiöarna med stora förändringar som var influerade av det tahitiska
samhället.267 Malo tar upp hawaiianernas förhållande till Kahiki (Tahiti); ”It is thought that
this race of people had come from the island close to Kahiki and also from Kahiki,
because the people of old in the Hawaiian islands first remembered the name of Kahiki.
Kahiki is recalled in the songs, prayers and the stories of the people of old of the Hawaiian
Islands.”268 Sahlins och Barrère menar att den politiska och religiösa situationen som rådde
under tidigt 1820-tal innebar att tahitierna blev ännu mer värdefulla:
In acting as those priests (kahuna) of old whose ceremonial functions and inspired counsels
were indispensable to chiefly rule, the Tahitians would help fill the sacerdotal void created
by the celebrated abolition of the tabus in 1819. The chiefs had thought to cast the
American missionaries in the same role, including Hiram Bingham, whom they sometimes
spoke as the kahuna nui (“high priest”). But the Tahitian preachers were not only more
amenable culturally, they were more suitable mythologically [sic].269

Historien upprepade sig och hawaiianerna stod inför stora förändringar. Hur skulle man
bäst förhålla sig till dessa och hur skulle man bäst utnyttja situationen? Sahlins och Barrère
fortsätter:
As the religious basis of foreign power, Christianity had to be encompassed and controlled.
At the same time, it could serve as a new ground of legitimacy for the chiefs who had risen
to authority as the economic and cultural brokers of this European power, but who could
not claim the traditional sanctions of rule. Hence the Tahitian converts fit the historic
situation like the idea whose time had come. In their capacity of Christians from Kahiki,
Barrère & Sahlins 1979: 23.
Se Malo 196: 143, Kamakau 1991a: 7–41 samt Beckwith 1976: 370–375.
267 Chun 1990: 39f.
268 Malo 1986: 143.
269 Barrère & Sahlins 1979: 23.
265
266

65

they might domesticate the foreign usurping power, and usurp the domestic Hawaiian
power.270

Genombrottet
Malcolm Chun understryker den stora vändningen i ali‘i-klassens inställning till
missionärerna i samband med att Ellis och tahitierna anlände. Chun hänvisar till
missionären Charles Stewart som kom till öarna i sällskap med den andra gruppen
missionärer ifrån Boston år 1823. Denne rapporterar att de intensiva fördomar den första
gruppen missionärer mötts av började avta.271 Visserligen tvivlade missionärerna fortfarande i sin övertygelse huruvida hawaiianerna faktiskt var redo att invigas i den kristna
kyrkan och det faktum att det dröjde ända tills slutet av 1825 innan några hawaiianer till
slut döptes är en tydlig indikation på detta. Historikern Jonathan Osorio noterar också;
”The ABCFM missionaries’ refusal to baptize someone so briefly under Christian
instruction is a testament to their extraordinary self-indulgence, but it is also illustrative of
the power of this Christian ritual, even in its infancy in our islands.”272
Undantaget var mō‘ī wahine Keōpūolani, som på nåder döptes på sin dödsbädd den 16
september 1823. Keōpūolani hade under en tid visat både fromhet och tillgivenhet för
kyrkan och dess medlemmar, speciellt under 1823 då hon varit ett stort stöd för
missionären William Richards i hans arbete att upprätta en kyrka i Lāhainā på ön Maui.273
Som tecken på sin kristna övertygelse avstod Keōpūolani att ha mer än en make och hon
valde Hoapili före Kalanimōkū som gemål. Hon visade sig dessutom öppet kritisk
gentemot dem som inte visade missionärerna respekt, till och med gentemot mō‘ī, hennes
egen son, som gärna somnade under predikan. Själv spenderade hon mycket tid i lära
under tahitiern Taua. Hennes vänliga inställning till missionärerna och den kristna läran
möttes dock av kritik från dem som var mindre positiva, både hawaiianer och icke
hawaiianer.
Keōpūolani förmedlade sin oro för sin själ om hon skulle dö odöpt och inte få en
kristen begravning och in i det sista, på sin dödsbädd, bad hon om att döpas. Hon talade
till sin son, Liholiho, om sin övertygelse och bad honom att visa respekt inför missionärerna. Hon bad även honom att få ali‘i att lyssna på missionärernas budskap: ”Protect
the Missionaries, and treat them kindly. Walk in the straight path which they point out to
you. Regard the Sabbath. Serve God, live Jesus Christ, and attend to the good word;
follow not the example of the evil, when your mother is gone, but follow that of the good,
that we may meet in heaven.”274
Själva dödsdagen sov hon nästan oavbrutet och Liholiho bad missionärerna att de
skulle döpa henne, efter hennes egen önskan. De närvarande tvekade men gav till slut
efter. Det bör tilläggas att det var William Ellis som genomförde ceremonin och det är
tveksamt om Keōpūolani ens var vid medvetande då hon blev antagen som medlem i den
kristna kyrkan och fick dopnamnet Harriet Keōpūolani.275
Barrère & Sahlins 1979: 23.
Chun 1990: 38.
272 Osorio 2002: 12.
273 I Memoir of Keopulani, Late Queen of the Sandwich Islands, 1825, gör William Richards en
detaljerad beskrivning av Keōpūolani och relationen mellan henne och missionärerna.
274 Stewart 1828: 222.
275 Se “Letter from messrs. Richards and Stewart to the correspondent secretary, December 1,
1824” i MH, april, 1825 (21): 102. Richards och Stewart skriver:
“When we were told that she had made a particular request to be baptized, or, in her own
words, ’to have water sprinkled upon her in the name of God,’ we hesitated, in consequence of
her lying in so a stupid state. We said to the king, ‘perhaps it is not best.’ He replied, ’Why is it
270
271
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Tusentals hawaiianer hade samlats vid hennes hus redan då hon låg döende och i
samma stund de meddelades om hennes död utbrast massorna i ett öronbedövande
klagoskrik. Missionärerna Richards och Stewart skriver: ”The thousands about the house
immediately commenced their frightful wailings. The scene exceeds our powers of
description. We had often seen and heard weeping before; but of heathen wailings we had
formed no idea. To every Christian such a scene would be shocking in the extreme.”276
Budet om hennes död spreds runt öarna och hawaiianer kom långväga för att sörja. Några
erbjöd sig även bli hennes moe pūloa, följare i döden.277 Hoapili lät meddela folket att
Keōpūolanis önskan var att de inte, enligt hawaiiansk sed, skulle ägna sig åt mānewanewa,
dvs. att genom extrema och våldsamma handlingar uttrycka sin sorg. Hon hade givit sig
själv till Gud. Kamakau skriver: ”Blessed was Ke-opu-lani [Keōpūolani] to put her faith in
God and save so many innocent people from death, those who owed nothing to her and
had not benefited by her wealth, but by old custom offered themselves to die with her.”278
Keōpūolani fick en kristen begravning som hon önskat, men trots att de tusentals
hawaiianerna visade respekt för hennes önskan övergav de inte helt det sedvanliga
förfarandet vid en högt ansedd ali‘is död. Hennes bår pryddes av traditionella kāhili,
fjäderprydda standar, och i veckor samlades hawaiianer vid hennes grav och sörjde
högljutt. Hennes liv och död symboliserade det tydliga mötet mellan hawaiiansk och
västerländsk kultur. Marjorie Sinclair sammanfattar:
Tough-minded, determined, regal, she could act swiftly in the old manner when it was
necessary, and she could select what she considered good from Western culture. In the last
years of her life, she blended in her fashion the old and the new. Though she remains
mysterious because we have only fragments of her history, she emerges from these
fragments a figure of power and wisdom.279
not the best? What is the harm? My mother gave herself to Jesus Christ before she was sick.
Why may she not have water sprinkled on her in the name of God, like the people of Christ?
Shall she be denied because she must soon die?’ This he said with tears in his eyes, and with an
emphasis which reached our hearts.”
276 “Letter from messrs. Richards and Stewart to the correspondent secretary, December 1,
1824” i MH, april, 1825 (21): 102. William Ellis (1828: 225) ger också detaljerad beskrivning
sin upplevelse av dessa hawaiianers klagoskrik:
“The word which they pronounce in wailing is “auwe” – “auwe” – “alas!” – “alas!” –
prolonging the sound of the last syllable, sometimes, for many minutes, with trembling and
agitated shaking of the voice. The tones in which it is uttered by different persons, vary from
the lowest to the highest key – and from that which is most plaintive, to that which is more
shrill. There being no uniformity in the time of beginning or ending the word, the confusion
and discord thus created terrific. The attitudes of figure are as various as the tones of voice.
Some stand upright, casting their arms and faces towards heaven, with the eyes closed, and
mouth widely distended. Others, instead of throwing their arms upwards, clasp their hands
braced against their knees, or violently pressed into their sides, as in excruciating internal agony
– others clench their hands into the hair of each side of their heads, as if to tear it out by the
roots: and all seem to emulate one another, an attempt at the most hideous grimaces and
painful distortions, while torrents of tears flow from their heads to their feet.”
277 Kamakau 1992a: 255. Han använder ”moepu‘‘ för ”death companion”. Moe hoa eller
moepūlua – att erbjuda sig som en följare in i döden– var en rituell gest, menar Pukui. Se Pukui,
m.fl. 1983 (vol. 1): 133.
278 Kamakau 1992a: 255. Charles Stewart (1818: 223) skriver att Keopuolani hade förbjudit
”wailing” eller klagorop och samtliga andra traditionella seder och bruk kring dödsfall av en ali‘i
nui.
279 Sinclair 1971: 21. Keōpūolani visade sig intresserad av mycket av den västerländska kulturen
och bl a bar hon västerländska kläder och hade västerländska möbler i sitt hem. Likaså
uppmanade hon sina barn att lära sig att läsa och skriva. Se hela Sinclairs artikel ”The Sacred
Wife of Kamehameha i Keopuolani” i HJH 1971(5): 3–21. Se också ” Nāhi‘ena‘ena, Hawaiian
Princess” i HJH 1969(3): 3–30, och senare bok Nāhi‘ena‘ena, Sacred Daugher of Hawai‘i av
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Hennes goda anseende och hängivelse inspirerade flertalet ali‘i. Richards och Steward
rapporterar om hur flera av ali‘i-rang efter hennes död visade alltmer intresse för den
kristna läran och ville göra som och vara som Keōpūolani eller i alla fall nå erkännande så
som hon gjort.280 Samuel Kamakau skriver om det ökade intresset och hur fler och fler av
ali‘i vände sig till tahitien Tau‘ā och Ka‘aumoku för att delta i undervisning och lära sig att
läsa och skriva. Några av dessa var David Malo, Daniel ‘I‘i, Keōpūolanis dotter
Nahi‘ena‘ena samt prins Kaukeaouli. 281
I november, bara två månader efter Keōpūolanis död, begav sig Liholiho och hans
hustru Kamāmalu till England. Med på resan fanns också Boki och hans hustru Liliha.
Som jag nämnt tidigare var Liholiho inte den mest hängivne i sin relation till missionärerna
och deras budskap. Han var snarare hängiven världen som representerade överflöd, främst
vad gällde alkohol och materiella ting. Under de senare åren hade Liholiho hamnat alltmer
i periferin och det var Ka‘ahumanu, i sin position som kuhina nui och Kalanimōkū, som
kalaimoku som styrde Hawaiiöarna. Tahitiern Toketa lät uttala om Ka‘ahumanu att ”hers is
the land”282 vilket betydde att det var hon som var den egentliga regenten. Liholihos roll
eller funktion som härskare, var av mer rituell eller prästerlig karaktär, ”…in principle, the
superior and fixed condition of the social order.”283 Han blev mer och mer isolerad, och
kanske var det av denna anledning han bestämde sig för att lämna Hawaiiöarna och bege
sig till England och besöka sin fars ”broder” kung Georg. Kamakau skriver att flera ali‘i
och kahu vädjade till honom att stanna, men att Liholihos skam var för stor; ”…he was
ashamed because no taxes had been collected for him or no gifts received from the chiefs
and people, and he had no lands left to give away; others said he went to hide his
bones.”284 Oavsett vilket så lämnade han Hawaiiöarna efter att ha utnämnt sin blott nio år
gamla bror, Kauikeaouli, som tillfällig efterträdare. I samband med Liholihos frånvaro
öppnades inte bara dörrarna helt för Ka‘ahumanu utan också för missionärerna.
Ka‘ahumanu kom att bli den viktigaste förespråkaren för missionärerna och den kristna
läran.
Vid missionärernas ankomst hade hon inte visat direkt intresse för det de förmedlade.
Hon beskrivs som ignorant och överlägsen och missionärerna verkade närmast rädda för
henne.285 Det var först i december 1821 då hon blev svårt sjuk och vårdades av Sybil
Bingham som hon visade någon form av respekt för missionärerna. Hennes sjukdom och
tillfrisknande har ofta angetts som en viktig händelse som ledde till ett genombrott för
Sinclair, 1976. Nāhi‘ena‘ena var Keōpūolanis dotter (fadern var Kamehameha I) och hon hade
svårare att ta till sig missionärernas budskap. Till missionärernas förfäran ingick hon i relation
med sin bror Kaukeaouli. Nāhi‘ena‘ena beskrivs ofta som fast i de båda världarna – den
hawaiianska och den västerländska.
280 “Letter from messrs. Richards and Stewart to the correspondent secretary, December 1,
1824” i MH, april, 1825(21): 103.
281 Kamakau 1992a: 262.
282 Sahlins 1992: 61.
283Sahlins1992: 61. Sahlins fortsätter: “The dualism was in fact recursively applied, as
Ka‘ahumanu stood to Kalanimōkū in the same relation of ritual to active ruler: thus war and
business fell to Kalanimōkū, whereas Ka‘ahumanu was destined to become the great patron of
Christianity – following her central role in the overthrow of the traditional religion.”
284 Kamakau 1992a: 256.
285 Jarves (1847: 125) skriver om henne:
“...she was a cruel, haughty, imperious woman; the glance of her angry eye carried tenor to all
her obsequious and crouching vassals; not a subject, however high his station, dared face her
frown. Many suffered death in her moment of irritation: her carriage was pride itself; for
among those who held rank in the greatest estimation, she was the proudest. Though friendly
at first to the missionaries, her deportment was lofty and disdainful. Their courtesies were met
with an averted eye, and her little finger simply extended to a proffered hand.”
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missionen, men faktum är att det skulle ta lång tid innan Ka‘ahumanu var helt övertygad.
Hiram Bingham noterar att kort efter Ka‘ahumanus tillfrisknande visade hon sitt så kallade
sanna jag igen: ”…she was still too proud, too independent, too fond of pleasure, gaiety,
honor and amusement, to take place of a cross-bearing servant of Christ.”286
Att vinna Ka‘ahumanus sympatier ansågs vara av högsta prioritet då hawaiianernas
öden till stor del låg i hennes händer. Hon och Liholiho var nyckelpersonerna för
missionens framgång och Bingham uttrycker gång på gång sin frustration över att han inte
lyckats vända dem ifrån deras syndfulla leverne. Ka‘ahumanus tillfälliga uppvisande av
ödmjukhet och sårbarhet var visserligen ett tecken på att hon inte var helt omöjlig att nå.
Med fokus på läsning och skrivning, som hade börjat uppmärksammas av ali‘i, skulle nog
missionärernas budskap snart nå fram, även till Ka‘ahumanu. Så blev också fallet och
successivt ökade intresset för läsning och skrivning hos ali‘i och också hos Ka‘ahumanu. I
samband med Keōpūolanis död i september 1823 blev också den allmänna inställningen
till missionärerna hos ali‘i i högre grad positiv. Snart efter Liholihos avfärd till England
1924 tog Ka‘ahumanu missionärernas parti och började mer aktivt proklamera den kristna
läran och betydelsen av undervisning. Mykkänen poängterar att det låg prestige i den nya
formen av organisation kring skola och s.k. ”meeting houses.” Organisationen styrdes vid
denna tidpunkt av ali‘i och det var dessa som kontrollerade och vidarebefordrade
innehållet till maka‘āinana.287
I maj 1824 avled Ka‘ahumanus make Kaumuali‘i, högste ali‘i på ön Kaua‘i. Han
efterlämnade allt sitt land till Liholiho vilket betydde att uppdelningen så som den såg ut
innan Kaumuali‘i död skulle bli oförändrad. Detta var inte brukligt enligt hawaiiansk
tradition.288 Kaumuali‘is son, George Kaumuali‘i, eller Humehume som han hette,
efterträdde således inte sin far utan istället gick makten till faderns kusin, Launu’u
Kahala’i.289 Många av ali‘i på Kaua‘i visade öppet sitt missnöje över att det inte blivit någon
omfördelning av land och konflikterna ledde slutligen till revolt. De missnöjda,
Humehumes anhängare, attackerade fortet i Waimea och det utbröt ett blodigt tumult.
Bingham och Whitney som var på Kaua‘i flydde till Honolulu.
Nyheten om stridigheterna på Kaua‘i spred sig snabbt till O‘ahu och Maui. Alla de
viktigaste personerna var vid detta tillfälle samlade på Maui med anledning av Kaumuali‘is
begravning. Det beslutades, med Ka‘ahumanu som huvudansvarig, att så många män som
möjligt skulle samlas för att resa till Kaua‘i och slå ner upproret. Hoapili, ledare på Maui,
samlade omgående ihop sina män för att bege sig till Kaua‘i och backa upp Kalanimōkū
som redan befann sig på plats. Före avfärd skickade han iväg David Malo till William
Richards för att få råd och inte minst för att förhöra sig om dennes inställning till revolten.
Richards svarade att de absolut skulle ge sig iväg och att han spådde seger. Inget kunde gå
fel då Gud skulle vara med dem. Han poängterade att svaga, gamla och barn skulle skonas.
Vid ankomsten till O‘ahu bad Hoapili missionärerna där också att uttala sig och fick
liknande svar som hos Richards.290
Väl på Kaua‘i gav Hoapili strikta order om att det inte skulle pågå några stridigheter
under sabbaten. Innan striden bad han en bön till Gud och enligt Dibble sa han till sina
mannar: ”Be of good courage for God is on our side. As He aided the Israelites, so also
will He aid us and give us victory. If captives are taken, deal mercifully with them, - such is
Bingham 1849/1969: 151.
Mykkänen 2003: 48f.
288 I Kamakau 1992a: 267: ”That is not right; the land should be put together and re-divided
because we have a new ruler.”
289 Gavan Daws (1974: 72) uppger att anledningen till detta var att trots att Humehume hade
döpts och ansågs vara kristen, betedde han sig inte som en sådan. Kaumuali‘i var besviken över
detta och bestraffade genom att inte låta sonen ärva.
290 Dibble 1843/1909: 171.
286
287
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the advice of our teachers.”291 Endast ett fåtal dödades i striden och revoltörerna flydde i
panik. Jakten på dem satte igång, nu helt utanför Hoapilis eller Kalanimōkūs kontroll.292
Många av befolkningen på Kaua‘i miste livet och Kamakau skriver: ”For ten days the
soldiers harried the land killing men, women and children. Humehume had ridden away to
the mountains with his daughter and wife, Pake.”293 Många fångar behandlades brutalt och
dödades. De som skonades skickades till O‘ahu , Maui och Hawai‘i. Lugnet på Kaua‘i
återställdes så småningom och ali‘i Kaikioewa utnämndes att styra över ön. Han inledde
sitt styre med att låta bygga en helgedom åt den kristna guden.
Missionärerna var skakade över detta blodiga inbördeskrig och över att det var en av
deras ”lärjungar”, Humehume, som varit huvudaktör.294 Men det var uppenbart att
utgången av kriget också var fördelaktigt för dem. För det första hade striderna initierats
och vunnits under åkallan av den kristna guden. Missionärerna fick därefter mer stöd av
ali‘i och Levi Chamberlain skriver:”…The successful & speedy termination of the war,
they are disposed, with a degree of feeling hardly to be expected, to ascribe the overruling
hand of God.”295 För det andra hade de kristnas motståndare, dvs. revoltörerna, eller ”the
heathen party”, på Kaua‘i, eliminerats och med dem hotet mot spridandet av den kristna
läran på Kaua‘i.296 Vidare närmade sig Ka‘ahumanu mer och mer en, vad missionärerna
kallade, sann konvertering. Bara några månader innan stridigheterna på Kaua‘i hade brutit
ut hade hon varit den första som tog examen på Hawaiiöarna. Hon skrev: ”This is my
word and hand. I am making myself strong. I declare in the presence of God, I repent of
my sin, and believe God to be our Father.”297
I juni månad hade hon muntligen låtit kungöra fem påbud i Lāhainā på Maui. Det var
förbjudet att döda, stjäla samt att boxas eller slåss. Vidare infördes restriktioner kring
sabbaten, dvs. inga som helst aktiviteter på söndagar tilläts. Slutligen följde ett åläggande
om att alla skulle lära sig att läsa.298 Efter Kaua‘i-incidenten reste Ka‘ahumanu och flera
andra ali‘i till krigsplatsen och uttryckte där en önskan om reformation. Hon lät upprätta
skolor och kyrkor runtom på öarna och uppmanade befolkningen att lära sig läsa och
skriva.
I mars 1825 nådde nyheterna om Liholihos och hans hustrus död Hawaiiöarna.
Kauikeaouli blev officiellt tronföljare, Kamehameha III, men makten låg fortfarande i
Dibble 1843/1909: 172.
Dibble (1843/1909: 172) skriver att endast en man dog och att anledningen till detta ringa
antal var fiendernas usla vapenhantering. De var beväpnade med spjut och andra tillhyggen
men hade tillgång till två skjutvapen. De använde skjutvapnen men var så dåliga på att pricka
att kulorna inte träffade någon. Även Kamakau (1992a: 268) noterar att det bara var en som
dödades. Enligt Bingham handlade det dock om flera dödsfall: ”On the side of Krimokoo
(Kalanimōkū) and the loyal chiefs, three of four were killed, including Niau, a chief, and
Trowbridge, a young Englishman.” Se “Letter from Mr. Bingham to the Corresponding
Secretary, September 8, 1824.” i MH, april, 1825(21): 123.
293 Kamakau 1992a: 268. Fienden som dödats lämnades på marken som mat åt grisar och
hundar.
294 “Letter from Mr. Bingham to the Corresponding Secretary, September 8, 1824” i MH, april,
1925 (21): 123. Bingham gör här en kort sammanfattning av kriget och Georges inblandning.
James Jackson Jarves (1847: 123) skriver hur Humehume snabbt efter sin ankomst hem till
Hawaiiöarna ”…rapidly degenerated in character.”
295 Journal of Levi Chamberlain, 8 Nov 1824. J/HMCS. Även citerat i Sahlins 1992: 69.
296 Se vidare Dibble 1843/1909:173
297 “Journal of the mission at Honoruru [Honolulu], April 19, 1824” i MH, april, 1925 (21):
211. Ka‘ahumanu, som inledningsvis bara varit en elev, tog nu på sig rollen som lärare och
härskare: ”…she recommended to them [folket], to cast off all their old and evil practices, and
go in the new and right way, attend diligently to instruction and observe the law of God.” Ibid:
212 Min parentes.
298 Kuykendall 1968: 117f.
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Ka‘ahumanus händer. Det engelska krigsfartyget Blonde med kungaparets kroppar ombord
anlände i maj månad. Med på skeppet fanns också Boki och hans hustru Liliha, vilka båda
hade överlevt resan. De var de första som steg iland och togs emot av folkets högljudda
klagorop, helt i enlighet med traditionen. Tumultet upphörde dock snart då Boki
tillsammans med närvarande ali‘i, föll i kristen bön.
Två dagar senare fördes kungaparet, vilande i praktfulla kistor, iland och emottogs
högtidligt.299 Och några dagar senare genomfördes begravningen som Jarves beskriver
som: ”…a mixture of barbaric pomp and civilized customs, which accorded well with the
transition state of the nation.”300
Boki förmedlade sina upplevelser och talade varmt om England och den engelske
kungen. Han berättade vidare hur han hade imponerats av den politiska och religiösa
strukturen och uppmärksammade hur stor inverkan Guds ord hade på engelsmännen.
Likaså hade han imponerats av alla praktfulla kyrkor och katedraler som fanns i London
och hur kyrkans män var högt respekterade av alla. Bokis utförliga beskrivning av Saint
Pauls katedral nådde de mest avlägsna delarna av Hawaiiöarna och blev ett stort samtalsämne. De som kunde läsa och skriva var oftast högt uppsatta och det var just det, menade
Boki, som skiljde dem ifrån det vanliga folket. Han drog paralleller med den gamla
indelningen på Hawai‘i, innan kapu-systemet hade raserats, och liknade kungen av England
med en ali‘i av kapu-rang. Detta kom att imponera stort på Ka‘ahumanu och Kalanimōkū.301
Under Bokis vistelse hade kung George IV talat varmt om hur viktigt det var att
kunna läsa och skriva och uppmanat honom och hans folk att ta del av vad missionärerna
hade att förmedla.302 Dibble menar att Bokis övertygelse om att den kristna läran var av
godo snarare bottnade i fascinationen av det materiella än av det andliga. Detta är ganska
troligt då Boki snart skulle bli missionärernas motståndare. Just nu blev han i alla fall
tilldelad tjänsten som förste rådgivare och kahu åt den unge mō‘ī och skulle ansvara för
kungadömets affärer.303
Lord Georg Anson Byron som var överbefälhavare på fartyget steg iland tillsammans
med några av Blondes officerare samt några engelska adelsmän och vetenskapsmän. De togs
respektfullt emot av hovet och Hawai‘is högt stående ali‘i. Lord Byron delade ut presenter
han hade med sig från kung George. Dessa togs också vördnadsfullt emot.304
Den 6 juni samlades det stora rådet för att planera för framtiden. Förutom de högt
stående ali‘i som Ka‘ahumanu, Kalanimōkū, Kuakini, Boki och Kapiolani, var också Hiram
Bingham och lord Byron närvarande. Det fastställdes bl.a. att den unge Kauikeaouli skulle
proklameras som mō‘ī och att Ka‘ahumanu skulle fortsätta som kuhina nui med hjälp av
Kalanimōkū som kālaimoku. Det föreslogs att arbete med lagstiftning skulle fortsätta och
att undervisning för maka‘āinana skulle införas så att även de skulle få tillgång till upplysning. Att den unge kungen skulle få en kristen utbildning var, menade man, en
förutsättning för att han skulle bli en bra regent och all påverkan utifrån, i form av negativt
inflytande, skulle i möjligaste mån undvikas. Och så fick lord Byron ordet. Han talade med
stora sympatier om missionärernas arbete och meddelade att England gav dem sitt fulla
“Journal of the mission at Honoruru [Honolulu], May 11, 1825” i MH, mars, 1826 (22): 69f.
Jarves 1847: 129. Se också Stewart 1828: 349–352 för detaljerad beskrivning av
begravningen.
301 Kamakau 1992a: 273, Dibble 1843/1909: 182.
302 Enligt Jarves (1847: 129) ska Boki åberopat Kung George: “…if you wish to have me for a
friend, you and your people must all learn to read and write. If you do not attend to instruction
I shall not be your friend.”
303 Dibble 1843/1909: 182.
304 Det var med pompa och ståt man tog emot sällskapet. I missionärernas gemensamma
dagbok finns en utförlig beskrivning av detta tillfälle. “Journal of the mission at Honoruru
[Honolulu], May 7, 1825” i MH, mars, 1826 (22): 68. Se också Stewart 1828: 343–347.
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stöd, men bara ifall missionärerna höll sig till sina principer eller, med andra ord, så länge
missionärerna inte engagerade sig kommersiellt eller politiskt.305 Han hade också med sig
ett utkast med råd rörande Hawaiiöarnas inrikespolitik och kommersiella framtid. Dessa
råd, menade han, kunde ali‘i införliva om de så önskade. Bland annat talade han om ett
uniformt skattesystem. Han föreslog också att man skulle införa en tull för alla utländska
skepp och att alla dödsstraff skulle föregås av en rättegång med en vald jury.306 Lord
Byrons tankar och råd anses ha haft stor inverkan på Ka‘ahumanu och ali‘i.307
Under 1825 började man tala om den ”nya Ka‘ahumanu” och hennes aktiva arbete för
missionärerna kom att intensifieras. Hon spenderade mer och mer tid med missionärerna,
främst missionärshustrurna, vilka hon bad om råd kring hur hon skulle föra och uppföra
sig enligt kristna normer. Dessa kvinnors uppförande blev för Ka‘ahumanu en modell för
hur en kvinna skulle uppföra sig i ett kristet samhälle. Forskaren Jane Silverman skriver att
denna önskan att göra saker och ting ”rätt” egentligen bottnade i det traditionella
hawaiianska samhället. Där kopplades nämligen en ali‘is framgång och mana till ett korrekt
utförande av handlingar. Dessa reglerades av rituella föreskrivanden.308 Det är ett
intressant påpekande som också uppbackas av Marshall Sahlins. Vad Ka‘ahumanu egentligen gjorde i alla sina handlingar från det att Liholiho dog, var att återskapa den sociala
ordningen. I denna rite-de passage betydde kungens död att befintlig social ordning helt
upplöstes. Därmed upphörde således samtliga kapu kring rang och kön. Sahlins hänvisar
till Malo som beskriver hur människorna utövade våldsamma handlingar och
självstympning i samband med en konungs död. De slet av sina kläder och drev omkring
smutsiga och ovårdade. De slog ut sina tänder och skar sig i ansiktet och på kroppen.
Dessa gärningar symboliserade det lidande samhället gick igenom i samband med kungens
död.309
Liholihos kropp hölls under denna period isolerad för att inte vara föremål för
kontamination. Först sedan den döde kungens skelettrester återförts och rituellt
heligförklarats som en skyddsgud kunde ordning införas och ”the god, the king and the
society were thus installed together simultaneously.”310 Detta, menar Sahlins, var precis
vad Ka‘ahumanu gjorde när Liholiho dog, ”… except that the god was now Jehovah, she
and her siblings were sovereign, and the society was to be constituted by the tabus of a
Calvinist Christianity.”311
Från sommaren och fram till december 1825 rapporterar missionärerna om hur
Ka‘ahumanu och flera av ali‘i visade tecken på att vara goda kandidater för att bli
medlemmar i kyrkan. Ka‘ahumanus radikala förändring som person och hennes aktiva
305 Kuykendall (1968: 120) skriver: ”He stated ’that he (lord Byron) had heard that the
missionaries had an attention of drawing up a code of laws for the people, and to this he
decidedly objected; but, so long as these gentlemen did not interfere with the laws or
commerce of the country, he could not object to their instructing the natives in reading, and in
the Christian religion.’” (min parentes)
Se också “Journal of the mission at Honoruru [Honolulu], June 6, 1825” i MH, mars, 1826
(22): 72. Juri Mykkänen (2003: 56) poängterar att denna legitimering av missionärernas närvaro
och verksamhet skulle leda till att lord Byrons, och därmed Englands, uppdrag skulle
misslyckas. Enligt Kuykendall (1968: 120) var det uppenbart att den engelska regeringen skulle
skicka en lagsamling till Hawai‘i, men lord Byron gjorde det uppenbart att Hawai‘is politik och
kommersiella affärer helt vilade i ali‘is händer.
306 Kuykendall 1968: 120, samt Jarves 1847: 130. Kuykendall (1968: 120) poängterar att lord
Byrons förslag ingalunda var några nyheter för hawaiianerna, förutom det att dödsstraff skulle
föregås av ett jurybeslut.
307Dibble 1843/1909: 181. Bingham (1849/1969: 119) tillskriver också lord Byron stort värde.
308 Silverman 1987: 96.
309 Sahlins 1992: 69.
310 Sahlins 1992: 69.
311 Sahlins 1992: 69.
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agerande för spridandet av den kristna läran fann missionärerna övertygande. Hennes
engagemang i form av resor runt öarna där hon uppmanade maka‘āinana att lära sig läsa
och skriva samt att lyssna på missionärernas ord hade stor genomslagskraft. Hon kom
närmare maka‘āinana än vad någon regent tidigare hade gjort.312 Hennes nya attityd, som en
mjukare och mer ödmjuk Ka‘ahumanu, överraskade många hawaiianer såväl som ickehawaiianer.313 Hon bad upprepade gånger om att få bli döpt, men innan hon slutligen
skulle bli medlem i kyrkan ombads hon av Bingham och de andra missionärerna att
upphöra att leva i relation tillsammans med sin avlidne mans son. Ka‘ahumanu och
Keli‘iahonua gjorde som de blev ombedda och ingick inte äktenskap utan skildes åt.
Ka‘ahumanu förblev ogift. Prövotiden var över och den 4 december 1825 döptes hon
tillsammans med flera andra av ali‘i-rang. Levi Chamberlain berättar i sin dagbok om den
stora dagen:
This has been a day of uncommon interest; and the transactions of it forms and era in the
Sandwich Island Church. Eight persons who have for more than six months stood as
candidates for admission and who have given as satisfactory evidence of personal piety as
the nature of their circumstances will admit, came forward, & united themselves to our
number, and entered into a solemn covenant to walk in all the ordinances of the Gospel;
and subscribed with their own hands unto the Lord, binding themselves by the most
solemn engagements to be his forever.
Seven of the candidates received baptism- Karaimoku having been baptised a number of
years ago by a French Chaplain, only brought forward his little son, which was a pleasing
sight to witness in the arms of his father to be presented for Christian baptism – He
received the name Joseph Leleohoku. Kaahumanu was baptised by the christian name of
Elisabeth. – Opiia by that of Lydia; Tapule – Deborah; Keriiahonui – Aron; LaanuiGideon; Kaiui – Simeon. – Karaaiaulu- Richard.314

Impopulära missionärer
Dibble omnämner perioden 1825 fram till Ka‘ahumanus död 1832 som en blomstrande
era för missionen på Hawaiiöarna.315 Och visst var det en blomstrande period för
missionärerna. Dock var det mindre lyckat för andra haole på öarna. I samband med
Ka‘ahumanus styre följde införandet av ett antal restriktioner kring liv och leverne och det
uppstod en rad konflikter mellan missionärerna och andra västerlänningar som antingen
var bosatta på eller besökte Hawaiiöarna. När hon lät proklamera förbud mot att förtära
alkohol var missnöjet hos övriga haole stort, men när förbudet mot prostitution kom
uppstod revolt.
Ka‘ahumanus kristna idealbild av kvinnan och det moraliska tänkandet blev tydlig i
augusti 1825. Under tre kvällar ropades det ut på gatorna att det nu rådde förbud mot spel,
prostitution och otrohet. Istället skulle alla nu respektera sabbaten och ägna tid åt att
studera. Vad gällde förbudet mot prostitution och otrohet så drar Silverman återigen
Kamakau (1992a: 314) skriver: ”She was true to her people; she made favorites of toothless
old women and old-loose-jawed men and would pray with them. She made them her brothers
and ate with them, and they shared her secret counsels and her activities in church.”
313 Jarves (1847: 125) skriver hur “…her violent passions were checked; the cold and
contemptuous behavior gave way before the strong, natural flow of affection. To the
missionaries she became warmly attached; and among her own people, and even foreigners, her
character was so entirely altered, her deportment so consistent with the principles of her faith,
that none could doubt sincerity. ‘The new and good Ka‘ahumanu,’ passed into a proverb.”
314 Journal of Levi Chamberlain December 4, 1825. J/HMCS
315 Dibble 1843/1909: 176.
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paralleller till det traditionella hawaiianska samhället med gällande kapu-system.316 Att
hänge sig åt vem som helst var inte brukligt, definitivt inte om man tillhörde ali‘i klass.
Och det var dessa restriktioner, menar Silverman, som Ka‘ahumanu hade som referens:
”The moral code of the missionary women and the exclusiveness in which Ka‘ahumanu
had been brought up were similar in that both served the purposes of their societies in
protecting bloodlines, family power, and inheritance for family property.”317 Visst måste
det, precis som Silverman vidare poängterar, ha varit svårt för maka‘āinana att acceptera
detta med tanke på att deras relation till sexuella restriktioner inte var densamma som hos
ali‘i.318 Men Ka‘ahumanus ord vägde tungt och förbudet kom att slå hårt mot de sjömän
som tillfälligt besökte öarna och hade för vana att roa sig med och sexuellt nyttja
hawaiianska kvinnor, eller rättare sagt flickor. Förbudet innebar också att en tydligare
klyfta skapades mellan två grupper i det hawaiianska samhället. Den ena gruppen bestod
av de amerikanska missionärerna med sympatisörerna Ka‘ahumanu och Hoapili och den
andra gruppen bestod främst av brittiska köpmän med sympatiserande ali‘i som Boki och
Kekuanao’a. Av anhängarna i det senare lägret fanns det flera som tjänade på att
sjömännen kom i land för att supa och härja med hawaiianska kvinnor. Dessa var definitivt
inte intresserade av några som helst förbud mot verksamheten.319 Och som Sally Engle
Merry poängterar var den sexuella handeln dessutom ett sätt för maka‘āinana att få tillgång
till diverse utländska varor, vilket normalt var omöjligt eftersom ali‘i kontrollerade den
övervägande delen av handeln.320 Redan sedan Cooks tid på öarna hade kvinnor flockats
på stränderna så fort ett skepp kommit i hamn. Så det var ingen enkel uppgift Ka‘ahumanu
hade framför sig. Hennes nya tankar kring moral kopplades direkt till missionärerna,
främst Hiram Bingham och William Richards, som ansågs ansvara för förbudet. En ”antimissionärs”-rörelse växte sig allt starkare.
Just schismer mellan missionärerna och köpmännen hade uppstått tidigare och för
den amerikanske handelsmannen John Coffin Jones Jr. var måttet rågat redan 1823. Han
var rejält irriterad på att missionärerna var så involverade i ali‘is liv; eller som Sahlins så
träffande formulerar det: ”…he was already tired of chiefs given to praying instead of
paying.”321 Missionärernas nära förhållande till ali‘i samt förmågan att så finurligt blanda
sig i både hawaiiansk politik och kommers, med hänvisning till att de agerade enligt Guds
ord, blev omdebatterat. Många handelsmän och andra på genomresa menade att
missionärernas närvaro innebar att hela handeln var hotad. I sin tur såg inte missionärerna
på dessa utlänningar med blida ögon. De talade gärna om för ali‘i och andra som lyssnade
hur dessa män inte under några omständigheter skulle förväxlas med goda kristna, med
andra ord, dessa män var inga civiliserade varelser. Då det dessutom kom på förslag att de
tio budorden skulle införlivas som officiella lagar accelererade konflikten. Levi
Chamberlain skriver i sin dagbok en decemberdag 1825 om hur ett antal utländska
sjökaptener med kapten Ebbett i spetsen hade samlats för att opponera sig mot förslaget
om de tio budorden som lagar. Ebbett beskyllde Bingham för att ligga bakom initiativet
och påpekade att denne inte hade några som helst rättigheter att politiskt påverka
hawaiianerna. Bingham själv nekade till all någon av inblandning och Chamberlain skriver:
"Mr. Bingham having aserted (sic) that we felt much obliged to the King of Great Britain
for the good advice given Boki when he visited him at the palace royal for purport of
which was, that the word of God was worthy of his regard & observance as such
Se även Kame‘eleihiwa 2003: 154.
Silverman 1987: 102.
318 Mer om detta i kapitel 4.
319 Boki hade själv en bar där han tjänade pengar på törstiga sjömän. Bingham 1849/1969: 338.
320 Merry 2000: 242. I gengäld ådrog sig massor av hawaiianska kvinnor könssjukdomar vilket
ofta resulterade i döden.
321 Sahlins 1992: 73.
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recommended it to his attention."322 Kaptenerna var rasande och det fälldes en hel del
hårda ord. Kalanimōkū, med Ka‘ahumanu som stöd, föreslog inför kungen att lagarna
skulle upprättas. Men den unge mō‘ī Kauikeaouli var splittrad. Han hade nämligen Boki vid
sin sida och denne var inte intresserad av några tio budord.323 Med rädsla för folkets
reaktioner avslog så Kauikeaouli förslaget, till sjökaptenernas och deras mannars
belåtenhet. Missionärerna, speciellt Hiram Bingham, kritiserades och anklagades för att
agera oärligt. Som svar lät missionärerna uttala sig om dessa illvilliga utlänningar.
Chamberlain fortsätter:
We returned amidst the sympathies of the natives sick & heavy with the thoughts of the
guilt & wretchedness of those willing instruments of Satan whom he has led captive and
used as instruments to oppose the advancement of the Redeemers Kingdom; but though
sad we are not discouraged. We believe that it is the purpose of God to introduce his laws
in this land and to establish them notwithstanding the malice & rage of the enemy.324

Motståndet hindrade inte missionärerna att redan dagen efter låta Elisha Loomis trycka
upp de tio budorden tillsammans med ytterligare 14 rättesnören vilka en sann kristen
skulle anamma. Texten trycktes på hawaiianska och hawaiianerna samlades runt tryckeriet
för att ta del av den skrivna informationen.
I december 1827 antogs och trycktes tre lagar samt tre lagförslag. Dessa rörde förbud
mot stöld, mord samt äktenskapsbrott och de gällde över hela Hawai‘i. Brott mot samtliga
lagar innebar bestraffning. Mord bestraffades med hängning och äktenskapsbrott med att
utövaren fängslades i järnkedjor. Ka‘ahumanu proklamerade dessa Kānāwai, lagar, i
samband med ett stort möte till vilket Hiram Bingham också var inbjuden, om han vågade
närvara. Det var nämligen högst troligt att Bingham återigen skulle möta opponenternas
vrede. Förutom dessa tre lagar som skulle träda i kraft i mars 1828 gavs förslag på tre lagar
till som först skulle offentliggöras och verkställas ett halvår senare. Dessa innebar förbud
gentemot försäljning av rom, förbud mot prostitution och mot hasardspel.325
Dispyterna kom att bestå under en lång tid, ända fram till 1860-talet. Diskussioner
kring missionärernas inverkan kom att föras världen över. Det gick till och med så långt att
oppositionen till missionen samlade in petitioner med uppmaningen att ali‘i skulle
deportera missionärerna. Handelsmän ställde ultimatum där de hotade med att dra in all
handel om missionärerna inte försvann och hotet löd: ”If the missionaries stay we shall
have to go, if they go we will remain.”326
Runt öarna uppkom dessutom väpnade konflikter, där ankommande kaptener och
deras besättning gick till angrepp mot bl.a. Hiram Bingham och William Richards.327 Den
bosatte brittiske konsuln, Richard Charlton kom att bli en av missionärernas största
motståndare. Förutom att han var fientligt inställd till USA som land så avskydde han
missionärerna. Gavan Daws poängterar att England troligen inte kunde ha gjort ett sämre
Journal of Levi Chamberlain, December 12, 1825. J/HMCS.
Se också Journal of Elisha Loomis, December 12, 1825. J/HMCS.
324 Journal of Levi Chamberlain, December 12, 1825. J/HMCS.
325 Kuykendall 1968: 127. Det finns ingen tydlig dokumentation om hur det gick med dessa tre
lagförslag. Enligt källorna hölls ett möte i juni 1828 men det finns ingen information om vad
mötet ledde till. Kuykendall (1968: 127) refererar till ett uttalande av mō‘ī i oktober samma år
för att visa på att förslagen troligen hade någon form av verkan: ”The laws of my country
prohibit murder, theft, adultery, fornication, retailing ardent spirits at houses for selling spirits,
amusements on the Sabbath day, gambling and betting on the Sabbath day and at all times.”
Några veckor senare hade lagar kring äktenskap, skilsmässa och äktenskapsbrott publicerats.
326 Kamakau 1992a: 276. Yttrande av Stephen Reynolds och den brittiske konsuln Richard
Carlton.
327 Se bl.a. Bingham 1849/1969: 286–289.
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val av representant, för han var sannerligen ingen sympatisk person. Charlton spred rykten
om hur missionärerna egentligen var hemligt utsända av USA med avsikt att genomföra
diverse politiska uppdrag. Han var ohyfsad och listan över hans minst sagt otrevliga
beteende är lång. Bland annat hotade han att mörda Ka‘ahumanu och misshandlade såväl
hawaiianer som vita män.328 Charlton gjorde dessutom allt för att få Boki att ta över
makten. Han lyckades övertala denne att invända mot Ka‘ahumanus lagförslag med
argumentet att England först måste godkänna samtliga lagförlag. Bokis opposition
ignorerades dock, till Charltons stora förtret.329 Boki vacklade i sin inställning till missionärerna och i samband med att trycket från de missionärsfientliga haole ökade så blev han
också mer och mer tvetydig. Ena stunden kunde han sitta tillsammans med
missionärsvänliga ali‘i och agera för beslut mot prostitution och nästa stund tillät han haole
att ta hawaiianska kvinnor ombord på sina skepp. Enligt Elisha Loomis så slutade heller
Boki aldrig att spela och dricka rom och Loomis gick hårt åt honom och menade att han
skulle tillrättavisas och straffas för sitt beklagliga beteende. Detta retade Boki som ansåg
att endast mō‘ī hade tillåtelse att diktera vad som var tillåtet eller inte. Vidare refererade han
till kung Georg i England som han hade sett spela hasardspel vid ett flertal tillfällen. Och
kanske var det också av denna anledning som Boki tog den brittiske konsuln Charltons
parti i striden mot missionärerna och deras politiska agenda.330 Med på noterna var också
mō‘ī Kauikeaouli och till Ka‘ahumanus och missionärernas stora bävan höll han en tre
dagars hula till den engelske kaptenen Beecheys ära.
Historien kring diskussionerna och dispyterna mellan missionärer och andra haole är
väldigt omfattande.331 Under de kommande åren drogs missionärerna in i konflikter med
handelsmän, sjömän, utländska konsuler och också den katolska missionen. Missionärernas agenda ifrågasattes gång på gång vilket naturligtvis var känsligt för missionsverksamheten i dess helhet, inte minst för ABCFM. Med tanke på att missionen på Hawai‘i
var beroende av ekonomiskt stöd utifrån genom bidrag och sponsorer, var det viktigt att
kunna försvara verksamheten. I enlighet med instruktionerna de fått av ABCFM vid
avfärden så skulle missionärerna inte engagera sig vare sig ekonomiskt eller politiskt, allt
enligt den för tiden rådande amerikanska uppfattningen om separation mellan kyrka och
stat. Med missionärernas åsikt om att den profana lagen, i form av moraliska uttryck, var
tätt knuten till kristendomen så skedde dock en inblandning i vad som ansågs vara
hawaiiansk politik. I försvarstal hänvisade missionärerna till Bibeln och de underströk
vikten av att upprätthålla moralisk ordning för att ett kristet samhälle skulle kunna växa
fram. Och med Bibeln som huvudsaklig lärobok bland hawaiianerna ingöts grundtanken
om olika kristna lagar och regler. Och det var just denna grundtanke om den så kallade

Daws 1974: 77. Charlton hade position som konsul i hela 20 år innan han slutligen avsattes.
Kuykendall 1968: 125. Se också Daws 1966: 70. Jane Silverman (1987: 121–126) har en bra
och informativ redogörelse för förhållandet mellan Ka‘ahumanu och Boki i Molder of Change.
330 Daws 1966: 7. Daws (ibid.) understryker dock att vid ett möte i december 1826 agerade
Charlton som talesman för gruppen anti-missionärer och uttryckte avsky för allt möjligt, främst
missionärerna och deras arbete. Under detta möte tog Boki ingens parti vilket retade Charlton
ännu mer. Charlton menade att anledningen till Bokis tystnad var den att ingen vågade tala mot
missionärerna. Det kan tilläggas att debatten avslutades till missionärernas fördel.
331 Nyheterna om diverse bråk nådde så långt som till England och publicerades där i
tidningarna. Se Kamakau 1992a: 281. Kritiken mot missionärerna fortsatte långt efter att
missionen sedan länge hade ”släppt” sitt officiella grepp Hawaiiöarna. Och utifrån detta växte
också en kritik mot dessa missionärskritiker. Ett exempel på detta är Walter F. Frears text AntiMissionary Criticism with reference to Hawaii., 1935. Här diskuterar och möter Frear kritiken mot
missionen.
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moralens ordning som upprörde så många. Flera forskare som t.ex. Jane Silverman, 1982,
Marshall Sahlins, 1992, och Sally Engle Merry, 2000, har berört just detta.332
Juri Mykkänen fokuserar på lagen om prostitution. Han frågar sig: ”How is it, then,
that prostitution marked the ”beginning” of politic in the context of contrasting views of
human condition?”333 Flera beslut av politisk karaktär i form av restriktioner kring t.ex.
kommers hade fattats med vitas inblandning förr, så det var ju ingen nyhet. Men nu
handlade det om något helt annat, nämligen politisk representation i frågan om sociala
angelägenheter. Mykkänen förklarar:
Culturally it was malleable, but it was sociologically unusual for the place because it directly
involved a distinct group of foreigners who had a program for social change. Because the
program pretended to represent a true civilization - a variety of evangelical Christianity – it
had an unintended effect of bridging the categories of religion and politics through the
events of prostitution. On a more elaborate conceptual level, this bridge was the essence of
the conflict.334

Det faktum att det var missionärerna som hade inspirerat till förbudet och, med sin
beblandning med ali‘i nui och övriga ali‘i, nått en maktposition var oerhört provocerande
för denna grupp haole. Innehållet, eller det egentliga förbudet, kanske inte hade varit så
upprörande om det inte kommit från missionärernas håll. Att båda sidor, dvs.
missionärerna såväl som sjömännen, hade en agenda var uppenbart. Nu visade det sig
dock vara så att missionärernas agenda var betydligt mer omfattande än vad som
egentligen tilläts för en missionär och vad som accepterades av de andra vita på Hawai‘i.
Gränsen mellan religion och politik hade överträtts. Det stod klart att missionärerna inte
längre kunde skilja på kyrka och stat, trots att detta tydligt hade framgått av de
instruktioner missionärerna fått vid avresan. I instruktionerna fanns också uppmaningen
att civilisera, eller som Bingham formulerar det; ”…to introduce and extend among them
the more useful arts and usages of civilized and Christianized society.”335 Måhända att
detta fungerade i teorin, men praktiskt var det svårare. Och även om de ansåg sig arbeta
för civilisering i enlighet med Guds ord eller enligt Guds lagar går det inte att komma ifrån
att deras arbete hade politiska och i detta fall även ekonomiska konsekvenser.336
Konflikten är också intressant på så sätt att den klargör strategier för hur båda sidor
försökte legitimera sig hos ali‘i nui och hur de försökte påverka den hawaiianska kulturen –
ekonomiskt, socialt, religiöst och politiskt. Båda parter använde exempel från sina
hemländer, eller rättare sagt hemmiljöer, för att legitimera sitt beteende.337 Sjömännen
förkunnade att prostitution inte på något sätt ansågs vara ociviliserat eller ens förbjudet i
deras hemland medan missionärerna hävdade motsatsen. Och visst var främst ali‘i
intresserade att bete sig som man brukligt gjorde, främst i England. Alltsedan Cook hade
besökt Hawaiiöarna hade tanken om England som det mäktigaste landet i västvärlden
dominerat.
För sammanfattad information kring konflikterna se t.ex.: Daws 1974, Silverman 1982,
Sahlins 1992, Merry 2000, Mykkänen 2003.
333 Mykkänen 2003: 97.
334 Mykkänen 2003: 97.
335 Bingham 1849/1969: 160.
336 Som tidigare nämnts var förbudet ett hot mot handeln och den rådande valfångstindustrin.
Missnöjda handelsmän och sjömän ämnade inte göra affärer med Hawai‘i.
337 Jag skiljer här mellan land och miljö. Varken missionärernas eller sjömännens levnadssätt var
representativa för deras hemland i helhet. Värderingar, speciellt moraliska värderingar, menar
jag, tenderar att variera beroende på i vilket sammanhang man vuxit upp. Sjömännens vilda liv
med kvinnor och alkohol var inte representativt för t.ex. England även om engelsmännen lät
proklamera att så var fallet.
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Men just nu, med Ka‘ahumanu som regent, var det de amerikanska missionärernas
strategier som gick hem. Även om det retade gallfeber på den övriga vita befolkningen, ja,
och även på vissa hawaiianer, så var det hon som styrde. Dock är det är viktigt att
poängtera att även Ka‘ahumanu hade en agenda. Visst ingick det i denna att tillgodogöra
sig missionärernas instruktioner, men kanske av en annan anledning och omfattning än av
vad missionärerna anade. Under alla omständigheter var Ka‘ahumanu intresserad av makt.
Merry skriver: ”Ka‘ahumanus strategy was to return religion to the center of law and
chiefly power, with herself as the delineator of law and hewa (sin) – refashioning
Christianity to meet her Hawaiian ends.”338 Hon hade varit initiativtagare till raserandet av
det gamla hawaiianska systemet och nu hade hon för avsikt att införa ett nytt. Ett nytt
system men till stor del baserat på gamla traditioner. Lilikalā Kame‘eleihiwa förtydligar:
She rewrote the equation that formerly had rested upon the ‘Aikapu, replacing the old Akua
with Jehovah, and making Christian laws the new kapu, complete with the sanctity of the
Sabbath and the ritual prayers of New England Calvinism. (The new religion may not have
been compatible with Hawaiian culture, but its symbols filled the void left by the loss of
‘Aikapu and the rituals of a state religion.)339

Detta var Ka‘ahumanus sätt att återinföra ”rules of pono behavior.”340 Kanske eftersträvade
hon ett traditionellt hawaiianskt förhållande mellan maka‘āinana och ali‘i nui där de senare
var ansvariga för inte bara folkets utan också landets välmående. I rollen som regent var
det viktigt att vara pono i förhållandet till både ali‘i och maka‘āinana vilket innebar att foga
sig efter ”the three lessons of Wākea” dvs.: ‘Aikapu, Nī‘aupi‘o mating, and Mālama ‘Āina as
well as the two paths of power, those of Lono and Kū.”341 Nu gick vissa av dessa tre
riktlinjer inte att uppbringa. Förutom att Ka‘ahumanu på grund av sterilitet inte kunde få
några barn av nī‘aupi‘o-rang hade hon dessutom varit huvudaktör i avskaffandet av ‘aikapu.
Och utan ‘aikapu ignorerades ritualerna som traditionellt var bundna till Lono och Kū. Det
innebar dock inte att dessa två akua, gudomar, glömdes bort. Lono hyllades än så länge i
samband med hula och i politiska debatter anammades Kū. Men som källa till mana var de
åsidosatta. Ka‘ahumanus nya källa blev istället mālama ‘āina, dvs. att ta hand om och visa
omsorg för landet, och med det prioriterades hennes förhållande till maka‘āinana.342
Strukturen var densamma, men innehållet var reviderat och aktörerna till stor del nya.
Hiram Bingham fick rollen som kahuna nui och missionärerna blev religiösa rådgivare. Det
gamla kapu-systemet ersattes av ett nytt utifrån den kristendom missionärerna
proklamerade. Och missionärerna var inte sena att utnyttja detta tillfälle. Följderna kom på
många sätt att bli katastrofala för hawaiianerna. Jag kommer att ta upp detta i de två
följande kapitlen. Men det kom flera moln på missionärernas himmel. För mitt i den
blomstrande eran dök nästa problem upp, nämligen romerska katoliker.

Kampen om själar eskalerar
Dokumentationen kring den katolska missionen på Hawaiiöarna, ur ett historiskt
perspektiv, är omfattande och rent faktamässigt finns det inte mycket att tillföra. Jag gör
Merry 2000: 70.
Kame‘eleihiwa 1992: 154. Författarens parenteser.
340 Med pono menas: “Good, righteous, just, excellent; referring to the universe in state of
perfect harmony.” Pukui & Elbert 1986.
341 Kame‘eleihiwa 1992: 150.
342 Som Kame‘eleihiwa (1992: 150) uttrycker det: “With the old rituals abandoned, new forms
of religious persuasions were needed to re-establish the mechanics of mālama.”
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ingen utförligare beskrivning här utan har istället valt att kort sammanfatta skeendet samt
fokusera på ett par incidenter.
Det framkommer att Boki hade döpts av en katolsk präst redan 1819.343 Under senare
delen av 1819 anlände det franska skeppet Uranie under kapten Freycinets kommando.
Ombord på skeppet fanns en romersk-katolsk präst och denne döpte både Boki och
Kalanimōkū. Men inget talar för att detta ledde till någon direkt spridning av den romerskkatolska läran, i alla fall inte just då. Sheldon Dibble menar att det var fransmannen Jean
Rives som var orsak till att den romersk-katolska läran slutligen hittade till öarna.344 Den
unge fransmannen hade anlänt till öarna under Kamehamehas livstid. Han talade flytande
engelska och kom snart att introduceras i hovet där han fick tjänst bl.a. som lärare åt den
unge blivande mō‘ī Liholiho. Rives var en högt ansedd person och han levde som en prins
med stora tillgångar i form av egendom på Maui, Hawai‘i och Moloka‘i. Han blev också
mycket god vän med Liholiho och när denne blev mō‘ī, regent, fortsatte Rives sitt arbete
som lärare och tolk hos honom. Under sin tid på Hawai‘i gjorde han inget större väsen av
att han var katolik. När Liholiho begav sig till England följde Rives med som vän och som
tolk. Men Liholiho avled och istället för att återvända till Hawai‘i begav sig Rives till sitt
hemland Frankrike. Där talade han med stora ord om sina tillgångar och goda förbindelser
på Hawaiiöarna. Han drog till sig en hel del uppmärksamhet då han talade om att han var i
behov av massor av varor och arbetskraft till sina plantager. Likaså lät han sprida ut att
flera präster var välkomna att följa med honom under hans beskydd. Och detta gav
resultat.
I juli 1827 anlände det franska skeppet Comète och ombord fanns de tre romerskkatolska prästerna Fader Bachelot, Fader Armand samt Fader Short.345 Med på skeppet
fanns också arbetare samt alla de varor John Rives hade beställt. Problemet var bara det att
det inte fanns någon John Rives eller någon annan som kunde ta emot och betala för alla
dessa varor på Hawai‘i. Rives som hade seglat med ett annat skepp hade aldrig kommit
fram.346 Men nu var de här, de romersk katolska prästerna. Kaptenen på Comète hade inget
intresse av att ta med sina passagerare tillbaka. Efter att han lyckats göra sig av med en del
varor lämnade han öarna och också gruppen katoliker. De stannade några år och hade viss
framgång med spridandet av den romersk katolska läran. Kamakau skriver att de inte
gjorde något större väsen av sig under de kommande åren och han kan inte heller minnas
att någon direkt opponerade sig emot deras närvaro, även om Ka‘ahumanu hade bett
kaptenen på Comète att ta dem med tillbaka. De hade inte heller i egentlig mening erhållit

Daws 1996: 75.
William Richards och Lorrin Andrews berättar i ett brev till Jeremiah Evarts om en annan
katolik på öarna:
“It is proper to mention here that the Mr. Marine, or Manini as the natives call him (often
spoken about in our journals) a Spanish Catholick [sic] who has been a resident at Honolulu
some twenty five or thirty years, but never thought of propagating his religions until the arrival
of the Jesuits, soon after their arrival, commenced and now carries on publick (sic) worship
according to the Romish ritual. He also baptizes. His influence, however, especially in religious
matters is small and but little to be feared.”
Brev: William Richards & Lorrin Andrews till Jeremy Evarts, Mission Room, Boston. Maui,
den 30 september 1828. MsL/HMCS.
345 Bachelot var fransman och de andra två britter. Dessa katolska präster tillhörde församlingen ”Sacred Hearts of Jesus and Mary”. I gruppen fanns också några jordbrukare, en advokat, en ”choir brother” samt två lekmän. Se Kuykendall 1968: 139.
346 Dibble 1843/1909: 318. Det rapporterades senare att fransmannen hade setts i Mexico där
han vandrat omkring pank efter att ha spenderat alla sina pengar.
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något formellt tillstånd att stanna och verka på öarna och det sägs att de hade Boki att
tacka för att de inte hade blivit iväg skickade.347
Men så avled Boki 1829 och Ka‘ahumanu var inte sen att agera – hon lät personligen
meddela att det var förbjudet att delta i katolska gudstjänster samt att prästerna var
förbjudna att hålla några. De som bröt mot förbudet skulle bestraffas och fängslas i kedjor.
Under hela Ka‘ahumanus regeringstid stod förbudet fast och enligt Kamakau var hennes
motiv till förbudet var flera:
She believed that the kingdom of God was like the kingdoms of the world, that the
authority of the chief over the government was to be united with the power of God, and
that the people should follow the religion of their chiefs. She believed that the
establishment of different religions would cause family quarrels, bring about dissension, and
so make trouble for the government. She firmly believed in unity of belief from chiefs and
commoners alike and a similar form of worship. She objected the Catholic religion because
of its similarity to the pagan in the use of images and in bowing and kneeling before them.
She objected to it because it led to rebellion against the authority of the chiefs, and might
lead to the killing of the chiefs, laying of burdens upon the commoners and blinding their
eyes. She declared that the chief or commoner who turned to the Catholic Church was a
traitor against the Hawaiian government.348

Ka‘ahumanus fientliga inställning till katoliker bottnade, enligt dem som förde kampen
mot missionärerna, i missionärernas ovilja att ge plats för fler religioner på Hawaiiöarna. I
ett flertal kommunikationer under 1830–40 talet fördes diskussionen huruvida
missionärerna var inblandade i förföljelserna och bestraffningarna av dem som visade
intresse för den katolska läran. Dibble ägnar ett helt kapitel i sitt verk A History of the
Sandwich Islands, 1843/1909, åt denna diskussion. Enligt honom hade de befintliga
protestantiska missionärerna inget att göra med förbudet mot katoliker på öarna och i de
flesta fall inte heller vetskap om i vilken utsträckning dessa egentligen förföljdes. Att de
protestantiska missionärerna skulle vara ovetande om vissa aktiviteter som rörde de
katolska prästerna är inte troligt. Det är snarare högst sannolikt att de protestantiska
missionärerna hade full kontroll över vad som skedde, på alla plan.349 Dessutom hade de
347 Kamakau 1992a: 325. Kamakau skriver vidare: ”It was said that Boki, because of his enmity
toward Ka‘ahumanu, helped the Catholic priests.” Under de två första åren döptes 124
medlemmar in i den katolska kyrkan.
348 Kamakau 1992a: 329.
349 I ett brev från Rufus Anderson i Boston daterat den 16 november 1832 uttrycker Anderson
som sina största rekommendationer att missionärerna borde hålla ögonen på vad katolikerna
gör. Han understryker också att missionärerna själva skulle vara uppmärksamma på hur de
agerade och bemötte dessa katoliker. Brev: General letter från Missionary Rooms, Rufus
Anderson, den 16 november, 1832. MsL/HMCS.
Nio år senare, då religionsfrihet officiellt rådde, beslutades det under “General Meeting” att:
“That well authenticated facts relation to doctrines and practices of Romanists at these Islands,
be collected from time to time by members of this mission, and committed to Mr. Armstrong,
to be used by him in such manner as, in his opinion and that of the brethren of his station,
shall be sub serve the cause of truth.” GM/SM: Honolulu, 1841.
Vid “General Meeting” året efter följde en rapport om katolikernas framgångar:
Reports on how the Catholics proceed their instructions and conversion in the Islands. Each
station reports; Kauai: Many converts have been made in the vicinity of Waioliana Koloa, but
not many in Waimea: on the island of Niihau a large number have gone over to the pope. In
common: the catholic priests tend to ‘Commerce their efforts among the most ignorant, and in
places most remote from the missionary station.’ They gain their converts more frequently by
means of presents, promises and artful devices than any apparent conviction produced on the
demands of the people of the goodness of their cause.” GM/SM: Honolulu, 1842. Se också
Kuykendall 1968: 141, not. 24.
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lägligt nog de styrande ali‘i på sin sida samt full insyn i vad som pågick hos de styrande,
och inte minst möjlighet att påverka alla beslut. Men missionärerna var inte intresserade av
att visa detta utåt. Dibble framhäver att beslut rådande katolikerna helt låg i Ka‘ahumanus
och de ledande ali‘is händer. Som grund för detta refererar han till ett antal
kommunikationer och skriftliga uttryck författade av både mō‘ī och Ka‘ahumanu.350
För att ytterligare bedyra missionärernas oskuld fokuserar Dibble på en vad han
menar var primär anledning till att Ka‘ahumanu var motståndare till katolikerna, nämligen
avgudadyrkan. Förbudet mot avgudadyrkan på Hawai‘i hade trätt i kraft redan innan de
protestantiska missionärerna anlände till Hawaiiöarna, vilket Dibble noga understryker.
Ka‘ahumanu hade, som jag tagit upp i kapitel 2, beordrat att alla gudabilder som fanns
skulle brännas och att alla kapu regler skulle upphöra. De romersk katolska missionärerna
väckte bl.a. med sina krucifix och ritualer liv i de gamla delarna av den hawaiianska
kulturen och religionen. Och det var just igenkännandet som väckte hawaiianernas
intresse. Dibble skriver:
When the Papal priests opened their room for worship and exhibited their forms and
ceremonies, bowing before images, pictures and crucifixes, they exclaimed at once, ’it is
hoomanaki’i. And when the priests enjoined abstinence from meat on certain days the
natives remarked: ‘This is another form of tabu.’351

Kamakau gör också jämförelser mellan katolicismen och den tidigare avgudadyrkan på
Hawaiiöarna.352 Detta var Ka‘ahumanu inte intresserad av och hon lät uttryckligen visa sitt
avståndstagande genom att uttrycka: ”My king has established free eating, and the idols
have been destroyed; my king and I do not wish to return to old practices of bowing and
kneeling before images.”353
För de protestantiska missionärerna var heller inte detta nyväckta intresse till någon
fördel. Och även om de bedyrade sin oskuld går det inte att komma ifrån att de delade
med sig av sin avsky för dessa katoliker inför ali‘i.354 Mykkänen ger ett exempel på hur
missionärerna rapporterades ”smyga in” propaganda mot katolikerna i den hawaiianska
skolans standardverk – geografiboken. De bofasta haole menade att de protestantiska
missionärerna var skyldiga till allvarli§ga förvrängningar av katolicismen i just detta verk.
Mykkenän skriver: ”The geography depicted Catholic priests as ’lying teachers,’ who
repented other people’s sins for money. The priests were said to have ‘exalted themselves

350 Exempelvis brev från Kamehameha III, dvs. Kauikeaouli, adresserat till P. A Brinsmade,
amerikansk konsul daterat okt. 1839, samt skriftligt uttalande från Ka‘ahumanu. Se Dibble
1843/1909: 339–343.
351 Dibble 1843/1909: 326. Hoomanaki’i [Ho‘omanaki‘i] betyder att dyrka avbilder, avgudadyrkande.
352 Kamakau (1992a: 324f) menar att den formen av ritual och avgudadyrkan som existerade
före kapu-systemets fall var en blandning av katolsk och hawaiiansk religion och kultur. Han
referera till teorin om att spanjorer besökte Hawaiiöarna redan under 1500-talet och att redan
då mixades de olika trosformerna.
353 Kamakau 1992a: 329.
354 Missionären Levi Chamberlain såg inte med blida ögon på katolikerna. I ett brev till Rufus
Anderson i Boston, 6 februari, 1832, uttrycker han sin avsky över dessa, samt understryker hur
hawaiianerna lätt skulle kunna gå över till den katolska läran: “Very few of the people are
sufficiently enlightened to think for themselves, and multitudes would embrace the popish
superstitions were permission granted for a free propagation of these sentiments. If but a single
influential Chief were to become a proselyte to Romanism, the contagion would spread and the
evil would take such root, that it could not be eradicated, but by the power of that hand which
alone is able to uproot the kingdom of the beast in all places on earth.” Brev: Levi Chamberlain
till Rufus Anderson, den 6 februari 1832. MsL/HMCS.
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above the word of God.’ The Pope was close to Antichrist: ‘He lives in great pomp,
believing himself to be equal to God.’”355
Vad som slår mig är att trots förbudet mot avgudadyrkan så fanns både gudabilder
och gamla ritualer kvar ute hos maka‘āinana. Att Ka‘ahumanu skulle vara ovetande om
detta är föga troligt. Vad som är troligt är att hennes rädsla för att klyftan mellan henne
och folket skulle bli större om flera avledde sin uppmärksamhet mot den form av
kristendom, som under denna tid var etablerad. Hennes auktoritet vilade till stor del på
den nya religionen och skulle hon förlora kontrollen över den så skulle hon troligen förlora
makten. Hon höll på att samla folket i en enad grupp med den protestantiska läran som
knytpunkt och hade inte råd med några splittringar som skulle äventyra ett enat religiöst
Hawai‘i. Hiram Bingham stod på hennes sida och han menade att det inte fanns plats för
mer än en religion på Hawaiiöarna.
1831 deporterades slutligen de katolska prästerna och under de kommande åren
lugnade hela situationen ner sig.356 Deporteringen skapade dock reaktioner i England,
Frankrike och också Amerika vilket, enligt Kuykendall, ledde till att förföljelserna avbröts
fram till 1835. Kamakau, däremot, hävdar att avbrottet endast var ett år, strax efter
Ka‘ahumanus död.357 Då Kīna‘u, i slutet av 1833, blev förste rådgivare och guvernör över
O‘ahu, intensifierades förföljelserna och de varade fram till hennes död 1839.358 Dock blev
det ingen större förändring i inställningen till katolikerna vilket kom att tydliggöras igen
under 1835, eftersom även Ka‘ahumanus efterföljare lät förbudet mot katolikerna bestå.
De hawaiianer som bekände sig till den katolska läran gjorde så i tysthet. Inte förrän 1836
prövades styrkan i Hawai‘is motstånd mot katolicismen. Den katolske missionären fader
Arsenius Walsh anlände till Honolulu. Walsh tillhörde den franska missionen men var britt
vilket betydde att han ”tillhörde” båda nationerna. Ka‘ahumanus efterträdare Kīna‘u lät
meddela att Walsh omedelbart skulle lämna Hawai‘i om han skulle hålla någon form av
gudstjänst eller predika den katolska läran. Den brittiske konsuln Charlton ingrep och
åberopade att han skulle få stanna eftersom han var brittisk medborgare men Kīna‘u
ändrade sig inte. Walsh tog inte hennes varningar på allvar utan stannade. Enligt Kamakau
höll han dessutom gudstjänster för de hawaiianska katolikerna och genomförde också flera
dop.359
De följande åren besöktes öarna av flera katolska präster. Bachelot och Short kom
tillbaka men gav sig snart iväg igen. Motståndet var fortfarande stort. Men så ökade också
trycket på Hawai‘i från brittiskt och franskt håll. 1839 satte Frankrike stopp för
förföljelserna då kapten Laplace lät meddela att han var utsänd av den franske kungen för
att hindra förföljelserna av katoliker på Hawaiiöarna. Kaptenen lät meddela att Frankrike
hade ett antal krav och om dessa inte uppfylldes skulle Frankrike deklarera krig mot
Hawai‘i. Bland annat skulle Hawai‘i omedelbart proklamera religionsfrihet och fängslade
katoliker skulle frisläppas. Katoliker skulle dessutom erhålla samma privilegier som
protestanter. Regeringen skulle tilldela den katolska kyrkan en bit mark så att en kyrka
kunde byggas. Och så skulle kungen betala en deposition på 20 000 dollar till Frankrike.
Summan skulle återbetalas då Hawai‘i hade genomfört alla kraven.360
Mykkänen 2003: 114.
Kuykendall (1968: 142) skriver: ”From statements from Chamberlain and Bingham, who
were well informed of what was going on, we are led to believe that it was the chief Kaikioewa,
governor of Kauai, who took the initiatives in proposing the expulsion of the Catholic priests.”
357 Kamakau 1992a: 329.
358 Kuykendall 1968: 144, Kamakau 1992a: 329. Kamakau (1992a: 330) berättar om Kīna‘u:
”She was a brave woman. She had not feared the threat of the French and British captains even
when their fists were shaken in her face, but remained true to what she thought was right.”
359 Kamakau 1992a: 329.
360 Kuykendall 1968: 165f.
355
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Kraven från Frankrike ogillades starkt: ”The governor Ke-ku-anao‘a and the chief
councelor Miriam Ke-ka-ulu-ohi, together with the chiefs, commoners and foreign
residents, were very much disturbed by these demands.”361 Ett råd hölls och det beslöts,
trots kungens frånvaro, att kraven skulle tillmötesgås. Resultatet blev att samtliga romerskkatolska anhängare, vilken nationalitet de än tillhörde, släpptes och Hawai‘i öppnades för
missionerande romersk katolska präster. I maj 1840 anlände biskop Rouchouse och under
de närmaste sju månaderna döptes inte mindre än 2 523 personer. Tillströmningen
fortsatte och snart anlände katolska hantverkare, byggare och lärare. Detta skapade
förvirring hos befolkningen som tvingades välja sida. Kamakau sammanfattar:
These troubles were stirred up in the schools and churches established in the country
districts. The public opposition of the part of the priests of the religion accepted by the
chiefs led to disputes within the family, to the damage of churches and schools belonging to
the Catholics, the refusal to grant licences to marry to Catholic priest, and the petty
antagonisms which the enmity between to camps engendered…The king and the chiefs
were perplexed, inclined to follow the policy fixed by the two powerful premiers
[Ka‘ahumanu och Kīna‘u] who had passed away, but aware of the trouble which this policy
has caused the government.(…)They tried to reconcile the two religions by commanding;
first, that the schools and churches stop disputing and live in peace; second, that freedom
of religious worship be allowed without opposing anyone; third, that the school, marriage
and other laws of the land be carried out as they stood until they could be adjusted; fourth
that the school agent was to take precedence of the land agent (konohiki) in settling disputes
about school grounds; fifth, that no churches were to be built in future upon any land
without consent of the high chief to whom the land belonged.362

Konflikten mellan de två kristna lärorna och samtliga inblandade hawaiianer kom att bestå.
Detta trots de amerikanska missionärernas ständiga hänvisning till ”religiös tolerans”.363 I
brev och rapporter är den protestantiska missionens inställning till katolikerna tydlig – här
framgår nämligen ingen som helst tolerans. Att de katolska prästerna var tuffa
konkurrenter är också tydligt dokumenterat. I ena stunden framhävs visserligen en
optimism hos de protestantiska missionärerna, men denna avlöses i nästa av frustration
och oro för hur kampen om själarna skulle utvecklas. Att de katolska missionärerna nådde
stora framgångar var ingen hemlighet.
I ”General Letter” från de protestantiska missionärerna i januari 1842 rapporteras hur
de katolska missionärerna fått störst genombrott på ön Hawai‘i och på Kaua‘i, men också
hade ett stort antal anhängare även på O‘ahu samt Ni‘ihau.364 Enligt missionsrapporterna
var det dock flera, som redan räknades som omvända till den kristna läran, som
Kamakau 1992a: 332.
Kamakau 1992a: 332f. Mina parenteser.
363 Bishop menar att de inte visade någon som helst bitterhet eller fientlighet gentemot
katolikerna. Men i gengäld anklagade katolikerna dem fortfarande för förföljelse. “Letter from
Bishop, Ewa, Oahu. November 29, 1841” i MH, juni, 1842(38): 248.
I “Answers to Questions, 1833, ställs frågan: “What if any sources of jealousy exist between the
Protestant and Catholic missionaries and teachers.” Svaret är: “None of a personal nature
exist.” 1833.
364 “General Letter from the Mission, January 1, 1842” i MH, december, 1842 (38): 473. I
brevet rapporteras om minimala katolska framgångar på Maui och Moloka‘i.
Robert Schmitt skriver i artikeln ”Religious Statistics of Hawaii, 1825–1972” hur det 1853
gjordes en undersökning rörande religionstillhörighet och den hawaiianska befolkningen
uppmanades att klassificera sig som protestant, katolik eller mormon. Resultatet var att 56 840
räknade sig till protestanter, 11 401 till katoliker och 2 778 till mormoner. 1884 gjordes ännu en
undersökning och det rapporterades att 29 685 räknade sig vara protestanter och 20 072 till
katoliker. Utöver detta var det 30 821 som inte räknade sig till någon av dessa. Av dessa var
dock ca. 17,000 kineser. Schmitt 1973: 43.
361
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inledningsvis visade intresse för katolikerna. Dessa avhoppare återvände dock oftast
relativt snart. En av förklaringarna som fler hawaiianer hade uppgett var att den protestantiska missionen kunde erbjuda en bättre skola och möjligheten att lära sig att läsa och
skriva.365
Men vad var det egentligen som fick hawaiianerna att influeras av den katolska läran?
Enligt de protestantiska missionärerna var det en rad orsaker som spelade in. Jag skulle
vilja sammanfatta dessa i två övergripande faktorer, nämligen tillgänglighet och strategi.
Vad gällde tillgängligheten så var det betydligt lättare att bli medlem i den katolska kyrkan
än i den protestantiska. Emerson menar; ”…their religion imposes comparatively few
restraints, allows almost everything that their carnal minds would crave, and makes
promises of eternal life…”366 Som tidigare framgått var de protestantiska missionärernas
krav för medlemskap i deras kyrka fler och mer komplicerade. Dessutom hade deras
begränsning till ali‘i under så lång tid inneburit att missionen inte nått ut till den större
delen av befolkningen. Strategiskt var de katolska missionärerna mer aktiva i de avlägsna
områdena där den protestantiska kyrkan ännu inte fått anhängare.367
De protestantiska missionärerna menade att de katolska prästerna lockade till sig
anhängare med hjälp av belöningar och löften.368 Dessutom visade det sig att katolikernas
predikningar och kyrkomöten var betydligt mer attraktiva än de protestantiska. Emerson
skriver hur sabbaten på O‘ahu firades med festligheter och mängder av hawaiianer kom
för att delta och se ”…papal worship and eat baked pigs and poi, etc, etc. The stratagem
was successful to lure away some unstable souls.”369
I stora delar av missionsmaterialet beskrivs den katolska missionen som en stor
cirkusföreställning till vilken mängder av hawaiianer anslöt sig. Avbilder, dans, musik och
alkohol var tillåtet. Allt det som de protestantiska missionärerna så länge hade kämpat mot.
Kamakau har sin tolkning av varför katolicismen fick ett sådant fäste. Han refererar till den
muntliga historien och till 1500-talet då spanjorer ska ha anlänt till Hawaiiöarna och den
katolska läran ska ha blandats med den traditionellt hawaiianska. Kamakau tar upp tre
exempel på blandningen;
In the first place, the action of the whole congregation in pointing the right hand to heaven
when praying in unison, so testifying that God is in the heavens. Second, the erecting
“The reasons assigned for forsaking the Romanists are various; some say it is lapuuwale, i. e.
folly; others say they do not learn anything among the Romanists; they have no books; others
get tired of their ceremonies and especially their endless kneeling. Other forsakes them just
because some one tells them to.” “General Letter from the Mission, January 1, 1842” i MH,
december, 1842(38): 473.
366 “Letter from Mr. Emerson, Waialua, Oahu, June 15” i MH, juni, 1942(38): 246.
367 Bishop skriver om de katolska prästerna på O‘ahu: “They penetrate every part of the island
to seek out and proselyte the poor and forgotten portions of the community, who have
hitherto lived in heathenism; and if any are sick to read prayers over them and baptize them
into the papal church.” I “Letter from Mr. Bishop, Ewa, Oahu. November 29, 1841” i MH,
juni, 1842(38): 248.
368 Lyons beskriver de katolska missionärernas taktik: “They use their wiles, throw open their
yards and their doors, spread their tables with good things, and invite the children to eat with
them, and then ask them if I ever treated them in this way.” I “Letter from Mr. Lyons, Waimea,
Hawaii September 13, 1841” i MH, juni, 1842(38): 243. Emerson skriver att några sjuka
hawaiianer lockades med att de skulle bli friska om de gick med på att döpas. Ett löfte om
beskydd av Frankrike användes också enligt Emerson. I ”Letter from Mr. Emerson, Waialua,
Oahu. June 15, 1841” i MH, juni, 1842(38): 246f.
369 ”Letter from Mr. Emerson, Waialua, Oahu. June 15, 1841” i MH, juni, 1842(38): 246f.
Emerson (ibid.: 247) skriver vidare: ”Their shows are attractive, and their attempts to teach a
prayer in Latin is regarded a great matter, and multitudes run after them expecting to get some
great thing they know not what.”
365
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images outside the luakini and other hieaus in order to give an appearance inspiring fear and
awe, and the decorating of images with beautiful flowers from the wildwood…Third, the
manner in which the priest goes to worship; upon approaching the altar he bends his knees,
kneels, and the offers prayers after which he stands up and sprinkles the altar with purifying
water to which a bit ‘olena root has been added, then faces the audience and sprinkles them
with water to purify them from sin and uncleanness.370

Vilken förklaring som än må ligga bakom likheterna så fanns de där. Ka‘ahumanu hade
sett flera och hon var också medveten om hotet gentemot hennes nya kristenhet. Och
detta är också en av förklaringarna till att hon så markant avvisade katolikerna. Risken var
för stor att hawaiianerna skulle ”falla tillbaka” i det gamla sättet att leva. Sannolikheten för
att många hawaiianer aldrig lämnade det gamla sättet utan fortsatte som de gjort innan
1819 och kapu-systemets fall är stor. När de katolska prästerna dök upp med sina ritualer
så var det inte bara ett sätt för maka‘āinana att ta del av något nytt, men också
igenkännbart. Innehållet var kanske inte det samma, men formen var bekant. Och kanske
var det så att de katolska prästerna kunde erbjuda maka‘āinana mana så som de protestantiska prästerna erbjöd mana till ali‘i.
De protestantiska missionärerna var medvetna om att risken att hawaiianerna helt och
hållet skulle ”falla tillbaka” till sitt gamla sätt att leva var stor. Redan under 1830-talet,
främst efter Ka‘ahumanus död, hade missionen fått erfara ett så kallat återfall. Missionen
gick sämre och hawaiianerna lämnade missionärerna. Missionärerna Goodrich, Dibble och
Lyman visar sin uppgivenhet i ett brev 1833:
A people who without a far more abundant outpouring of the Spirit than has ever been, here,
witnessed will live and die heathens. To say nothing of the outbreaking of idolatry in the
remote parts of our fields, & the evident desire of multitudes to return to all their old ways,
the mass of the people in our immediate vicinity, are heathens in many of the more important
traits of character. In respect to their imbecility of mind, to their ignorance of Christianity &
to the instruction, they are most emphatically a heathen people. With respect to the family
relation they are also a heathen people.371

Missionen hade fortsatt perioder av upp- och nergångar på Hawaiiöarna. Bland annat
blomstrade missionsverksamheten under åren 1837–1839, en period som nämns som ”the
Great Awakening”. Med den karismatiske missionären Titus Coan som ledstjärna
upplevde missionen hur stora massor av hawaiianer nu ville ansluta sig till kyrkorna. Till
skillnad från tidigare års jämförelsevis blygsamma medlemsantal kunde nu missionen visa
på en framgångsrik mission med ett stort antal medlemmar. Men trenden vände igen 1839,
i samband med Kīna‘us död. Återigen övergav hawaiianerna kyrkorna och missionärerna.372
Det fanns många anledningar till att hawaiianerna stundtals övergav missionärerna och
jag kommer att beröra några i kapitel 4 och 5. Intressant här är hur missionärerna under
varje motgång reviderade sina strategier och fokuserade på olika delar av den hawaiianska
kulturen och befolkningen. Detta betyder inte att de vek i sin övertygelse eller för den
delen ändrade innehållet i sin övertygelse. De snarare ändrade uttrycket. Förbud och tvång
kom in i bilden. Exempel på detta är obligatorisk skolgång och förbud mot att utöva t.ex.

Kamakau 1992a: 324.
Brev: J. Goodrich, Sheldon Dibble, D-B Lyman till Rufus Anderson, den 25 mars 1833.
MsL/HMCS.
372 För mer information om ”the Great Awakening” se exempelvis Sahlins 1992: 127–129,
”General Letter from the Mission, June 20, 1838” i MH, april, 1839(35): 141–144, ”Letter from
Mr. Parker, Oct. 10, 1838” i MH, juli, 1839(35): 258–260.
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hula. Konsekvenserna var förödande och slog hårt mot hawaiianerna och den hawaiianska
kulturen.
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KAPITEL

4

“All the springs of moral action are poisoned”373
The people here are entirely rude, with(out) any knowledge of the arts, or sciences, without
any standard of morals, without any mental culture, and without any conscience of right or
wrong, as their conduct is regarded by the Supreme Being. Tell them that such an art is
sinful, and they will assent to it readily, but will not seem at least to know what is meant by
a sin against God.374

Stora delar av hawaiianernas liv och kultur var direkt upprörande för missionärerna. I
brev och journaler finns ett flertal beskrivningar av vad man ansåg vara chockerande och
bestialiskt leverne. De kristna missionärerna ifrågasatte hawaiianernas beteenden, utseende,
mathållning, familjesyn, samhällsorganisation, sexualsyn, arbetssätt, kort sagt, hela den
hawaiianska livsstilen. Själva ansåg de sig ha gjort stora uppoffringar för att bli goda kristna
och de förväntade att hawaiianerna skulle göra detsamma. Kriterierna för omvändelse var
som tidigare nämnts flera. Det gällde inte bara att bekänna sig till den kristna tron, utan
konvertitkandidaten var också skyldig att leva helt i enlighet med en kristen civiliserad
moral och standard så som missionärerna definierade det. Men i flera fall visade sig detta
inte heller vara tillräckligt. Faktum var ju att missionärerna inte accepterade några
konvertiter de fem första åren. De ansåg att hawaiianerna helt enkelt inte uppfyllde de
befintliga kraven, dvs. tydliga tecken under en längre tid på att man visade sann kärlek
inför Gud och Guds lagar. Det innefattade också den uppriktiga viljan att lämna sitt gamla
liv bakom sig och radikalt förändra sin livsstil enligt de nya idealen.375
I Amerika, under 1800-talet, kopplades civilisation till en rad institutioner.376 Till
exempel innebar den ekonomiska utvecklingen att fokus kom på en friare ekonomisk
individualism. Den politiska utvecklingen ledde till ett ökat medvetande kring demokrati
och tanken om den fria individen var central. Alla de sociala institutionerna ansågs vara till

Brev: Samuel Whitney & Samuel Ruggles till Worcester, den 14 oktober, 1820. MsL/HMCS.
Brev: Artemas Bishop till Rufus Anderson, Waimea, den 14 januari, 1824. MsL/HMCS.
375 Psykologisk såväl som institutionell omvändelse.
376 Enligt Norbert Elias kan man närma sig begreppet civilisation på två olika sätt. Det första är
själva definitionen och det andra funktionen. Han menar att själva begreppet har en mer eller
mindre fixerad definition vilken innefattar en rad särdrag som t.ex. vetenskaplig utveckling,
teknologisk nivå, religiösa idéer och seder, samt beteende. Elias refererar till hur bostäderna är
konstruerade, hur man och kvinna förhåller sig till varandra samlevnadsmässigt, hur
rättsystemet ser ut och t.ex. hur man tillreder maten. Som Elias poängterar så är definitionen i
sig ganska svår att kort sammanfatta och därför tittar han vidare på vilken allmän funktion
begreppet har, eller som han skriver ”vilken gemensam grund det finns för att beteckna alla
dessa olika mänskliga beteenden och aktiviteter”. Elias talar här om ett ”västerländskt
självmedvetande” eller ”nationalmedvetande.” Han förklarar att även om de västerländska
samhällena hade civilisation, dvs. västerländskt självmedvetande som gemensam nämnaren, så
kunde själva uttrycken variera samhällena emellan. I fokus kommer samhällets specifika
beteendemönster, vetenskapliga utveckling, världsåskådning mm alla i olika uttryck beroende
på samhällets bakgrund och utveckling. I led med detta följer också samhällets och gruppens
definition som är kopplade till värderingar, uttalade och outtalade. Sedernas Historia, Del 1 av
Norbert Elias civilisationsteori, 1989.
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för att underlätta och hjälpa samhällets individer.377 Institutionerna, så som de så magnifikt
ansågs uppenbara sig och fungera i det amerikanska samhället, skulle spridas i hela
Amerika och också utanför landets gränser. Detta ansågs ju vara framgångens modell. Att
kristna missionärer skulle vara agenter för spridandet var inte heller konstigt, för tanken
var att civilisation gick hand i hand med den kristna läran.378
För dessa missionärer definierades civilisation utifrån kriterier som inte bara
innefattade ett yttre beteende, utan också inre värderingar, som i sin tur bottnade i den
specifika religiösa övertygelse de hade. Deras värderingar var dock inte nödvändigtvis
representativa för hela nationen. Robert Berkhofer poängterar att missionärerna på många
sätt hade liknande grundläggande värderingar som andra amerikaner, men att de också
representerade en ”subkultur” på så sätt att de betonade teologi och moral betydligt mer
än den övriga amerikanska befolkningen.379 I missionssammanhang innebar detta att man
lade stor vikt vid vad man ansåg vara moraliskt beteende i synnerhet vad gällde sexualitet,
samlevnad, synen på kroppen och också klädseln. Missionärernas tankar och värderingar
kring hur man skulle agera, uppenbara och bete sig, var således avgörande underlag för de
sociala och kulturella förändringar som skedde på Hawaiiöarna under 1800-talet.
I antologin Religion, Dress and the Body, 1999, fokuserar Linda B. Arthur på hur olika
konservativa religiösa grupper i USA utövat och utövar olika sorters kontroll över sina
medlemmars kroppsliga framtoning. Strikt anpassning till gruppens krav på religiösa
värderingssystem, klädsel och beteende är, understryker hon, tecken på religiositet. Således
kontrolleras den inre (internal) kroppen genom att känslor hålls tillbaka, det läggs band på
aptit och mat såväl som på sex, och talet och skrattet är lågmält. Den yttre synliga (external)
kroppen kontrolleras och anpassas genom att medlemmarna t.ex. följer strikta klädeskoder.
Följaktligen blir kläder symbol för social kontroll och dessutom ett bevis för att
medlemmen följer den ”sanna och rätta vägen.”380
Arthurs resonemang passar väl in på missionärerna som verkade på Hawaiiöarna och
deras tillvägagångssätt då de tog upp nya medlemmar i sin grupp. Deras mål var att
hawaiianen och den hawaiianska kulturen och samhället, likt en karbonkopia, skulle
uppenbara sig i enlighet med missionärernas bild av den kristna civilisationen och med allt
den innebar bl.a. i form av kontroll över kropp och känslor.381 Det handlade således inte
bara om att andligen konverteras, utan också att konvertera den kroppsliga framtoningen.
Här var just beklädnad en viktig indikation för hur personen i fråga tillämpade och
tillägnade sig det som missionärerna förmedlade. Missionärerna arbetade mer eller mindre
aggressivt för att överföra dessa tankar kring disciplin och kontroll. De påtvingade
slutligen också det hawaiianska samhället institutioner samt ett lagsystem där deras
värderingar utgjorde grunden.
Men hur agerade missionärerna för att anpassa hawaiianerna till de nya värderingarna
och de krav på kontroll över inre såväl som den yttre kroppen? Vad var det exakt man gav
sig på i den hawaiianska kulturen? Vad uppfattade man som stötande och varför? Vilka var
konsekvenserna av detta? Hur uppfattade hawaiianerna missionärernas krav?

Berkhofer (1965: 9) poängterar att det gällde samhällets vita individer.
Berkhofer (1965: 9) framhäver hur missionärerna var oförmögna att skilja religion och
civilisation åt.
379 Berkhofer 1965: 9. Detta blir tydligt i de konflikter som uppstod mellan missionärerna och
annan västerländsk befolkning på Hawaiiöarna.
380 Arthur 1999: 1.
381 Eller som en missionär på fastlandet uttryckte sig: ”In the school and in the field, as well as
in the kitchen, our aim was to teach the Indians to live like white people.” I Berkhofer 1965:
10.
377
378

88

Kropp och klädsel – definition
Konsthistorikern Anne Hollander menar att ”(d)ress is a form of visual art, a creation of
images with the visible self as its medium.”382 Det är dock inte kläderna i sig som är viktiga
utan snarare hur de ser ut i betraktarens ögon.383 Och visst är det så att betraktaren tolkar
utifrån vad han eller hon ser och utifrån hans eller hennes referensramar. Referensramarna
varierar och detta är av betydelse för hur begreppet klädsel kan förstås och tolkas. Mary
Ellen Roach-Higgins och Joanne Eicher koncentrerar sig på just detta i artikeln ”Dress and
Identity”.384 De refererar till tidigare forskning med utgångspunkt i mitten av 1960-talet,
där termer som utseende, beklädnad, utsmyckning, dräkt och kostym generellt fungerade
som alternativ till begreppet klädsel. I forskningssammanhang visade det sig dock att dessa
termer har varit för snäva och dessutom, menar Roach-Higgins & Eicher, reflekterar och
signalerar personliga och sociala värderingar. Under åren har författarduon därför arbetat
för att utveckla en användbar modell där begreppet klädsel kan verka vidare över
nationella såväl som kulturella gränser samt innefatta alla möjliga fenomen som kan
betecknas som klädsel. Den tekniska termen “klädsel” definieras således utifrån en samling
av kroppsliga modifieringar och kroppsliga supplement ”…such as coiffed hair, colored
skin, pierced ears, and scented breath, as well as an equally long list of garments, jewelry,
accessories, and other categories of items added to the body of supplements.”385 Alltså blir
själva kroppen också inkluderad i begreppet, för också den kommunicerar och är avläsbar.
Måhända att den vida begreppsdefinieringen kan verka överväldigande just på grund
av dess omfattning, men enligt Roach-Higgins och Eicher är just omfattningen väsentlig i
analysen av klädsel både som en social grupps och/eller en specifik individs icke-verbala
sätt att uttrycka identitet.386 När jag här framöver använder begreppet ”klädsel” gör jag det
med Roach-Higgins och Eichers definition i åtanke. Men jag vill också understryka att om
än modellen är gedigen såväl som tillämpbar så är den inte helt problemfri. Vad jag menar
är att även om den vida kategoriseringen upplyser om mångfald och att forskare måste ta
detta i beaktelse så elimineras inte kulturbundenheten hos den som tolkar. För även om
detaljer noteras så behöver det inte vara självklart att de förstås. Det kan vara problematiskt att tyda vad klädseln i egentlig mening betyder. Sålunda kan den icke-verbala
Hollander 1993: 311.
Hollander 1993: 311.
384 Roach-Higgins & Eicher 1995: 7–18. Artikeln publicerades första gången 1992 i Clothing and
Textiles Research Journal: 10(4).
385 Roach-Higgins & Eicher 1995: 7. En detaljerad klassificeringsmodell/system finns i samma
text på sidan 8. För att visa tydligare på de tidigare termernas begränsningar gör de (1995: 7) en
jämförelse mellan begreppet beklädnad och klädsel:
“In the past, various writers have attempted to use clothing as a comprehensive term to include
both body modifications and supplements. Despite these efforts to convert the word clothing
into a usable technical term for identifying these broad categories of dress and various subcategories within them, a major shortcoming remains: The word clothing is most frequently
used to emphasize enclosures that cover the body and generally omits body modifications. In
addition, the word clothing, like adornment, almost inevitably introduces personal and social
values. For example, if it covers, it surely must protect and be good. If it does not cover certain
body parts, it may be immodest and bad, at least to some people.”
386 Roach-Higgins & Eicher 1995: 9.
“Our system of identifying dress imposes a somewhat arbitrary conceptual separation between
biologically determined body characteristics and dress: each of which always perceived in
relation to, or potentially in relation to, the other gestalt. However, we believe that accurate
identification of types of dress and their perceptually identifiable characteristics is an essential
preliminary to analyses of dress in general and to our analyses of dress as a non-verbal means
of communicating identity specifically.” (Ibid.)
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kommunikation som Roach-Higgins och Eicher menar att klädsel uttrycker, bli föremål för
översättningsproblem, precis som den verbala.
Missionärernas uppfattning av hawaiianernas hantering av kropp och klädsel är
exempel på ett sådant översättningsproblem.387 Genom att de till stor del begränsades av
snäva referensramar och kulturbundenhet gick ofantligt mycket information om t.ex.
hawaiianernas sociala system, dem förbi. Så även det faktum att hawaiianerna hade ett väl
utvecklat och dessutom komplicerat förhållande till kropp och klädsel. Chloë Colchester
förklarar att : “…the body provided the locus of visual and material expression and of
ritual-cum-political activity. A whole range of body arts, including diverse forms of
clothing, wrappings and coverings – made from materials taken from trees plants birds
feathers, and embellished with mud, tree sap and soot – were involved.”388
Vad gör då Roach-Higgins & Eicher med sin definition och modell? Jo, även om
kanske inte full förståelse för klädselns betydelse kan nås så öppnar den för ökad förståelse
i den mån att uttryck i form av annat än kläder på kroppen får betydelse i en vidare
kontext än tidigare. Tillsammans med tanken om att våra kroppar, som Jennifer Craik
uttrycker det, är ”kulturspecifika och historiskt föränderliga”389, blir studiet av klädsel,
kropp och även identitet betydligt mer fruktbart och intressant.

Avklädda, påklädda och uppklädda hawaiianer
Missionärernas inledande möten med kungafamiljen och ali‘i skildras detaljrikt och flertalet
källor innehåller utförliga beskrivningar av hur dessa högt stående hawaiianer levde, klädde
sig, vad de åt och hur de betedde sig.390 Vid första anblicken tedde sig denna ”adel” som
civiliserad och imponerade på missionärerna. I den gemensamma dagboken berättar
missionärerna hur Ke‘eaumoku, eller ”governor Cox” som han också kallades,
överraskande visade sig vara en intressant och en proper gestalt iklädd “…a neat white
dimity jacket, black silk vest, nankeen pantaloons, white cotton stockings, shoes, plaid
cravat, and a neat English hat.”391
Hawaiianerna hade redan sedan de första västerlänningarnas besök i slutet av 1700talet kommit i kontakt med västerländska kläder och textilier. Vissa högt stående ali‘i
förvärvade några plagg, men det var inte i några större mängder. Det var andra föremål
som t.ex. vapen och verktyg som i större utsträckning fångade hawaiianernas intresse. I
samband med att sandelträhandeln tog fart i början av 1800-talet skaffade sig de
hawaiianska kungligheterna, övervägande männen men också en liten grupp kvinnor, i
större utsträckning västerländska klädesdräkter och textilier. Dessa användes i huvudsak i
samband med festligheter vid besök av västerlänningar. I sådana sammanhang gav
dessutom hawaiianerna prov på vanor och manér som var bekanta för missionärerna, som
exempelvis bordsskick. Mō‘ī, Liholiho, och flera andra ali‘i åt ett flertal middagar
tillsammans med missionärerna. I samband med dessa rapporterade missionärerna att

Ja, likaså från andra hållet: översättningsproblemet var också centralt för hawaiianerna när
det gällde att förstå missionärerna. Men eftersom det i huvudsak är missionärernas material
som använts som historisk bas kommer deras tolkning i fokus.
388 Colchester 2003: 6.
389 Craik 2005: 73. Jennifer Craik är professor i Communication and Cultural studies vid
University of Canberra.
390 Bingham (1849/1969: 87) skriver som följer om kungafamiljen: ”The king and his four
mothers, and five wives, and little brother and sister, constituted the royal family, if such a
group can properly be called a family. Two of his wives, Kamamalu, and Kinau, were his
father’s daughters; and a third, Kekauluohi, a half-sister of theirs, had been his father’s wife.”
391 Journal of the Missionaries April 1, 1820 J/HMCS. Även i MH, april, 1821 (17): 115.
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Liholiho satt vid bordet och uppförde sig högst civiliserat, trots att han förtärde stora
mängder alkohol och dessutom åt hund.392
I mer vardagliga sammanhang använde hawaiianer över alla samhällsklasser liknade
klädesplagg tillverkade av kapa (tapa).393 Kapa dekorerades och mönstrades på olika sätt,
och ju högre upp på samhällsstegen, desto fler spektakulära mönster och utformanden.
Kvinnorna var klädda i en slags kjol kallad pā‘ū, ett ca två meter långt och en meter brett
stycke kapa virat runt midjan. Drottningar och ali‘i-kvinnor kunde ibland ha flera meter
virade runt midjan som ett tecken på rang och välstånd. De plagg ali‘i bar utmärkte sig
också med finare kvalitet och vackrare mönster än de maka‘āinana bar. Männen använde en
malo, ett höftskynke, som var ca 20 cm brett och 8–9 meter långt. Både män och kvinnor
använde en rektangulär, oftast vackert mönstrad kīhei, sjal, vid lite kyligare väder. Denna
bars på liknande sätt som den romerska togan där ena axeln och armen lämnades bar.
Jag vill här poängtera att kapa inte enbart bör definieras som uteslutande material och
plagg utan också framhäva att kapa som både hantverk och produkt hade ytterligare
dimensioner socialt, kulturellt och inte minst religiöst.
Kapa, som främst tillverkades av kvinnor, användes inte bara till kläder utan också som
kapa moe, sängkläder.394 Man använde fiber från insidan av barken av olika växter och dessa
blötlades tills de var mjuka. 395 Sedan bankades fibrerna tills man var nöjd med strukturen.
Successivt lade man till fiberremsor så att kapa-stycket tillslut nådde önskad storlek. Efteråt
torkades det i solen. En längre process inkluderade fermentering, en metod som var
betydligt mer tidskrävande. Remsor av bark lades först i blöt i havsvatten i en vecka tills
den innersta och finaste barken släppt från den yttre. De buntades sedan ihop och
förvarades torrt tills de skulle användas. Då rullades bunten ihop till en boll och dränktes i
sötvatten för att sedan ligga och ”mogna” övertäckt av t.ex. bananblad.
Kapa tillverkades med olika och tidskrävande metoder och i en uppsjö varianter där
tjockleken och strukturen skiljde sig drastiskt åt.396 Ingen annanstans i Polynesien fanns så
tunn och skir kapa som på Hawaiiöarna. De tunnaste sorterna var ha‘imanawa, som var
som ett tunt vitt tyg, och kalukalu som var näst intill gasbindeliknande i sin struktur.397 Alla
varianter hade ett eget namn vilket hänförde till den specifika teknik som användes vid
tillverkningen. Det kunde handla om olika mönster i strukturen, eller också om olika
infärgningar. Redskapen, som var ett slags klubbor, eller slagträn, varierade också i form
och försågs med olika mönster allteftersom efterfrågan på nya sådana uppstod.
Tillverkningen av redskapen var en konstart i sig och det krävdes stor skicklighet för att
framställa dessa slagträn. Hantverkarna var uteslutande män som ristade in de olika
392 Missionären Lucy Thurson berättar: “Natives consider baked dog a great delicacy, too much
so in the days of their idolatry ever to allow to pass the lips of women. They never served it to
foreigners, who hold it in great abhorrence. …Once they mischievously attached a pig’s head
to a dogs body, and thus inveigled a foreigner to partake of it to his great acceptance.” Mrs
Thurston Journal, 1820: 41. J/HMCS.
Vid vissa tillfällen valde Liholiho att förtära måltiden på golvet, men såg till att de västerländska
gästerna hade bord och stolar. Journal of the Missionaries, April 7, 1820. J/HMCS. Även i MH,
april, 1821(17): 118.
393 För utförlig information om kapa se vidare: Donald D. Kiolani Mitchell 1992: 218, Buck, P.
(Te Rangi Hiora), 1957: 166–169, och Kamakau 1992b: 108–116.
394 Enligt Kamakau (1992b: 112–114) så tillverkades viss sorts kapa, hamo‘ula, ribbad/räfflad
tapa, endast av män. Anledningen till detta, menar Kamakau, var att arbetet att samla ihop
material till denna kapa var krävande och det behövdes många turer upp i bergen för att få ihop
allt material. Efter introduktionen av myggor i samband med besök från västerlandet kom kapa
också att användas som myggnät.
395 En av de vanligaste växterna man använda var wauke. Denna odlades på fuktiga och vindskyddade platser i anslutning till byn. Se Kamakau 1992b: 39f.
396 Se Kamakau 1992b: 112–114.
397 Buck: 1957: 167.
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mönstren med ett instrument där en hajtand fungerade som gravyrredskap. Kvinnorna
som tillverkade kapa anskaffade sina slagträn av dessa experter som allteftersom kom fram
med nya attraktiva utföranden. I sin tur bidrog dessa i sin tur till att produktionen av kapa
successivt ökade och utvecklades. Det var också män som tillverkade de olika sorters
stämplar som användes till att förse kapa med olika mönster. Man använde bambu och
karvade ut mönster på ungefär liknande sätt som man gjorde med slagträna.
Uppfinningsrikedomen på mönster var stor och det producerades många olika variationer.
I takt med efterfrågan på nya utföranden ökades produktionen.398 Hawai‘i var unikt med
sin stora variation av färgad kapa. Hawaiianerna använde främst lokala växter men också
sjöborrar för att få fram olika färger. 399
Tillverkningen av kapa styrdes inte bara av modets nycker. Malo, pā‘ū och kīhei var
mönstrade och färgade beroende på vem som bar plagget och vid vilket tillfälle; det kunde
bero på personlig preferens, rang eller en specifik tidsperiod i individens liv.
Förutsättningen för lyckad tillverkning var inte bara bra redskap och material, utan i
grund och botten var det förhållandet till ‘aumākua, gudomliggjorda förfäder, och inte
minst rituella åtaganden i anslutning till denna som var avgörande. Kvinnor som sysslade
med själva tillverkningen vördade den kvinnliga ‘aumakua Lauhuki och de kvinnor som var
experter på att mönstra och stämpla vördade Lauhukis syster La‘ahana. Enligt den
muntliga historien stammade dessa båda kvinnor från förfadern Maikohā som så
småningom blev ‘aumakua åt kapa-tillverkarna. Men den ursprungliga kapa-tillverkaren var
gudinnan Hina. Det var också hon som bad sin son halvguden Māui att snärja solen så att
den skulle färdas långsammare över himlen och dagen bli längre. Hina behövde nämligen
mer dagsljus för att hennes kapa skulle torka.400
Den skickligaste kvinnan i byn kallades loea, vilket betyder expert, och ofta var hon av
ali‘i-rang och fungerade som lärare åt andra kvinnor. Det var endast de skickligaste
tillverkarna som fick tillverka kapa åt ali‘i och arbetet ackompanjerades av bön och
”chanting”.401 Om produktionen var stor upprättades ett speciellt hus, hale kuku, (hale: hus
kuku: slå kapa) där material och verktyg förvarades. I vissa fall byggdes även ett hus
speciellt ämnat för färgning och mönsterdesign. Husen var ofta omgivna av en inhägnad
och var kapu, dvs under rituell restriktion. Respekterades inte detta kapu och samtliga
restriktioner kring tillverkningen kunde resultatet påverkas negativt. Kamakau förklarar:
”Those who beat tapa according to their own way [without kapu] found that the wauke
[barken] they wetted rotted and turned bad.”402
Kapa användes förutom till kläder och sängkläder också i rituella och ceremoniella
sammanhang, som t.ex. vid begravningar och bröllop. Även ki‘i, gudabilder eller statyetter,
398 Se Buck 1957: 165–215. Peter Buck publicerar här en mängd olika bilder på redskap, mönster och motiv från Bishop Museum.
399 Charles Stewart (1828: 148) skriver: “The tapa (kapa) is naturally of a light colour, and
capable of being bleached till pperfectly white. Much of it is worn in this state; but the greater
portion is stained with a variety of dies, extracted with much skill from different indigenous
plants. The colours are often very beautiful, principally green of every shade, from the lightest
to the darkest; yellow, from a dark salmon to straw colour; red, from a rich crimson to a
delicate blossom; purple, from a dark plum through all the hues of lilac to a light dove;
brown, from chocolate to fawn; and black and white.”
För detaljerad beskrivning av kapa, färger och tillverkning m.m. Se Kamakau 1992b: 108–116,
samt Curtis 1998: 25–39.
400 Beckwith 1940/1976: 229ff.
401 Exempel på bön under tillverkning finns i Curtis 1970/1998: 35.
O Lauhuki, O La‘ahana,
I thank you for your help in dyeing.
Give me wisdom and skill
To print my kapa
402 Kamakau 1992b: 116.
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kläddes i kapa och i vissa fall också malo.403 Handy och Pukui berättar om hur avlidna
släktingars skelettrester packades in i en bit röd eller svart kapa som sedan offrades till
gudinnan Pele i vulkanen Kilaueas krater.
Antropologen Nicholas Thomas menar att just kapa var så signifikant i rituella
sammanhang eftersom det relaterades till huden. En naturlig association, menar han, då
barken som kapa tillverkas av är som huden på ett träd. Han skriver:
What is more systematically fundamental, though, is the functional affinity between the skin
and cloth; both wrapped the body, containing contagious sacredness (tapu); additional
wrappings were frequently required under conditions of peculiar ritual intensity or
exposure, such as childbirth, blood-letting rituals, and death. Barkcloth certainly also
marked the often dangerous sacredness of a person or site. Mortuary places, the bodies of
high-ranking people, and particular sacred artefacts, such as carvings of gods, were all
consequently wrapped in tapa.404

Utmärkande för ali‘i var också utsmyckning och prydnader. Det fanns tydliga restriktioner
kring vem som kunde bära vad beroende på vilken rang man tillhörde. T.ex. var det bara
en ali‘i nui som fick bära ett smycke av en formad valtand och endast en ali‘i wahine fick
bära en hulu kua, fjäderprydd kam, i sitt hår eller lei tillverkad av fjädrar. De mest
spektakulära fjäderprydnaderna i form av mantlar och hjälmar bars av kungligheter och
ali‘i. Cook noterade dessa vid sitt besök och imponerades av kvaliteten som han menade
kunde jämföras med det finaste och tjockaste sammet.405 Form och mönster berodde även
här på individens rang och de mest värdefulla var de som pryddes av gula fjädrar.406
Även kungligheternas rekvisita noterades och imponerade på många som besökte
öarna. Ett av de mest noterade föremålen är nog kāhili, en pinne av exempelvis trä,
sköldpaddsskal och ibland också ben från människor, som i toppen pryddes av en samling
fjädrar, ibland formade som en cylinder.407 Kungligheter och ali‘i ackompanjerades ofta vid
större ritualer, som t.ex. begravningar, av praktfulla höga kāhili som hölls eller bars av unga
män av ali‘i-rang, ofta släktingar till sällskapet. Korta hand-kāhili användes under middagar
som fläktar eller till att vifta bort flugor.
Hawaiianernas klädsel, utifrån en definition som inkluderar diverse kroppsliga
supplement som lei, halsband, armband, hårprydnader m.m. samt modifieringar som
Se t.ex. Malo 1996: 233, 254.
Thomas 2003: 81f. Thomas refererar i texten till Tahiti, men likheterna med Hawai‘i är
stora.
405 Buck 1957: 230.
406 Fjädercape eller mantel kallas ‘ahu ‘ula, vilket betyder röd klädnad och just färgen röd var
symbol för hög hövding över hela Polynesien. På Hawai‘i kom den gula färgen dock så
småningom ersätta den röda som symbol för höghet. Se Buck 1957: 216f. Den mest värdefulla
‘ahu‘ula anses vara den helt gula som tillhört Kamehameha I. På Bishop Museum har man
räknat ut att det behövts ca 80 000 mamo fåglar och ca 500 000 fjädrar för att tillverka denna
mantel. Kamehameha tog dessa fjädrar i förvar från flera ali‘i-familjer som samlat dem i hela
åtta generationer, dvs. ca 200 år. Jarves ( i Buck 1957: 230) skriver 1839 hur värdet på denna
mantel redan då uppgick till arbetskraft motsvarande ca en miljon dollar.
Peter Buck skiljer mellan ”cape” och ”mantel” och menar att den senare var ett kungligt
attribut medan ”capen”, som fanns i olika modeller, korta som långa, främst bars av ali‘i av
lägre rang. För den som är intresserad ger Peter Buck en ordentlig och detaljerad översikt av
fjäderskrudar och hjälmar i Arts and Crafts of Hawai‘i, 1957.
407 Fjädrarna som prydde dessa kāhili kom från fåglar som ‘i‘wi, ‘ō‘ō, mamo och pueo. Det var
speciellt tränade män som fångade dessa fjäderfän och det krävdes stor skicklighet och många
timmar ute i skogen för att lokalisera och fånga dem. Vissa fåglar, som ‘ō‘ō, släpptes sedan de
eftertraktade fjädrarna hade plockats medan andra som t.ex. den lilla sparvliknande ‘i‘wi, vars
hela skrud var röd, dödades och köttet åts och skinnet torkades. För mer information om
kāhili, se Malo 1996: 189.
403
404

93

tatueringar, ärr på kroppen, utslagna tänder, frisyrer, med mera, kommunicerade inte bara
social tillhörighet och status utan indikerade också hur man som individer skulle förhålla
sig till varandra. Klädsel och utseende styrdes inte av personliga preferenser, utan i stor
utsträckning av ett system som utgjordes av rituella inskränkningar samt av privilegier och
rättigheter. De största variationerna i klädsel relaterade till uppnådd social status men
indikerade också individens livserfarenheter och personliga omständligheter. Kroppsliga
modifieringar och supplement, som kroppsbyggnad, tatueringar, frisyrer, kroppssmyckningar m.m. talade om vem individen var och hur man skulle förhålla sig till henne
eller honom. En stor kroppslig framtoning antydde att personen i fråga var av ali‘i-rang då
han eller hon hade övervägande bättre tillgång till mat.408 En ärrad och självstympad kropp
visade att individen hade förlorat någon närstående.409 En specifik tatuering, uhi, i pannan
signalerade att personen i fråga var kauwā (kauā), utstött eller ”kastlös”.410 Det fanns också
tatueringar, hikoni, som användes på liknande sätt, men signalerade att en person hade
ertappats med att förföra en hustru till en ali‘i.411 Klädsel var också situationsrelaterad och
vid olika rituella och ceremoniella sammanhang användes specifik klädsel. Också vid
vardagliga sammanhang användes specifik klädsel, t.ex. bar en kvinna som kom för att
lämna mat åt menstruerande kvinnor i hale pe‘a (ett speciellt hus för menstruerande
kvinnor), en lei tillverkad av ti-blad, runt halsen som skydd mot besudling.412
Missionärerna anmärkte på hawaiianernas utsmyckningar tillverkade av blommor och
blad. Hawaiianerna lade nämligen ner en hel del tid på att tillverka lei, kransar av blommor,
snäckor, fjädrar eller blad, som bars runt halsen som dekoration, men också i olika rituella
sammanhang.413 Missionären Sarah Lyman ansåg det besynnerligt och olämpligt att lägga
ner så mycket tid och energi på något som inte innebar någon faktisk ekonomisk
förtjänst.414
Trots att hawaiianerna för det mesta bar någon form av plagg som pā‘ū eller malo så
beskrev och upplevde missionärerna dem som ”nakna” eller nästintill nakna. Nämnda
Sarah Lyman skriver i sin dagbok:

Anledningen till detta var beskattningssystemet där betalning skedde i just mat.
Ett tecken på sorg kunde också vara att man skar av allt hår. Missionären Levi Chamberlain
gör en notering angående detta: ”…some appear to be returning to the custom of naaupo times
– cutting their hair, burning their skin and knocking out teeth – These practises are principally
confined to the poe naaupo though some of the more enlighted have cut off their hair, & have
been occupied in singing a mele in praise of the deceased.” Journal of Levi Chamberlain,
August 26, 1839. J/HMCS
410 Pukui & Elberts definition lyder: ”Outcast, parish, slave, untouchable, menial; a caste which
lived apart and was drawn on for human sacrifices.” Pukui & Elbert 1986: 134.
Malo ägnar ett kapitel åt att definiera termen och visar på hur den också kunde användas som
skällsord och benämning på människor som snarare agerade tjänare åt ali‘i. Det kunde även
röra tjänare som var av ali‘i-rang. Se Malo 1996: 183–185. Just tjänare blev ordets betydelse
längre fram efter att missionärerna anlände.
Kamakau (1991a: 8f) ägnar också termen utrymme och skriver också att kauā bl.a. var
benämning på en besläktad tjänare åt ali‘i som tog hand om allt som rörde denne specifika ali‘i.
Han poängterar att alla kauwā blev fria i samband med att kapu-systemet raserades.
411 Malo 1996: 185.
412 Pukui m.fl. 1972/1983 (vol. 1): 191.
413 Marie McDonald (i Harden 1999: 179), nutida hawaiiansk lei tillverkare och expert förklarar:
“It [the lei] appeared in the fields with the farmer when he invoked the blessing of the gods
upon his fields and crops; it was a necessary ornament for the dancer; it was worn by
nourishing mothers; it was used in the healing rites of the kahuna lapa‘au, the healing priest. It
was the mark of chiefly rank. It was offered to the gods. It was a symbol of love and
lovemaking. It belonged to the festivals and brightened up the routine of daily life as well.”
414 Sarah Lyman i Merry 2000: 237.
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You have read that the men wear the Malo, but I presume you have not the least
conception how it is put on, or what it is. It is a strip of cloth about three yards long and
several inches wide. When folded together it is about the size of a skein of yam. It is put
perhaps twice around the body just above the hips, and then passed between the legs barely
covering the private parts with the end fastened behind. This constitutes the whole clothing
of multitudes. In my opinion, it would not be much worse to go naked. A great many of the
females think no more of going with their breasts exposed, than we do our hands. All, or
nearly all who do not wear a full dress, wear the kihe [kihei], which covers from the hips to
the knees. Those who live near us have learnt that we think it not right to expose their
nakedness, and are more modest about their dress. But neither class have the least sense of
shame about them. Both men and women, if they have occasion for it will sit down in, or
by the side of the road to do their duties, right before our eyes too. They seem to think no
more about it than the dumb beasts. I am often put to the blush, but such things do not
affect me as they did when I first arrived. 415

Missionärerna kom med sin egen traditions uppfattning om klädd respektive naken och i
detta fall såg man vad som saknades men inte det som fanns. I brev hem till familj och
vänner skrev man hur hawaiianer helt naturligt gick omkring med bara bröst och utan
huvudbonader. Flera av missionärernas beskrivningar signalerar att hawaiianerna var
promiskuösa och att de inte hade någon betydande struktur kring klädsel, nakenhet eller
sexuellt beteende. Denna tolkning var inte enbart gällande för missionärerna utan också
för många andra västerlänningar som exempelvis handelsresande och sjömän.
Antropologen Serge Tcherkézoff tar upp detta med referens till Tahiti under senare delen
av 1700-talet där många reseskildringar och andra berättelser hänvisar till tahitiska kvinnor
som ”nakna”. Dock visade sig att de, precis som hawaiianer, oftast bar någon form av
plagg t.ex. en malo. Tcherkézoff skriver hur detta förhåller sig och kopplar den missvisande
beskrivningen av tahitierna till dåtidens betraktare. Européerna såg malo som underkläder
och uppfattade därmed personen som avklädd. Likaså ansågs ej skylda bröst inte bara
naket, utan dessutom som sexuellt provokativt. Det spelade ingen roll om personen i fråga
dolde sina genitalier, utan de oskylda brösten var tillräckliga för att personen skulle
uppfattas som naken.416 Det är således viktigt att kritiskt granska beskrivningar där
hawaiianerna uppges vara nakna och ha i åtanke att beskrivningar snarare förmedlar en
kulturellt betingad och tidsrelaterad uppfattning kring förhållandet till människokroppen.
I den kristna kontexten ansågs kroppen vara privat och dessutom potentiellt
moraliskt upplösande. Den skulle döljas, kontrolleras, vårdas, hållas ren och hel och inte
framhävas nämnvärt. Visst markerade kläderna hos missionärerna också status, men
genom andra uttryck. Genom att skyla sig och hålla sin kropp och sin sexualitet privat
visade man på status. Självkontrollen var elementär hos dessa puritanska missionärer. Att
dessutom vara återhållsam vad gällde de mest grundläggande behoven som t.ex. att äta och
dricka var tecken på att man kunde kontrollera sig själv och sin kropp. Detta inkluderade
också sexualiteten som hölls strikt privat. En naken kropp samt öppet uttryckta sexuella
lustar kopplades till skam. Kontroll var ett ”måste” i ett civiliserat samhälle och det gällde
således att få hawaiianerna att inse detta och då inse vikten att skyla sig med kläder.417
Detta tydliggjordes även i skrift och publicerades i form av instruktioner till hawaiianerna:
…clothing belongs to civilization…we must wear clothes, to raise us above the animal
condition, and to promote moral improvement and civilization; and then by industry, and

Journal of Sarah Lyman, 1830–1860. J/HMCS.
Tcherkézoff 2003: 58f.
417 Merry 2000: 229.
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by observing all rules of health we may preserve vigor and activity of body, even more so,
than the naked man of ancient barbarous times.418

I den hawaiianska kontexten förknippades kroppen eller nakenhet inte med skam och
frustration, utan istället sågs den som en källa till estetisk skönhet och religiös bekräftelse.419 Men detta betydde inte, vilket jag tidigare nämnt, att hawaiianerna uppenbarade sig nakna vid alla möjliga tillfällen. Nakenhet hade olika betydelse och innebörd beroende på i vilken situation man befann sig. Pukui m.fl. förklarar: ”Taking off malo or pā‘ū
(skirt) and exposing genital or anal regions conveyed any one of many specific non-sexual
meanings.”420 En pā‘ū och malo avlägsnades vid omständigheter av straff, förnedring och
död. Människooffer kläddes av inför dödsögonblicket, män och kvinnor avlägsnade sin
klädsel vid situationer av undergivenhet, underkastelse och vid vädjan om nåd. I
sammanhang då man misstänkte att någon form av trollkonst var i görningen klädde
samtliga i familjen av sig alla klädesplagg och utövade nakna en ritual för att avleda
förbannelsen.421 En man eller kvinna, i sin djupaste sorg över förlusten av en nära och kär
släkting kunde i pūpule [även pupule], sinnesförvirring, slita av sin malo eller pā‘ū och visa sig
naken offentligt. Pukui berättar hur också grupper kollektivt kunde uttrycka sin sorg över
en avliden och älskad ali‘i: “…people would abandon themselves in an orgy of passion en
masse, and do such things as dashing about with the malo (loin cloth) or pa’u (skirt) about
the neck instead of the loins.”422 I dessa sammanhang var nakenheten icke-sexuell och
associerad med en traumatisk händelse eller erfarenhet. Att visa sig naken inom den nära
familjen sågs heller inte som något skamligt.
Små barn var nakna upp till de var i fem–sexårsåldern då de, precis som de vuxna,
började bära malo och pā‘ū. Att leka, springa omkring och bada tillsammans nakna sågs inte
som något konstigt, men barnen uppfostrades samtidigt att vara försiktiga och inte
exponera, ahuwale, sina genitalier. Flickor såväl som pojkar höll ihop benen när de satt ner.
Genitalierna doldes inte för att de förknippades med skam, utan för att de varsamt
skyddades som de viktiga reproduktionsorgan de var.423
I drömmen symboliserade nakenhet sjukdom, olycka och till och med död beroende
på om nakenheten var medveten eller omedveten. Man skilde mellan två olika vanliga
drömmar, moe ho‘onā ‘aikola (dröm i vilken man blottade anus) och moe ho‘onā piko (dröm i
vilken man blottade sina genitalier).424 Medvetet blottande av anus eller genitalier ansågs
vara ett tecken på fara för den som var åskådare. Avsiktligt blottande av anus var högst
förolämpande, medan ett blottat kön oftast endast innebar otur. Pukui förlarar; ”If
somebody else saw the piko [genitals] they would have some kind of misfortune” och
sammanfattar; ”When somebody deliberately exposed himself in a dream, then they really
meant the harm or misfortune would come to the dreamer.”425
Gibson 1880: 53.
Ralston 1989: 61.
420 Pukui m.fl. 1972/1979 (vol. 2): 107. ”When a man cast off his malo (loin cloth) in public, he
did it for good reason. The gesture was significant, for the malo itself was a garment of great
social and symbolic significance.” Ibid: 106.
421 Mary Kawena Pukui (i Pukui m.fl. 1972/1979 (vol. 2): 107) förklarar närmare: ”Hawaiians
had this ceremony called mānemanewa. At high noon or midnight, families who felt sorcery was
at work all stripped to the skin. One person stayed at the house doorway, praying. After the
fifth time around, the one at the door poured water over the heads of the others.”
422 Handy & Pukui 1996: 156f.
423 Pukui m.fl. 1972/1979 (vol. 2): 78 & 106f. Handy & Pukui (1996: 93) skriver om barnens
könsorgan: ”…the infant’s genitalia were very important because procreation was a sacred
process for these worshippers of Kane.”
424 Pukui m.fl. 1972/1979 (vol. 2): 182f.
425 Pukui m.fl. 1972/1979 (vol. 2): 183.
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En allmän regel var att det inte var lämpligt att använda någon annans klädesplagg,
såvida det inte gällde någon inom den närmaste släkten. Men även här fanns restriktioner,
främst mellan familjens eller släktens olika generationer. I familjer i Ka‘ū på ön Hawai‘i
kunde en dotter bära sin mors kläder men inte tvärtom. Samma regel gällde mellan
moster/faster och syster- och brorsdotter och likaså för männen. I vissa fall var det inte
ens tillåtet för mödrar och döttrar att bära kläder med samma mönster. Att försöka se
likadana ut, ho‘ohalikelike, var lika fel som om flickan skulle bära moderns kläder. Under
vissa evenemang, som t.ex. en tävling kunde manliga deltagare ibland byta malo, men bara
då tävlingen hade resulterat i att båda var lika skickliga och att de båda visade varandra
beundran och respekt. Att byta malo visade på att de båda accepterat varandra som
bröder.426
Plagg som bars närmast huden ansågs innehålla en del av bärarens mana. I fel händer
kunde plagget användas i samband med, vad som benämndes svart, ‘anā‘anā, ”svart magi”,
på samma sätt som hår och naglar som också innehöll en persons mana. ‘Ili kapu, vilket
betyder förbud att använda någon annans kläder, är ett begrepp som lever kvar ännu idag
och skapar ibland problem i situationer där det är nödvändigt att använda ett plagg som
burits av någon annan, t.ex. under sjukhusbesök.427
Till missionärernas glädje visade drottningen och med henne ett flertal ali‘i, kvinnor
såväl som män, intresse för missionärernas klädesplagg. Den hawaiianska överhögheten
hade som tidigare nämnts redan en del västerländska klädesplagg men dessa var relativt
obekväma och varma. Missionärskvinnornas lite mer luftiga klänningar med hög midja, lite
smalare kjol och långa ärmar blev föremål för stort intresse. Ka‘ahumanu och fler kvinnor
av ali‘i-rang tog fram textilier i form av silke, chintz och brokad som de hade undanstuvat
och beordrade missionärskvinnorna att sy upp ett antal klänningar och tillbehör i New
England-snitt. Mercy Whitney skriver att hon under cirka en månad arbetat med att skära
ut mönster till inte mindre än ett trettiotal plagg och dessutom hade hon sytt ihop en
tredjedel av dessa själv. Det var ett hårt arbete och flertalet missionärskvinnor var
sysselsatta med att klippa och sy långt in på morgontimmarna allt eftersom ali‘i begärde
kläder.428 Hättor, hattar, klänningar, skor, strumpor m.m., blev allt mer moderna och
förknippades med status bland överklassens kvinnor och hanterades ungefär som tidigare
statussymboler som t.ex. traditionellt hawaiianska smycken och ornament. Några köpte
även sina kläder från handelsfartyg medan andra fick sig tillskickat hättor och annat ifrån
Sällskapsöarna där inhemska kvinnor hade lärt sig att sy. Allt sedan Cooks ankomst 1778–
79 och med honom upptäckten av det vävda tyget, hade flertalet hawaiianer flitigt bedrivit
byteshandel med förbipasserande fartyg. Främst var det mō‘ī, kungen och ali‘i som hade
möjlighet att bedriva byteshandel då deras tillgångar var fler och dyrbarare än det vanliga
folkets. De bytte gärna till sig västerländska kläder i form av byxor, jackor, skor och en och
annan militäruniform.
Handy & Pukui, 1996: 181.
Pukui m.fl. (1972/1983 (vol. 1): 91) ger ett nutida exempel där äldre hawaiianska patienter
vägrar använda sjukhusplagg med motivationen: ”A‘ohe i like ka ‘ili, ’the skin is not the same’,
or ’they are not of the same skin’. …”Somebody else….many others….wore this…I know
people have died in it. No make difference how many time wash (…) Hawaiians do not wear
other people’s clothing. Especially right against the skin!”
428 Zwiep 1991: 177. Zwiep noterar en incident mellan Sybil och Ka‘ahumau:
“Continuing on to Kaahumanu’s house, she found the same card-playing going on, but
received a ’pleasant aloha’ in greeting and an invitation to recline on a pillow. As Kaahumanu
tried on the dress that had been sent to her, ’still intent at her cards, without rising, she gave me
first one arm, then the other; but as the garment went on it appeared that we had not made
sufficient allowance for her large shoulders and saying pelekea-hamo [pilikia hemo] too close
[she] cast [it] off.’ Kaahumanu returned shuffling her cards, and Sybil retreated, ’searching anew
for a willingness to be a servant to all by any means we might gain some.’”
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Den traditionella klädseln genomgick också vissa förändringar och även om
modellerna till en början behölls så byttes materialet ibland ut. De vackra textilierna från
fjärran länder prydde de högt stående hawaiianerna under spektakulära ceremonier. Även
om extravagans i denna form inte var något missionärerna lovprisade så beundrades den
av några, om än i smyg. Missionären Charles Stewart snålar inte med detaljerna i sin unika
beskrivning av en parad som hölls i samband med årsminnesdagen av Kamehamehas död.
Kungligheterna uppenbarade sig iförda fantastiska kreationer där gammalt och nytt
blandades. Det är inte bara med tanke på att beskrivningen är så detaljerad som jag har valt
ett längre utdrag av Stewarts berättelse, utan också för att man kan skönja en sällsynt
beundran för dessa utvalda hawaiianers uttryck.
Tameha-maru [Kamamalu] on this day was, as usual, a conspicuous object. The car of state,
in which she joined the procession passing in different directions, consisted of an elegant
modelled whaleboat, fastened firmly to a platform of light spars, thirty feel long by twelve
wide; and borne on the heads or shoulders of seventy men. The boat was lined, and the
whole platform covered, first with fine imported broadcloth, and then with beautiful
patterns of tapa [kapa] or native cloth, of a variety of figures and rich colours. The men
supported the whole were formed into a solid body, so that the outer rows only at the sides
and the ends were seen; and all forming these, wore the splendid scarlet and yellow feather
cloaks and helmets, of which you have read accounts; and than which scarce any thing can
appear more superb.
The only dress of the queen was a scarlet silk pau, or native petticoat, and a coronet of
feathers. She was seated in the middle of the boat, and screened from the sun by an
immense Chinese Umbrella of scarlet damask, richly ornamented with gilding, fringe, and
tassels, and supported by a chief standing behind her in a scarlet maro [malo] or girdle, and
feather helmet. On one quarter of the boat stood Karaimoku (Kalaimoku), the prime
minister; and on the other, Naihi the national orator; both also in maros of scarlet silk and
helmets of feathers, and each bearing a kahile or feathered staff of state, near thirty feet in
height. The upper parts of these kahiles were of scarlet feathers, so ingeniously and
beautifully arranged on artificial branches attached to the staff, as to form cylinders fifteen
or eighteen inches in diameter, and twelve or fourteen feet long; the lower parts or handles
were covered with alternate rings of tortoise shell and ivory, of the neatest workmanship
and highest polish.
Imperfect as the image may be which my description will convey to your mind, of this
pageant of royal device and exhibition, I think you will not altogether condemn the epithet
I use, when I say it was splendid. So far as the feather mantles, helmets, coronets, and kahiles
had an effect, I am not fearful of extravagance in the use of epithet. I doubt whether there
is a nation in Christendom, which at the time letters and Christianity were introduced, could
have presented a court dress and insignia of rank so magnificent as these: and they were
found here in all their richness, when the islands were discovered by Cook. There is
something approaching the sublime in the lofty nodding of the kahiles of state, as they tower
far above the heads of the group whose distinction they proclaim: something conveying the
mind impressions greater majesty than the gleaming of the most splendid banner I ever saw
unfurled. (…)
The dresses of some of the queens-dowager were expensive, and immense in quantity. One
wore seventy-two yards of kerseymere of double fold: one half being scarlet, and the other
orange. It was rapped round her figure, till her arms were supported horizontally by the
bulk; and the remainder was formed into a train supported by persons appointed for the
purpose.
The young prince and princess wore the native dress, maro and pau, of scarlet silk. Their
vehicle consisted of four field-bedsteads of Chinese wood and workmanship, lashed together
side by side, covered with handsome native cloth, and ornamented with canopies and
drapery of yellow figured moreen. Two chiefs of rank bore their kahiles: and Hoapiri
[Hoapili] and Kaikioeva [Kaikio‘ewa], their stepfather and guardian, in scarlet maros,
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followed them as servants: the one bearing a calabash of raw fish , and a calabash of poe [poi],
and the other a dish of baked dog, for the refreshment of the your favourites.429

Maka‘āinana hade inledningsvis inte tillgång till textilier och kläder i samma utsträckning
som ali‘i utan kunde oftast bara byta till sig ett enstaka plagg eller en detalj, som t.ex. ett
paraply eller ett par handskar. Dessa bars med stolthet och gärna som ackompanjemang till
den traditionella klädseln. Missionären Laura Fish Judd berättar:
We were followed all the way from the landing by a crowd of natives, men and women, and
children, dressed and undressed. Many of them wore a sheet of native cloth, tied on one
shoulder, not unlike the Roman toga; one had a shirt minus pantaloons, another had a pair
of pantaloons minus a shirt; while a large number were destitute of either. One man looked
very grand with an umbrella and shoes, the only foreign articles he could command. The
women were clad in native costume, the pau which consist of folds of native cloth about the
hips, leaving the shoulders and waist quite exposed; a small number donned in addition a
very feminine garment made of unbleached cotton, drawn close around the neck, which
was quite becoming. Their hair was uncombed and their faces unwashed, but all of them
were good natured. Our appearance furnished them much amusement; they laughed and
jabbered, ran on in advance, and turned back to peer into our faces. I laughed and cried too,
and hid my face for very shame.430

I takt med att produktionen ökade och hawaiianerna lärde sig att sy hade fler möjlighet att
få tillgång till kläder och andra tillbehör. Men det gick inte att komma ifrån att användandet av klädesplaggen inte helt var i linje med vad missionärerna önskade och krävde.
Den välkände författaren Mark Twain, som var en flitig besökare, berättar:
The missionaries provided them with long, loose, calico robes, and that ended the difficulty
– for the women would troop through the town, stark naked, with their robes folded under
their arms, match to the missionary houses and then proceed to dress! The natives soon
manifested a strong proclivity for clothing, but it was shortly apparent that they only
wanted it for grandeur. The missionaries imported a quantity of hats, bonnets, and other
male and female wearing apparel, instituted a general distribution, and begged the people
not to come to church naked, next Sunday, as usual. And they did not, but the national
spirit and unselfishness led them to divide up with neighbors who were not at the
distribution, and next Sabbath the poor preachers could hardly keep countenance before
the vast congregation. In the midst of the reading of a hymn, a brown, stately dame would
sweep up the aisle with a world of airs, with nothing in the world on but a stovepipe hat
and a pair of cheap gloves.431

Missionärskvinnornas klänningar blev som sagt föremål för beundran och efterfrågades
direkt av kvinnor av ali‘i-rang. Den egentliga formen på dessa klänningar var relativt snäv
och med tanke på att de flesta kvinnliga ali‘i var relativt kraftiga och klimatet varmt
modifierades formen. Initiativtagare till förändringen var missionärskvinnorna själva som
också låg bakom de första prototyperna av detta plagg som kom att kallas lole ho‘oluelue eller
senare benämning, holokū, det vill säga en hellång kjol som var fäst i ett ok med hög hals
och långa, snäva ärmar.432 Linda B. Arthur, som gjort en omfattande studie om holokū,
Stewart 1828: 117ff.
Laura Fish Judd, den 31 mars 1828: i Judd 1880/1928: 4f.
431 I Judd 1961/1974: 45f.
432 Arthur 1997: 132 och 137. Termen holokū användes först 1865. Arthur skriver att namnet,
enligt vissa forskare, uppkom i samband med att symaskiner introducerades och då sömmerskorna sydde sa de ”holo” som betyder spring, kör då de snurrade på hjulet och fick maskinen
att gå och ”ku”, stopp, då de önskade stanna.
429
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understyrker att missionärskvinnorna själva inte använde sig av klänningar i detta utförande. Holokū, menar hon, har därför från början förknippats med hawaiiansk etnicitet.433
Tyg var dyrt och kopplades till social klass, dvs. var till för den som ekonomiskt hade
möjlighet att investera i ”anständighet”. Därför var det bara främst ali‘i som använde
holokū. Den övriga befolkningen anmodades också dölja kroppen vid besök på
missionsstationerna eller i sammanhang där missionärer var närvarande. Till en början
lyckades missionärerna få de hawaiianska maka‘āinana kvinnorna att vid dessa tillfällen
täcka överkroppen med en skjortliknande klänning tillsammans med den traditionella pā‘ū.
Senare, närmare 1830-talet, lät missionärskvinnorna tillverka och distribuera en nattlinneliknande kreation, kallad ”Mother Hubbard” eller mu‘umu‘‘, som börjande användas
offentligt. Det bör tilläggas att dessa klädesplagg ofta ackompanjerades av det traditionella
plagget, pā‘ū, som helt enkelt användes utanpå holokū eller mu‘umu‘u.434 Som jag tidigare
beskrivit avlägsnades ofta plagget i samma stund mötet var över.
Arbetsbördan för missionärskvinnorna ökade och blev till slut så stor att man istället
lärde de hawaiianska kvinnorna att själva sy. Men symötena hade också ett annat syfte än
bara avlasta missionärskvinnorna. Tanken var att mötena skulle fungera som ett slags
institutioner där hawaiianska kvinnor skulle kunna uppmuntras att bli mer husliga och inte
minst kvinnliga. Det var således också ett sätt för missionärskvinnorna att bidra till
missionsverksamheten och bistå sina män i frälsningsarbetet. Huruvida de hawaiianska
kvinnorna såg symötena som lektioner i annat än att sy är dock oklart. Det går inte att
bortse ifrån att intresset för att lära sig sömnad fascinerade de hawaiianska kvinnorna. Med
de nya sömnadsteknikerna öppnade sig möjlighet till ett nytt sätt att uttrycka kropp,
utseende och inte minst rörelse. Mönster och tyg anlände från fastlandet och syskolorna
sysselsatte fler och fler hawaiianska kvinnor. Västerländska textilier var fortfarande dyra
och hawaiianernas första egenhändigt tillverkade plagg var i huvudsak tillverkade av kapa. I
takt med att bomull blev billigare och mer tillgängligt ersatte detta så småningom kapa och
också pā‘ū.
Det är väsentligt att här betona att i och med nya textilier blev vanligare avstannade
och, slutligen, upphörde också tillverkningen av kapa.435 Skiftet från kapa till nya textilier
fick stora konsekvenser i den bemärkelse att det hawaiianska traditionella
beklädnadsmaterialet i stort sätt försvann. Allt eftersom nya textilier blev vanliga
marginaliserades kapa och försvann ur den vardagliga kontexten. Det är viktigt att åter
understryka att kapa, förutom som klädesmaterial, också var förankrat politiskt, ekonomiskt, socialt och inte minst religiöst. I samband med politiska och sociala överenskommelser fungerade exempelvis kapa som en symbolisk bekräftelse.

Arthur 1997: 133. Lissant Bolton (2003: 129) med referenser till Vanuatu, understryker
också hon att de västerländska klänningarna som introducerades ingalunda användes av västerlänningarna själva, utan skiljde sig i utformandet och markerade etnicitet: ”If ni-vanuatu were
being encouraged to wear European clothing, this was not exactly the same as the clothing
worn by Europeans, but rather a kind of simulacrum of it.”
Tankarna går till Arthurs (1997: 130) resonemang om hur missionärskvinnorna modifierade
utförandet med tanke på kroppsbyggnad och klimat och jag undrar om motiven inte var andra.
Klädesplagg användes för att dölja, men i dessa fall också för att indikera att dessa personer
inte var likvärdiga med de vita dvs. segregation. Men man kan också vända på det och se det
som ett sätt där hawaiianerna påverkade designen med egen etnisk prägel.
434 Arthur 1997: 129. Arthur poängterar att fastän det var holokū som kom först så är det
mu‘umu‘u som idag som representerar hawaiiansk klädsel. Se också ”Letter from Mr. Richards
and others, November 15, 1832” i MH, augusti, 1833(29): 268.
435 Enligt Bishop så försvann kapa, i alla fall som beklädnadstextil, under senare delen av 1830talet. Se Arthur 1997: 133 samt ”Letter from Mr. Richards and others, November 15, 1832” i
MH, augusti, 1833(29): 268.
433
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Hantverket involverade ett stort antal människor, i huvudsak kvinnor, men också
män. Detta innebar också en övergång från personligt engagemang med religiös förankring
till maskinell massproduktion med dominerande ekonomisk anknytning. Det tidigare
personliga ansvaret för tillverkningen och hanteringen till förmån för anonym massproduktion innebar inte bara att inställningen till produkten förändrades, utan också
inställningen till tillverkarna. Den prestige som hawaiianska kvinnor förvärvat i samband
med hantverken gick förlorad i samband med att nya textilier tog över.436
Övergången medförde utrymme för nya tankar, värderingar och distinktioner.
Nicholas Thomas diskuterar hur ersättning av material implicerar sociala och kulturella
transformationer. Han poängterar att : “…adapted and introduced types of cloth perhaps
worked as a technology that made religious change – that is conversion to Christianity –
visible as a feature of people’s behaviour and domestic life”.437

Av och på, eller både och
I källorna finns således beskrivningar om hur hawaiianerna friskt blandade hawaiiansk
traditionell och västerländsk klädsel. Vidare finns det många exempel på hur hawaiianerna
klädde sig i västerländska kläder i samband med möte med missionärerna, vid gudstjänst,
bönemöten m.m. Ett exempel berättar om när ali‘i-kvinnan Miriam Auhea Kekāuluohi
anlände till gudstjänsten i Kawaiaha‘o kyrka iklädd den finaste sidenklänningen, strumpor,
skor, hatt, handskar och paraply. När gudstjänsten var över och innan hon ens kommit ner
för kyrktrappan hade hon lyckats kasta av sig hela sin utstyrsel och gick iväg endast iklädd
sin pā‘ū. Auhea assisterades av ett antal trotjänare vilka samlade ihop plaggen allt eftersom
de flög av i rask takt. 438
Hawaiianernas hantering av såväl kläder som biblar och deras beteende vid
missionärsbesöken är talande. Det är väsentligt att lyfta fram dessa exempel då de understryker just de olikartade uppfattningarna, hos hawaiianer och missionärer, om bl.a. kropp,
kroppsspråk, klädkod och klädselhantering, vilket understryker tanken om riftet. Där
missionärerna hade sin invanda uppfattning och hantering hade hawaiianerna sin, dvs. två
olika attityder till kroppen med allt vad det innebar. Hawaiianerna kom ändå att använda
sig av missionärernas klädkodex mer eller mindre fullständigt vilket gjorde missionärerna
både glada och förbryllade.439 För även om hawaiianerna visade på att de efterföljde regler
och anvisningar som refererade till den externa kroppen så uppfyllde de inte de krav
missionärerna hade kring den inre. Och inte heller ansågs de ha den önskade andliga
övertygelsen. Hawaiianerna var fenomenala på att till det yttre anpassa sig till missioSe Tate 1962: 19.
Thomas 2003: 79
438 Auhea var en av Kamhehameha I hustrur och efter hans död en av Liholihos hustrur. Hon
var regerande som kuhina nui, förste rådgivare, mellan 1839 och 1845. Hon accepterade den
kristna tron men var också trogen den hawaiianska traditionen och religionen. Min informant
Pali Jae Lee berättade om denna incident, maj 1999.
439 Laura Fish Judd (1880/1928: 14) berättar i april 1828 om ett tillfälle där nitton par skulle
vigas i kyrkan. Hon noterar dessa hawaiianers besynnerliga klädsel:
“One bride was clad in a calico dress, and a bonnet, produced probably from some half-caste
lady, who has a foreign husband. The groom wore a blue cloth coat with buttons, which I am
informed, is the property of a fortunate holder who keeps it to rent to needy bridegrooms. This
coat is always seen on these occasions. Most of the brides wore some article of foreign origin;
one sported a night-cap scrupulously clean, but a little ragged, abstracted, perhaps from
washing of some foreign lady. Another head was bandaged with a white handkerchief, tied on
the top of the head in an immense fancy knot, over which was thrown a green veil, bringing
down the knot quite to her nose almost blinding the poor thing. The scene was so ludicrous, I
could hardly suppress laughter…”
436
437
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närernas krav, avseende klädsel och ibland också beteende vilket missionärerna fann frustrerande och förvirrande:
Others again are externally moral and attentive to our instructions, but exhibit no
convictions of sin; nor self-abasement on account of it. – While another class make loud
pretentious to piety & are zealous in their religion while they secretly indulge in the most
abominable sins. This class, we fear, is larger than we have hitherto imagined. (…)
This rediness [readiness] to comply with the external form of Christianity while not merely
the heart, but with the practice remains corrupt, is the source of great evil & great difficulty.
It mixes up the chaff & the wheat so that it is impossible to distinguish between them. It
brings reproach on the humble and sincere, & obliges us to look with suspicion on all who
make any pretentious to piety, whether they be true or false.440

Men vad var då syftet med hawaiianernas sätt att ta av och sätta på sig kläder och övriga
beteende? Och vad hände egentligen vid dessa tillfällen? Sandra Lee Everson och David J.
Trayte diskuterar klädsel och social interaktion i koloniala sammanhang med koppling bl.a.
till Erving Goffmans tankar om att individers uppenbarelser och beteende ofta används
manipulativt för att underlätta social interaktion.441 Det vill säga att i vissa situationer
agerar och beter man sig som man förväntas eller antar att man förväntas göra för att
passa in. Jag återkommer i detta sammanhang till Mary Ellen Roach-Higgins och Joanne B
Eichers artikel ”Dress and Identity” i vilken just denna koppling mellan klädsel, identitet
och jaget utvecklas. Med jaget menar de ”…a composite of identities communicated by
dress, bodily aspects of appearance, and discourse, as well as the material and social
objects (other people) that contribute meaning to situations for interaction.”442 En individ
kan inta ett antal olika sociala positioner och således ha ett flertal identiteter som bidrar till
gestaltandet av jaget. Individen kan falla tillbaka på dessa identiteter eller uppenbarelser av
jaget och förstå att de både förenar och separerar honom eller henne med och från andra.
Betraktarens uppfattning är här central och reaktionen på hur man klär och uppför sig är
således viktigt för jaget och en lyckad social interaktion. G. P. Stone benämner detta som
”validation of the self,” och menar att om en persons förutsägelse kring andras reaktioner
stämmer så sammanfaller den identitet personen önskar förmedla med sin klädsel med vad
andra uppfattar. Om utgången är positiv i den bemärkelsen att det uppstår gillande så blir
det sociala samspelet tillfredställande. I annat fall, där klädseln inte signalerar det bäraren
önskat, dvs. uppfattas annorlunda, så blir det sociala samspelet betydligt svårare och kan
helt enkelt upphöra.443 Här finns möjlighet att manipulera med hjälp av klädsel, det vill
säga att aktivt klä sig och agera för att underlätta ett socialt samspel och/eller få
erkännande och därmed inkluderas i t.ex. en grupp. Detta kan refereras till som situationsanpassning.
Naturligtvis kan försöket att smälta in och anpassa sig tolkas på olika sätt, och precis
som Stone poängterar så kan ett socialt samspel undermineras om uppfattningarna
personerna eller grupperna emellan inte överensstämmer.444 I missionärsmaterialet finns
flera exempel på hur hawaiianernas sätt att situationsanpassa sig tolkades av missionärerna
som ej överensstämmande med deras uppfattning. I flera fall ansågs hawaiianernas motiv
till anpassning i diverse situationer endast vara att söka gillande och ställa in sig hos
missionärerna. Visst uppskattades stundtals dessa så kallade situationsanpassningar, men
det är också uppenbart att missionärerna hade sina betänkligheter om att det låg mindre
Brev: Jonathan Green & Richard Armstrong till Rufus Anderson. Corresponding Secretary,
ABCFM, den 16 november, 1836. MsL/HMCS.
441 Everson & Trayte 1999: 95f. Se också Goffman 1966: 34f
442 Roach-Higgins & Eicher 1995: 12.
443 Roach-Higgins & Eicher 1995:13 med referens till Stone 1962.
444 Stone 1962: 222f.
440
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positiva motiv bakom hawaiianernas välvillighet inför att klä och uppföra sig i enlighet
med missionärernas motton. I många fall tolkades hawaiianernas handlande som
beräknande och manipulativt med avsikt att luras för att få tillgång till helt andra ting än
andlig frälsning. Och visst kunde det uppfattas så då en missionärsvisit ute i byarna ofta
innebar att invånarna snabbt avbröt diverse aktiviteter som t.ex. kortspel och lekar för att
plötsligt ta på sig något döljande klädesplagg och sitta djupt koncentrerade och upptagna
med att läsa i Bibeln. Men även om det uppfattades som brist på engagemang så passade
det in på hawaiianernas befintliga system där klädsel anpassades i enlighet med situation,
tid och plats. Det är här tydligt att kläder hade annat symboliskt värde för hawaiianerna än
för missionärerna. Västerländska klädesplagg och accessoarer symboliserade “kristendomen” samt det “nya” och användes i kontexter där mötet med detta ”nya” krävde det,
t.ex. vid kyrkobesök och vid möten med missionärerna.
Anledningen till missionärernas inte alltför positiva tolkning bottnade troligen i det
faktum att de inte hade någon kontroll över hur och i vilka sammanhang kläder brukades.
Vidare betraktades endast en visuell eller yttre förändring inte som tillräckligt, utan också
en inre förändring var nödvändig. Missionärerna hade inte intentionen att nöja sig med det
lilla. Kristendomen var ett komplett sociokulturellt paket där det krävdes förändringar
både mentalt och kroppsligt. Att välja bort det ena var inte en möjlighet.

Relationer och restriktioner
Missionärerna planterade tidigt idéer om hur man ansåg en god kristen skulle bete sig i
fråga om sex och samlevnad. Dessa nya idéer skilde sig drastiskt från hawaiianernas vilket
ledde till en hel del meningsskiljaktigheter, inte bara mellan missionärer och hawaiianer,
utan också missionärer och andra västerlänningar emellan. Hawaiianernas inställning till
sex, precis som deras inställning till kroppen, skilde sig markant ifrån missionärernas.
Befintliga missionärskällor ger intrycket av att hawaiianernas syn på sexualitet och sexuella
förbindelser var okomplicerad och fri från restriktioner.445 Dock är det viktigt att lyfta
fram att det fanns en klar distinktion gällande sexuell frihet beroende på om man tillhörde
ali‘i eller maka‘āinana. Likaså fanns restriktioner inom respektive samhällsklass.
Sexuella aktiviteter och sexuella partners styrdes av faktorer som rang, ålder,
födelseordning, civilstånd med mera. Beroende på vem man var kontrollerades både inomoch utomäktenskapliga sexuella aktiviteter mer eller mindre strikt. Till exempel var
incestuösa relationer något som tilläts endast bland allra högsta klass och sågs snarare som
ett privilegium, eller rent utav förpliktelse hos denna samhällsklass. En ultimat relation var
den mellan bror och syster av högsta rang och Malo förklarar:
…if the wife of the ali‘i nui was his own sister born of the same mother and father, and
they sleep together, then this relationship was called p’io.446 Their child was called ali’i nui
Handy & Pukui (1996: 162) menar: “The notion, for which uncomprehending whites in the
early days were responsible, that Hawaiians in their old culture-setting were promiscuous is a
false one, for promiscuity was indulged in only by the dissolute and was held in contempt by
the majority.”
446 Kamakau (1991a: 4) förklarar p‘io:
“If a son and a daughter were born to ni’aupi’o chiefs, and they returned (ho’i) and lived
together, the sister marrying her brother, and the brother his sister, this wondrous marriage
(ho’ao) of theirs was called ho’ao p’io, an arched marriage; a ho’ao kapu, a sacred marriage; a
ho’ao weliweli, a revered marriage; a ho’ao kapu ali’i, a marriage of chiefly kapu. No divine law
(kanawai akua) would arise between them. The children born of these two were gods, fire, heat,
and raging blazes, and they conversed with chiefs and retainers only at night.” Se vidare
Kamakau 1991a: 4–6.
445
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and ni’aupi’o. His or hers was the kapu of the moe and called akua . That ali’i could not
travel during daylight. He or she could travel at night. When he or she did travel during
daylight whatever was his or hers was made sacred (ho’ano). 447

Tanken med en union mellan bror och syster var att de skulle åstadkomma en eller flera
ättlingar av gudomlig rang, nī‘aupi‘o. Dock innebar inte alltid unionen att de båda gifte
sig.448 Inom ali‘i tilläts även relationer mellan brorson och moster/faster och brorsdotter
och morbror/farbror – speciellt om det inte fanns möjlighet för bror- och systerförhållande, eller det inte blev något barn i en bror- och systerrelation. Yngre ali‘i var också
tillåtna att ha sexuell relation med en ali‘i-kvinna av högre rang som dessutom var släkting.
Förhållanden mor och son eller far och dotter var dock inte tillåtna och hände det att en
ali‘i ingick i en sexuell relation med sin son eller dotter var detta något som kritiserades i
flera generationer framåt.449
Att som maka‘āinana få ett barn tillsammans med en man av ali‘i-rang var en stor ära.
Förutom att barnet fick högre mana innebar en sådan union att modern och hennes familj
fick det bättre ställt. Detta var vanligt om fadern tog barnet med sig och uppfostrade
honom eller henne i det kungliga hovet. Skulle det vara så att kvinnan hade haft sexuell
relation med två män av ali‘i -klass under samma period och det blev ett barn innebar detta
att barnet var dubbelt så värdefullt och älskat. En union med en ali‘i-man var mycket
eftersträvat hos flickor och kvinnor inom maka‘āinana och i vissa familjer fick en flicka inte
gifta sig förrän hon hade tillbringat en natt med en man av ali‘i-rang. Såpass efterfrågades
mana.450
Inga av ovanstående beskrivna incestuösa relationer var tillåtna inom maka‘āinana
utan här såg man på incest med avsky. Det fanns strikta regler mot incestförhållanden
vilket man kallade ‘ohana kiko moa eller kiko moa; ”mating and hatching among
chickens”451. Det ansågs dessutom högst olämpligt för kvinnor att ingå relation eller
sexuellt umgänge med någon som hon tagit hand om som barn, likaså gällde detta styvfar
och styvdotter. Närmast tillåtet var det för kusiner att ingå en relation. Dock definieras
kusiner som syskon inom ‘ohana, storfamiljen, men inte relationsmässigt: ”Cousins could
marry because they were not from the same mai ke pu’ao kaki or mai ke ko’oko’o ho’okaki:
Not from the same walking kane, not from the same womb.”452
Att bryta mot de restriktioner eller samhällsregler som specifikt rörde maka‘āinana
klassen ledde till allvarliga påföljder där uteslutning från gruppen eller familjen var vanligt.
Att mista sin tillhörighet till gruppen ansågs som ett av de värsta straff en man eller kvinna
kunde utsättas för.
Äktenskap maka‘āinana emellan var oftast en enkel konstellation, om inte det
handlade om den förstfödde eller favoriten i familjen, där en förbindelse enkelt kunde
ingås och brytas om det visade sig att någon i förhållandet inte var tillfreds med relationen.
Äktenskapet, eller alliansen, kallades noho pu‘ana (bosättning tillsammans utan ceremoni)
eller noho pū (ingen ceremoni).453 Parets föräldrar kunde ibland sammanföra paret med ett
enkelt muntligt äktenskapslöfte och därefter kunde paret förenas i en kyss och leva

Se även Handy & Pukui, 1996: 108f.
447 Malo 1996: 174f. Se även Kamakau 1991a: 4ff för ytterligare restriktioner gällande sexuella
förbindelser mellan olika ali‘i. Kapu of the moe eller kapu moe betyder att man föll ner på knä
inför en högt stående ali‘i (oftast med gudomlig status).
448 Kamakau 1992a: 208.
449 Pukui m.fl. 1972/1979 (vol. 2): 86, Handy & Pukui 1996: 109.
450 Pukui m.fl. 1972/1979 (vol. 2): 91.
451 Pukui m.fl. 1972/1979 (vol. 2): 87.
452 Pukui m.fl. 1972/1979 (vol. 2): 86.
453 Pukui m.fl. 1972/1979 (vol. 2): 87.
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tillsammans i samma hushåll, oftast den unga kvinnans.454 Ett olyckligt äktenskap kunde
enkelt upplösas och man kunde gå vidare och försöka få en ny man eller hustru.
De flesta äktenskap var dock av mer permanent karaktär och brukade hålla. Fanns
det möjlighet till försörjning av mer än en partner var månggifte tillåtet, såvida ingen hade
några invändningar.455 Ogifta hade sexuell frihet, men promiskuitet och äktenskapsbrott
bland gifta var inte accepterat. Även om det var relativt enkelt att skilja sig och därefter
finna en ny partner ansågs det inte lämpligt att skifta make och maka eller sexualpartner
ofta eller hur som helst. Sexuella relationer utanför äktenskapet kunde ibland innebära
påföljder i form av hämnd och, Kamakau berättar; ”Yet if a man steals another’s wife, the
husband is entitled to take the property of that man in a vengeance if he can muster a large
enough following.”456 Var hustruerövaren dessutom av ali‘i-rang, kunde mannen ta allt i
utbyte mot sin kvinna.457
Äktenskap hos ali‘i-klassen innebar betydligt fler restriktioner och handlade ofta om
viktiga politiska allianser – speciellt vad gällde högt stående ali‘i. Ett äktenskap inom ali‘iklassen kunde vara rent politisk strategiskt för att de inblandade skulle behålla rang och
status. Att inleda ett äktenskap för att bibehålla eller upprätta viktiga maktpolitiska allianser
kunde vara avgörande för en familjs framgång och framtid. Det kunde handla om att
bibehålla fred mellan olika familjer men också för att behålla landområden som var
kopplade till vissa familjer, eller för att behålla en blodlinje så ”ren” som möjligt. Kamakau
berättar hur Kamehameha inte tvekade det minsta att gifta bort en av sina unga vackra
döttrar med en gammal, anspråkslös och halvblind hövding om så var nödvändigt för att
behålla blodlinjen ren.458
Även om både manliga och kvinnliga ali‘i kunde ha flertalet män respektive hustrur
kontrollerades ali‘i-kvinnors sexualitet och inom- såväl som utomäktenskapliga förbindelser extra noga, speciellt om kvinnan var av hög kapu rang eller hade politiskt signifikanta släktingar. Vad gällde förhållandet mellan ali‘i och maka‘āinana i detta avseende så var
det legitimt för ali‘i att nyttja sexuella tjänster av maka‘āinana medan en man av maka‘āinana
klass straffades om han inledde en relation med en ali‘i-kvinna.459
Restriktionerna kring sexuella kontakter var integrerade i det övergripande kapusystemet vilket relaterades till rang. Parallellt med dessa sexuella kapu löpte övriga kapu
som reglerade vad en kvinna av hög rang fick och inte fick utsätta sig själv eller sin
omgivning för. Vad gällde kontakt fanns strikta regler angående vem hon fick beröra eller
bli berörd av, samt vem hon fick och inte fick äta tillsammans med och så vidare. Hennes
kapu-rang markerades tydligt genom dessa restriktioner som fanns kring hennes kropp och
kontakten med denna. Markeringen var viktig inte bara för henne själv utan också för
andra av lägre rang. Dels var det ett sätt att kontrollera och bevara personens mana, dels ett
sätt att skydda personer av lägre rang för vilka en gudomlig mana kunde vara direkt farlig.
Förstfödda barn, hiapo, ansågs oftast som extra viktiga och erhöll speciella privilegier
och ett äktenskap med en förstfödd var något extraordinärt. Hos ali‘i och andra
Kamakau (1992b: 6) berättar hur en enkel ceremoni kunde gå till ”… the bridegroom casts
a piece of tapa over the bride in presence of her parents or relations and there is general
feasting.” Handy & Pukui (1996: 106) poängterar dock att detta tillvägagångssätt inte var
förekom i Ka‘ū.
455 Handy & Pukui (1996: 109) hävdar att detta månggifte var vanligt ibland alla samhällsskikt.
men utövades huvudsakligen av ali‘i. Se också Pukui m.fl. 1972/1979 (vol. 2): 90.
456 Kamakau 1992a: 191.
457 Kamakau (1992a: 191) förklarar vidare hur ”…everything would be taken – canoe, nets,
hog, and whatever his wealth consisted in, leaving him nothing. The woman would be his
payment for the property. The king would not interfere; but if he restored the woman the property had to be returned.”
458 Kamakau 1992a: 208.
459 Merry 2000: 234.
454
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framstående familjer inleddes denna bindande relation med en ho‘opalau, trolovning, som
kunde bekräftas med en ceremoni där gåvor mellan de inblandade familjerna utbyttes. I
Ka‘ū på ön Hawai‘i, var dock ceremonier i samband med trolovning inte vanliga. Här
markerades trolovningen endast med utbyte av gåvor. Förstfödda lovades bort i tidig ålder
och ibland innan de ens var födda och löftet bröts mycket sällan. En bruten ho‘opalau
resulterade nämligen i sjukdom och misär, vilket den som varit ansvarig för upphävandet
av löftet aldrig kunde bli fri ifrån.460
Missionärernas syn på sex och samlevnad hörde ihop med synen på kroppen vilken
sågs som privat och också potentiellt splittrande. Att kontrollera sin sexualitet var högst
väsentligt för civiliseringsprocessen. Kontroll visade på dygd, vilket var av stort religiöst
och moraliskt värde. För missionärerna var sex utanför äktenskapet emot lagen. Åtrå
förknippades med synd och sex och ansågs i annat än fortplantningssyfte vara farligt och
destruktivt. Sex utanför äktenskapet var inte bara omoraliskt utan dessutom emot lagen.
Mycket av hawaiianernas beteende kopplades till sex och synd, och i missionstexterna
duggar benämningar som ”licentiousness”, ”fornification” och ”adultery” tätt. I R. C.
Wyllies sammanställning Answers to Questions, 1848, ansågs åtrå och lidelse tillsammans med
äktenskapsbrott vara några av hawaiianernas största synder och, för missionärerna,
dessutom oerhört svårforcerade. Armstrong rapporterar: ”…the far most ruinous form of
vice in my district. It prevails both among unmarried and married persons, more perhaps
among the former.”461
Även Emerson benämner lidelse som en av de största synderna även om han menar
att många hawaiianer hade blivit lite mer återhållsamma, men inte alla. En stor del av
befolkningen ägnade sig fortfarande åt erotiska utsvävningar, dock i hemlighet.462

Den hawaiianska och den kristna familjen
Förutom problem med hawaiianernas inställning till den egna kroppen och sexualitet
uppfattade missionärerna också hawaiianska familjeförhållanden som kaotiska. Familjen
var visserligen central i båda kulturerna men definitionsmässigt och uppbyggnadsmässigt
skiljde de sig markant åt. I missionärsmaterialet uttrycks ofta förskräckelse över den
hawaiianska familjestrukturen som var betydligt mer omfattande än missionärernas. Att det
dessutom förekom månggifte och att det inte alltid var de biologiska föräldrarna, som
uppfostrade och tog hand om sina barn var extra upprörande. 463

Handy & Pukui 1996: 105, se också 106f, samt Kamakau 1991a: 25f.
Wyllie 1848: 32.
462 Wyllie 1848: 33. Pastor Henry Cheever (1856: 93) rapporterar under sitt besök runt hur
hawaiianerna ägnade sig åt nattliga orgier ackompanjerade av rop och dans. Malo (1996: 277)
beskriver hur en sådan, vad missionärerna kallade orgie, gick till. Det benämndes ‘ume och var
något som gifta inom maka‘āinana klass ägnade sig åt. Handy & Pukui (1996: 156f) nämner att
det kunde förekomma passionerade massorgier i samband med att en högt stående ali‘i avlidit.
De förklarar: ”At such times, it is said, there was general promiscuous indulgence of sexual
passion: a climax and venting of pent up feelings that was doubtless salutary for the people,
and believed to be gratifying to the dead ali‘i as an expression of the ultimate sentiment of
passionate love.”
463 “Journal of the Missionaries, April 5, 1820. J/HMCS. Även I MH, april, 1821(17):117 :
“We were shocked with the facts which we learned; that this young ruler had no less than four
wives; that one of them had been his father’s wife; and another, even his favorite was his
father’s daughter. (…) Whether he felt the difficulty or not, we cannot but consider polygamy
as one of the greatest barriers against the progress of Christianity here. But He who first
established the institution of marriage, and blessed its legal bonds, can, in infinite wisdom,
overrule its abuses to His glory.”
460
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Pukui m.fl. definierar den hawaiianska familjen, ‘ohana, som en ”extended family”
eller ”family clan.”464 I ‘ohana inkluderades de som tillhörde samma ”root of origin” och
Pukui förklarar att även om denna rot hade flera sidoskott i form av mer eller mindre
avlägsna släktingar så var man del av ‘ohana. I samma generation räknades till exempel alla
kusiner om än du var kusin till kusin, som syskon. Avlidna familjemedlemmar och
släktingar tillhörde också ‘ohana och han eller hon kom alltid att betraktas som medlem,
dock i andeform, som aumākua eller ‘unihipili .465 Även om blodsbandet var viktigt så kunde
andra personer inkluderas. Det kunde vara någon som blivit ingift eller adopterad. ‘Ohana
inkluderade således många släktingar och Pukui m.fl. sammanfattar :
Makuas, parents and relatives of the parent-generation (such as aunts and uncles of other
cultures).
Kupunas, grandparents and all relatives in the grandparent generation. In this kupuna (the
broad meaning is ‘elder’) group were great grandparents or their generation – equivalent, all
called kupuna kuakāhi: the great-great-grandparents and relatives of the same generation,
called kupuna kualua; and the great-great-great-grandparents or other relatives called kupuna
kuakolu.
Keikis, the children. All, as previously explained, were ‘brothers and sisters’ to each other.
The keikis might be born within the ‘ohana or hānai’d (taken in Hawaii’s adoptive practice).
Usually, the hānai was blood kin, given at birth to grandparents or aunts and uncles. All
young children were keikis or kamas. One’s grandchild was, more specially, one’s
mo‘opuna.466

Organisationen i ‘ohana var klar och tydlig och samtliga medlemmar var väl medvetna om
vilka regler som gällde samt vilka ansvarsområden varje individ hade.467 De äldre, kupuna,
hade störst auktoritet och var högt respekterade av övriga medlemmar av ‘ohana. Balans
och harmoni var viktigt och vid dispyter inom familjen hölls speciella sammankomster,
eller samråd, ho‘oponopono, där eventuella problem rörande exempelvis relationer
diskuterades och löstes. Vid dessa tillfällen var kūpuna, mor- och farföräldrar, de högst
respekterade och hade också störst auktoritet. Kūpuna ansvarade för att hela familjeenheten
och fungerade också som lärare åt de yngre generationerna. De delade med sig av sin
kunskap kring exempelvis fiske, odlingstekniker, kapa-tillverkning och även kunskap
rörande nödvändiga rituella åtaganden och viktiga kapu.
‘Ohana var indelad i mindre grupper där varje grupp eller familj hade sitt hushåll vilket
ofta innefattade flera hus. Man sov tillsammans i ett speciellt hus, männen och kvinnorna
hade separata hus där de åt (i alla fall innan kapu-systemets upplösning), och sedan fanns
hus för diverse hantverk som familjemedlemmar utövade.
Pukui m.fl. 1972/1983 (vol. 1): 167.
Pukui m.fl. (1972/1983 (vol. 1): 168) förklarar aumākua, förfädergudar/andar och ‘unihipili
som ”the deified spirits of more recently diseased relatives.
466 Pukui m.fl. 1972/1983 (vol. 1): 167
467 Relationer, plikt och inte minst status bestämdes av tre grundläggande faktorer och Handy
och Pukui (1996: 43) gör indelningen:
“1. Horizontally, the family is stratified by generations: grandparents, parents, brothers and
sisters, sons and daughters, grandchildren.
2. Precedence or status was determined by genealogical seniority, not by generation or age, or
by sex: persons stemming from a genealogically elder branch outrank older generations of
junior branches.
3. Vertically, sex cuts through the generations: male children are claimed by the fathers ‘side’
(‘ao‘ao kane), female by mother’s (‘ao‘ao wahine). Within a generation, all males have one term for
each other, likewise females; males and females have distinct terms for each other. This is a
part of the systematic segregation of the sexes, which prevailed throughout every phase of
Polynesian life.”
464
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Komplexiteten förbisågs av missionärerna som snarare såg den hawaiianska familjen som
en stor grupp människor. Kvinnans och mannens tänkta roller som ansvarsfulla föräldrar
och familjebildare på så sätt som de definierades utifrån missionärernas värderingar syntes
obefintliga. Sheldon Dibble skriver hur ”(i)t is impossible to conjecture who are husbands
and wives, parents and children from the appearance assembled on the Sabbath or at any
other time.”468 Inte heller gjorde det saken lättare att det var männen som lagade maten i
de hawaiianska hushållen och att kvinnor ofta utförde lika hårt arbete som männen. I den
kristna kontexten skulle familjebildning föregås med ett äktenskap mellan en man och en
kvinna. Det var sedan en makes plikt att arbeta utomhus och ansvara för jordbruk och
husbygge, dvs. allt grovarbete, vilket missionärerna menade var välgörande kroppsligt
arbete. Kvinnor skulle stanna hemma och ansvara för allt hushållsarbete inkluderat
matlagning, tvättning, städning samt ta hand om eventuella barn. När det kom till att fostra
barnen hade båda lika ansvar. Missionärerna menade att hawaiianska föräldrar var alldeles
för slapphänta gentemot sina barn, vilket var grund till barnens olydnad och okunnighet.
Det gällde således att rikta in sig på att omforma och omdefiniera kvinno- och
mansrollerna enligt västerländska kriterier och dessutom lyfta fram familjen som en av den
absoluta grundläggande beståndsdelen i ett välfungerande och civiliserat, kristet samhälle.
1833 gavs det ut en liten text där olika förutsättningar för ett väl fungerande och
acceptabelt äktenskap skissades.469 Med utgångspunkt i Tredje Moseboken 18:6–17 förmedlades regler för vem man kunde eller inte kunde gifta sig med. Incestuösa relationer
eller relationer med nära släktingar var absolut förbjudna. Likaså klargjordes att månggifte
inte var tillåtet enligt Guds lag, vilket enligt missionärerna tydligt framgick i Första
Moseboken. Fokus lades till stor del på äktenskapsbrott, en synd som ledde till andligt
såväl som moraliskt förfall. Clark skriver att ”(t)hose absorbed in this sinfulness are lost to
the side of the dead, for this wickedness is accompanied by drunkenness, madness,
quarrelling, physical assault and all other sorts of evil. These wrongs are all interrelated.”470
1829 lät Ka‘ahumanu och mō‘ī proklamera lagen No Ka Moe Kolohe (On Mischievous
Sleeping), där restriktioner kring skilsmässa och omgifte i samband med äktenskapsbrott
var betydligt mer snäva än tidigare. Vid ett General Meeting 1826 hade missionärerna skrivit
ner ett antal resolutioner kring just äktenskap, skilsmässa och omgifte.471 Dessa var
betydligt mer frikostiga på så sätt att de till viss del hade anpassats till den hawaiianska
situationen. Resolutionerna innefattade inga restriktioner kring omgifte efter skilsmässa
och dessutom kunde skilsmässa genomföras av fler än en bestämd anledning. Men den nya
lagen innefattade inga sådana frikostigheter eller anpassningar. Regler kring omgifte var
helt baserade på de teologiska doktriner så som de uppenbarade sig i New England.472
Äktenskapsbrott var nu den enda tillåtna anledningen till skilsmässa.
Vidare så bestraffades bedragaren, mannen eller kvinnan, genom att han eller hon inte
fick gifta om sig förrän den forne partnern avled. Restriktionerna kring omgifte togs på
största allvar. Ali‘i Kamanawas hustru ansökte om skilsmässa då hennes man vid
upprepade tillfällen varit otrogen. Kamanawa ville gifta om sig men så länge hans forna
hustru var vid liv så var omgifte för hans del inte tillåtet. Han såg enda lösningen i att ta

Dibble 1843/1909: 211.
Missionären Clark var författare till denna pamflett med titeln A Word Relating to Marriage,
1833/1982.
470 Clark 1833/1982: 2.
471 Minutes of General Meeting of the Sandwich Island Mission, ”Resolutions Respecting
Marriages!” 1826: 41f GM/SM, HMCS. Även citerad i Silverman 1983: 64.
472 Tankarna kring omgifte bottnade i Timothy Dwights strikta tolkning av de bibliska texterna.
Med utgångspunkt i Första Mosebok 2:18, 21–24 och Matteus 19:4–6 ansågs enda anledningen
till skilsmässa vara om ena partnern, detta gällde alltså både mannen och kvinnan, begick
äktenskapsbrott. Silverman 1983: 64.
468
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livet av sin hustru och förgiftade henne. Dock blev det inget omgifte för Kamanawa då
han straffades med hängning.473
Missionärskvinnorna hade stor del i arbetet att omforma hawaiianernas familjeliv.
Och här blev den hawaiianska kvinnan en naturlig måltavla. Med tanken om att individer
av samma kön inte bara förstod varandra bättre utan också kunde omvända varandra
dirigerades därför de kvinnliga missionärerna att ta sig an de hawaiianska kvinnorna och
instruera dem i hur man skulle uppföra sig och agera som kvinna, hustru och inte minst
moder. Här ansågs missionärskvinnorna ha ett stort ansvar som viktiga förmedlare av
”kvinnlighet.”474 Målet var att leda hawaiianska kvinnor ifrån det syndiga sättet att leva och
uppföra sig. Den befintligt uppfattade öppna sexualiteten skulle ersättas med fromhet och
dygd. Detta innefattade stort som smått. Genom att styra kvinnornas dagliga aktiviteter
mot, vad man ansåg vara mer relevant sysselsättning med inriktning på hemmet och
familjen, skulle det vara möjligt att påverka dessa kvinnor. Detta skedde också genom olika
organiserade aktiviteter som bönemöten, syklubbar och skolor. Det gällde således att få de
hawaiianska kvinnorna att likna de puritanska missionärskvinnorna hos vilka tanken om
kvinnan som en viktig beståndsdel i familjen var grundläggande. Hon var ansvarig för hela
familjens moraliska hållning, även makens och barnens. Dessa hawaiianska kvinnor och
mödrar skulle således bli lika goda som amerikanska kristna när det gällde sexualitet,
lydnad mot maken och intresse för hemmet. Och här planterades också tanken om hur
den kristna familjen skulle definieras i omfång, då i motsats till ‘ohana. Den hawaiianska
kvinnan skulle hålla sig till hemmet och därmed avstyras från att bege sig ut och ta hand
om sjuka släktingar och också andras barn. Patricia Grimshaw understryker att det
funktionella värdet i att dela med sig av sin tid, tjänster och mat inte förstods av
missionärerna.475
Mellan åren 1830 och 1860 upphöjdes ”den kristna modern” i Amerika. Kristna
mödrar över hela kontinenten samlades i mindre organisationer för att ta del av varandras
tankar kring bl.a. barnuppfostran och inte minst utbyta idéer kring hur man som en god
moder skulle uppmuntra och fostra sina barn att bli goda kristna. Även på Hawai‘i
organiserade missionärskvinnorna sig och bildade Maternal Association of the Sandwich Island
Mission. Kvinnorna möttes varje vecka och tog upp aktuella frågor kring sina egna barn
men diskuterade också allmänna frågor som togs upp i böcker och tidskrifter som
exempelvis Moral Science of Intellectual Education of Children av Francis Wayland och också
tidskriften Mother’s Magazine.

Missionärsbarn i fara
I samband med dessa möten fick missionärskvinnorna också tillfälle att diskutera och
ventilera oron över sina egna barns utsatthet för dåligt inflytande från hawaiianer såväl
som vita på Hawaiiöarna. Inledningsvis hade man inte reflekterat över ”faran” att låta sina
barn växa upp i den befintliga miljön, utan såg istället kontakten mellan missionärsbarnen
och hawaiianer som något positivt. Lucy Thurston berättar hur Chamberlains lät sina barn
umgås obehindrat med hawaiianer och att de var snabba att plocka upp och lära sig det
Silverman 1983: 68.
Grimshaw (1985: 86) skriver om amerikansk femininhet: ”…material wealth, skills,
undeniable altruism, and forceful personal attributes. Hawaiian women should be rendered
genuinely pious, sexually pure, dutifully submissive, and domestically oriented housewives and
mothers.”
475 Grimshaw 1985: 88. Grimshaw citerar Maria Chamberlain: “’If we should give the natives in
our family a whole hog or goat they would boil it up and share it with their friends and then
perhaps go without any meat for 2 or 3 days.’”
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hawaiianska språket.476 Idén om familjen som en av civilisationens största byggsten var en
viktig metafor i missionärernas arbete. Att missionärerna och deras liv var en offentlig
angelägenhet var inte därför konstigt, utan snarare en nödvändighet för att de skulle lyckas
nå fram med sitt budskap.477 Det var inte förrän William Ellis kom till öarna på besök med
oroande rapporter om diverse missionärsbarns öden på Tahiti som man började reflektera
över situationen.
Och i takt med att missionärerna själva lärde sig det hawaiianska språket grodde
också en oro. Hawaiianernas frispråkighet och mer ohämmade inställning till ämnen som
var känsliga för missionärerna som t.ex. sex, ansågs vara upprörande och inte lämpligt för
små missionärsbarns öron. Med tiden kom också fler rapporter från kollegor på Tahiti
som bekräftade tidigare berättelser och rådet var att interaktion mellan vita barn och
hawaiianer skulle med största möjlighet undvikas. Lucy Thurston berättar om en kollega
på Tahiti som varnade: “’I would soon have a rattlesnake among my children, as to have a
native” och hans råd var; “…unless you wish your sons to become vagabonds & your
daughters harlots, remove them from the Islands.’478
När flera av missionärsbarnen närmade sig skolålder blev diskussionerna kring
barnens utsatthet mer intensiva och missionärerna delade sin oro i kommunikationer dels
med ABCFM och dels med sina släktingar på fastlandet. ABCFM hade tidigare kommit i
kontakt med oroliga föräldrar i samband med mission i övriga världen och de stod fast i
sin åsikt att barnen skulle stanna kvar hos sina föräldrar. Ett av argumenten var det att
barn var utsatta varsomhelst de befann sig, även i sitt hemland, och att de var i bäst vård
hos sina föräldrar. Ett annat var metaforen, ”den goda kristna familjen”, som var avgörande i arbetet att konvertera hawaiianer.479
Båda dessa argument sammanfattar väl missionärskvinnornas dilemma. Som hustrur
och mödrar hade de huvudansvaret för barnen och det var deras uppgift att uppfostra och
ta hand om dem. Men de var också missionärer med ett ansvar gentemot hawaiianerna och
inte minst Gud.480 Pressen blev stor inte minst då det blev tal om att kontakten med
hawaiianerna kunde vara skadlig för barnen. Hur skulle man praktiskt vara tillgänglig både
som mor och missionär? Och ett ännu större problem – hur skulle man kunna förmedla
bilden av den goda kristna familjen då barnen inte fick komma i kontakt med
hawaiianerna?
För några av kvinnorna var valet inte svårt. Maria Chamberlain såg inget problem i
att lägga rollen som missionär och lärare på hyllan. Hennes roll som god förebild kunde
förmedlas trots att hon inte var aktivt delaktig i missionärsverksamheten. Lucy Thurston
menade också hon att rollen som hustru och mor gick först och andra uppgifter, som att
bedriva missionärsverksamhet, var nu mannens lott.481 Men för många av kvinnorna var
valet inte lika lätt och de tog sin roll som missionär på största allvar. Att få tid över till
missionsarbete var dock svårt och att umgås med hawaiianer samtidigt som att försöka
skydda sina barn från dem var en svår ekvation att lösa.

Brev: Lucy G. Thurston till Mr. Goodell, den 23 oktober, 1834. MsL/HMCS. Även i Zwiep
1990: 45.
477 Lucy Thurston skriver: ”Missionaries are public characters, and their houses must be public
hoses. I am sure ours is, at present, from morning till bedtime and often so thronged, that we
cannot, without difficulty, pass from room to room.” Brev: Lucy G. Thurston till Mr. Goodell,
den 16 oktober, 1829. MsL/HMCS.
478 Brev: Lucy G. Thurston till Mr. Goodell, den 23 oktober, 1834. MsL/HMCS.
479 Brev: Jeremiah Evarts till Missionaries at the Sandwich Islands, den 27 oktober, 1827.
ABCFM-HEA/HMCS.
480 Jag vill ännu en gång poängtera att dessa kvinnor absolut inte var enbart hustrur, utan
kvinnor som hade haft en dröm att missionera redan innan de gift sig med likasinnade män.
481 Zwiep 1990: 53.
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Det egentliga motivet som låg bakom besluten att sända hem några av barnen till Amerika
kommer vi aldrig få riktigt grepp om. Vad som är intressant är dock det faktum att
besluten i sig faktiskt kunde sätta missionens framtid på spel. Jag tänker främst på det
faktum att själva förfrågan att separera sina barn från den skadliga miljön signalerade att
missionärerna inte hade gjort några större genombrott vad gällde att civilisera och frälsa.
Här handlade det också om ekonomi. Missionen på Hawai‘i var i stort behov av sponsorer
och dessa skulle bara ställa upp om det visade sig att missionen var framgångsrik och värd
att satsa på. Missionärerna var medvetna om detta beroende och som jag nämnt i
inledningen så var de också duktiga på att strategiskt rapportera om framgångar som i
realiteten kanske inte sanningsenliga.
Mary Zwiep menar att en tolkning är att missionärerna, eller rättare sagt
missionärskvinnorna, då det var de som mest påverkades, valde mellan sina barn och
hawaiianerna då det var en omöjlighet att ta hand om båda. Zwiep förklarar:
Though the line between reasons and rationalizations may be fine, the decision to send the
children home was something more complicated than a panicky recoil from ”pollution.”
The parents had to believe that they were acting for the children’s own good – an important
point because the decision seemed less like a choice between serving their children or the
Hawaiians and more as if they were serving the best interest of both.482

Brev och dagböcker berättar om många tårar och stor sorg i samband med att flera barn
skiljdes från sina föräldrar.483 Hjärtskärande avsked avlöste varandra och missionären
Laura Judd vittnar om ett:
As the vessel moved from the wharf, there was one affectionate little girl, not more than
seven years old, standing on the deck and looking at her father on the shore, the distance
between them widening every moment. She stretched out her little arms toward him and
shrieked with all her strength, ‘Oh, father, dear father, do take me back!’484

Men det fanns också de som beslöt sig för att inte lämna ifrån sig sina barn. Lucy
Thurston tyckte att det var alldeles för drastiskt att skicka hem så unga barn och menade
att det fanns andra lösningar. Hennes inställning var att barnen skulle hållas skiljda från
hawaiianer, och detta gick att åtgärda på det lokala planet. Hon förklarar i ett brev 1929:
I harp upon another string, and say, make a better provision for them, or that will be the
result [att barnen skulle bli “förstörda”] – And in the first place houses & door yards must
be laid out to meet the character of the people, & the exigences [sic] of the times – Ours is
planned for comfort & usefulness on heathen ground – As you will thereby get a better
glimpse of Lucy & her home, I will trace some of the outlines – The first rule to be
attended to in regard to children is, that they must not speak the native language – It is an

Zwiep 1990: 54 och Zwiep 1991: 245.
Familjen Ruggles sände två barn, Whitney fyra, Bishop två, Richards sex, Chamberlain
två, Armstrong ett, Thurstons ett och familjen Binghams ett. Bingham sammanfattar
“…we subsequently sent away our second daughter, at the tender age of seven years, to
our native land: and in like manner, eighteen other children of the missionaries of that
field have been separated from their parents and placed in the United States in their
childhood, during twenty seven years of missionary labor there.” Bingham 1849/1969:
333.
Sybil Bingham och Nancy Ruggles sände bara hem sina äldsta och själva återvände de så
småningom hem och återförenades med dessa. Mercy Whitney sände hem alla sina barn då
de var runt åtta år och träffade några av dem då de nådde vuxen ålder och kom tillbaka till
öarna.
484 Judd 1880/1928: 102f.
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easy thing to make such a law, but it is a mother’s duty to guard it from being violated, & to
form in her children fixed habits of doing, as they are required – A thing, that follows of
course, is that they are never left to the care of natives after reaching the age of prattling –
No intercourse whatever should subsist between the children and the heathen – On this
point I am very particular – Establishing a loose system here, & I should say with every
body else, send children to America, & no matter how soon.
Our yard is capacious, surrounded & divided by stone wall 6 feet high – As few doors as
possible, as the natives are like children, ready to press through every gap.485

Lucy Thurston hade som mål att kombinera alla rollerna, dvs. som mor, missionär och
lärare. Hon bedrev missionsverksamhet i form av möten för hawaiianska kvinnor där
medlemstalet ökade från 70 medlemmar 1827 till 2600 medlemmar 1830.486

Hula – inte enbart dans
Companies of singing and dancing girls and men, consisting of many hundreds, met the
processions in different places, encircling the highest chiefs, and shouting their praise in
enthusiastic adulations. The dull monotonous sounds of the native drum and calabash, the
wild notes of their songs in the loud choruses and responses of the various parties, and the
pulsations, on the ground, of the tread of thousands in the dance, reached us even at the
Missionary enclosure. But they felt hearth with saddening power; for we had been
compelled already from our own observations, as well as from the communications of
others, necessarily to associate with the exhibitions of unrivalled licentiousness, and
abominations which must for ever remain untold.
I can never forget the impressions made upon my mind, the first few nights after coming to
anchor in the harbour, while these songs and dances were in preparation by rehearsal and
practice. With the gathering darkness of evening, thousands of the natives assembled in a
grove of cocoa-nut trees near the ship; and the fires round which they danced, were scarce
ever extinguished till the break of day, while shouts of revelry and licentiousness, shouts of
which are heard only in a heathen land, unceasingly burst upon the ear.487

Något som upprörde missionärerna var hawaiiansk hula, eller dans, som de översatte det
med. Förutom att de menade att hula vara en onödig och tidskrävande sysselsättning som
hindrade elever från att gå i skola, samt att utföra vad de ansåg vara ett normalt och
anständigt arbete, ansåg de dessutom att hula var sexuellt provokativ. Fokus lades nämligen
övervägande på hawaiianernas fysiska rörelser, främst höftrörelserna, som ansågs vara
utmanande med betoning på det sexuella. I brev och rapporter från missionärerna finns
tydligt starka känslor kring hula och missionärerna uttrycker i starka ordalag hur de

485 Brev: Lucy G. Thurston till William Goodell, den 16 oktober, 1829. MsL/HMCS. Brevet är
rubricerat: ”My Dear Cousin and Brother”.
486 Thurston 1934: 103. Lucy Thurston berättar vidare hur hon kombinerade familj och arbete:
“Mr. Thurston is entirely devoted to works of more private character. I am the housekeeper,
the mother, and the domestic teacher. What time I can redeem from family cares I give to our
native females. Twenty-six hundred have been gathering into our Friday meetings. This society
is in a very flourishing state. As I cannot see them all at our house, I teach them by proxy,
selecting from the most intelligent ones a class of teachers to come under my instructions.
When night closes upon me, and there is a suspension of maternal and domestic duties, I take
my chosen season to meet the natives. I pass from a hushed nursery to the long dining room,
where a table is extended for the accommodation of twenty-five. It is lightened up and the
women are in their seats.“
487 Stewart 1828: 120.
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upplevde hula som ett djävulens påfund. Missionären Daniel Chamberlain skriver om hula
den 1 april 1820: ”I scarcely ever saw anything look more satanic.”488
Det blev en av missionärernas uppgifter att aktivt arbeta för att tysta ner och få bort
hawaiianernas hula. Eller som Bingham uttrycker: “The whole arrangement and process of
their old hulas were designed to promote lasciviousness, and of course the practice of
them could not flourish in modest communities.”489 Bästa sättet att leda hawaiianerna från
hula var att försöka påverka de mest inflytelserika på öarna – ali‘i.
Inledningsvis var det ingen hawaiian som direkt agerade i enlighet med
missionärernas önskan. Men då Ka‘ahumanu och med henne flera ali‘i konverterade så fick
missionärerna slutligen gehör. 1830 lät nämligen Ka‘ahumanu uppföra ett edikt mot all
offentlig hula. Även om förbudet inte alltid respekterades ute på landsbygden så följdes
restriktionerna i områdena i anslutning till missionsstationerna men också i områdena där
de mer missionsvänliga ali‘i fanns.
I samband med att Ka‘ahumanu dog 1832 kom förbudet, till missionärernas förfäran,
mer och mer att ignoreras av ali‘i såväl som maka‘āinana. Den franske konsuln TheodoreAdolphe Barrot vittnade 1836 om ett större hula-uppträdande och beskriver i detalj
uppvisningen som han fann högst imponerande. Även om missionärerna agerade för att
stoppa hula så fanns den alltid kvar och på omvägar fick de höra att hula lärdes ut och
utövades ute i de mer avlägsna områdena.490
1850 inleddes nya krafttag mot offentlig hula och 1851 lagstiftades att uppträdanden
skulle föregås av en speciell licens. Om detta inte följdes var påföljden dryga böter,
fängelse eller straffarbete. Med tiden sänktes licensavgifter såväl som straff vilket återigen
gav utrymme för offentlig hula. Dorothy Barrère poängterar dock att under perioden
1850–1875 så fanns det ett motstånd mot hula hos en stor del av samhällets haolebefolkning, såväl som hos de hawaiianer som anammat den kristna moralen. Orsaken till
motståndet, menar Barrère, hade att göra med att offentliga utövanden av hula mer och
mer formades efter publikens, vilken ofta bestod av besökande sjömän, önskan. En mer
utmanande hula accentuerades således i dansarnas repertoar.491 Men faktum är, att trots att
det fanns ogillande hos vissa så kom hula ändå att vara en stor källa till glädje för
hawaiianer och hālau hula, hula-skolor, fanns på alla öarna. Uppträdanden drog fortfarande
en stor publik.
Perioden 1875–1900 benämns som en blomstrande period för hawaiiansk hula. Visst
inverkade lättandet av restriktionerna kring hula-framträdanden, men den riktiga boomen
kom i samband med att Kalākaua valdes och tillträdde som regent.492 Under hans och
drottning Kapi‘olanis regeringsperiod 1874–1891 trotsades tidigare förbud och restrik-

Journal of Daniel Chamberlain, April 15, 1820. J/HMCS.
Bingham 1849/1969: 125.
490 Se Barrère, Pukui och Kelly 1980: 37ff.
491 Barrère, Pukui och Kelly 1980:41ff. Amy Stillman diskuterar effekterna av repertoarskifte i
artikeln ”Re-Membering the History of the Hawaiian Hula”, 2001: 187–204.
492 Kalākaua, ofta benämnd som ”the renaissance king” eller ”Merry Monarch” regerade 1873–
1891. Han beskrivs också som ”ett barn av två kulturer”. Under sin uppväxt utbildades han av
missionärer och lärde sig hur man utövade västerländsk politik, lagstiftning m.m. Han hade
dessutom stor förkärlek till historia, antropologi, arkeologi och konst. Kalākaua var den förste
hawaiianen som reste jorden runt och blev också inbjuden att tala inför Kongressen i USA.
Men trots att han präglats av västerländskt tänkande värnade han om sina och sitt folks rötter.
Under sin regeringsperiod uppmuntrade han alla hawaiianer att vända tillbaka till sitt
hawaiianska arv och bevara sin historia. Han uppmuntrade hula, hawaiiansk traditionell
medicin, genealogi, religion m.m. Kalākaua var högt uppskattad av många hawaiianer, men
också avskydd av många haole. Läs om Kalākaua i Helena G. Allens Kalakaua, Renaissance King,
1995.
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tioner och kung Kalākaua inte bara uppmuntrade utan också uppmanade till hula framträdanden.
Vid parets officiella kröning 1883 hyllades Kalākaua med ett framträdande av chants
och danser och reaktionerna från västerlänningarna var antingen neutrala eller negativa.
Thomas Thrum som var redaktör för tidningen Kuokoa rapporterade om den festlighet,
lū‘au, som hölls i anslutning till kröningen. Hans negativa inställning sammanfattar explicit
missionärernas allmänna tankar och värderingar, både då och tidigare:
If it had just been a lu‘au, we would have said nothing; that would have been fine. But here
is the evil: when the feasting was over there were displayed ancient pagan hulas of the time
of deepest darkness of this people. It seems that this was preplanned for mele inoa sung by
the po‘e hula was printed and bound. The songs were worthless, the words so shameful
they cannot be uttered by good people, the thought obscene. It is impossible to tell how
evil and polluting were the things done last Friday at the Royal Palace.493

Under Kalākauaperioden kom hula rejält i fokus och kom att nå större acceptans än den
gjort på över femtio år. Po‘e hula, eng. ”hula people” återskapade mele, hula och oli som
presenterades under privata såväl som offentliga tillställningar.494 Barrère menar att det var
denna period som har blivit en sorts mall eller utgångspunkt för dagens reflektioner kring
de mer s.k. ”ancient forms of hula.”495

I betraktarens ögon
Det är uppenbart att missionärerna, såväl som andra utomstående, hade föga förståelse för
hulans egentliga funktion och värde för hawaiianerna och den hawaiianska kulturen. Den
huvudsakliga orsaken till detta, menar jag, var att fokus snarare riktades på uttryck än på
funktion. Detta är tydligt i de befintliga skriftliga källorna. Med tanke på att den
övervägande skriftliga informationen kommer från äventyrsresande, tillfälligt besökande,
och missionärer så är det just uttrycket som är det centrala. Det är bilder som målas upp,
mer eller mindre detaljrika, och dessa kan tolkas på olika sätt utifrån vilket sätt och med
vilken bakgrund man närmar sig dem. Vilka är då bilderna? Vem har verkat för att
presentera bilden av hula? Vilka är källorna och hur ska man förhålla sig till dem? Vilka
värderingar finns kring dem?
Dorothy Barrère gör en gedigen genomgång av källorna som beskriver hula i artikeln
”The Hula in Retrospect.”496 Jag hänvisar till denna artikel för den som önskar mer
detaljerade beskrivningar av hur, var och när olika hula-inslag genomfördes, har förståtts
och tolkats.497 I sin text poängterar hon att det faktiskt är omöjligt att göra någon form av
Kuokoa 3 mars, 1883 i Barrère, Pukui och Kelly 1980: 52.
Mele – sång, chant eller poem som lämpade sig för hula. Oli – chant utan hula.
495 Barrère, Pukui och Kelly 1980: 50. Tina Hamrin tar också upp detta i artikeln ”The Hula in
Hawai’i and the Hawaiian Movement”, 1994. Hon skriver (Hamrin 1994: 61) ”The Hula of
today that we so willingly call ancient, kahiko, is a syncretistic dance that flourished under King
Kalakaua (1836–1891) [ regeringsperiod: 1874–1891)].
496 I Barrère, Pukui och Kelly 1980: 1–68. Jag hänvisar till denna artikel för beskrivning av vad
som historiskt har uttryckts och skrivits om hula.
497 Anledningen till att jag inte exemplifierar rörelse, innehåll och olika tolkningar är inte för att
det inte är väsentligt eller intressant. Jag menar att det redan har genomförts i flera verk som
Barrère, Pukui och Kelly 1980. Istället vill jag belysa att det finns problem med beskrivningar
och tolkningar varför jag detta läge valt att lämna fenomenet som sådant utanför avhandlingen
eftersom det inte faller in i diskussionen om riftet. Jag lägger istället fokus på de olika nivåer av
icke-förståelse från missionärernas sida vilka innebar att hula förbjöds ganska omgående. Ämnet
hula, vill jag understryka, är i sig är värd en hel avhandling.
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rekonstruktion av den gamla hulan. Med den gamla ”föreuropeiska”, eller ”ancient” som
hon skriver, menar hon hula i den form som existerade innan Cook anlände.498 I samband
med kontakt med andra kulturer förändrades mycket och de tidigaste källorna som finns
att tillgå är nedtecknade av tillfälliga besökare som Cook, Vancouver och deras besättningsmän och resenärer. Det går således inte att förbise att dessa, förutom att de är
observationer, är tolkningar. Det betyder dock inte att de är att förkasta. Adrienne
Kaeppler, som också diskuterar källorna, understryker att dessa källor, som komplement
till andra, är nyckeln till förståelse. Hon menar att om man ser till det totala materialet
finns det möjlighet att urskilja s.k. gemensamma nämnare och därigenom samla tillräcklig
information för en trovärdig rekonstruktion av de traditioner som kan associeras med hula
och dess historia. Det totala materialet beskriver hon vara följande: illustrationer och de
skriftliga engelska texter som författats av tillfälliga besökare och missionärer; de hawaiianska skriftliga källorna, bl.a. Malo, Kamakau samt ‘Ī‘ī och den muntliga traditionen, dvs.
nedärvda kunskaper som gått i arv till kumu hula, hula lärare samt dansare idag.499
En som får extra mycket utrymme i kategorin skriftliga engelska källor är Nathaniel
B. Emerson. Hans arbete Unwritten Literature of Hawaii: The Sacred Songs of Hula från 1909
har blivit något av ett standardverk för alla som är intresserade av hula och även för de
som idag utövar hula.500 Missionärssonen Emerson som var född och uppvuxen på Hawai‘i
och dessutom talade hawaiianska, gjorde grundliga studier av olika varianter av hula under
Kalākauas regeringsperiod. Han tillbringade flera år bland hawaiianska informanter där
vissa kunde berätta om sin delaktighet i hula-framträdanden från början av 1830-talet.
Noenoe Silva menar dock att mycket av Emersons kunskap kom ifrån diverse tidningsartiklar som författades av hawaiianer och publicerades i hawaiianska tidningar som
exempelvis Ka Hoku o ka Pakipika (The Star of the Pacific).501
Emerson som källa är viktig, men inte oproblematisk. Visst är hans förmåga att fånga
upp och beskriva detaljer imponerande, men när det kommer till slutledning och analys
gäller det att vara vaksam. Emerson gör en del generaliseringar som skapat reaktioner. En
är hans hävdande att samtliga former av hula var av religiös karaktär, som han själv skriver
och vidare förklarar:
The hula was a religious service, in which poetry, music, pantomime, and the dance lent
themselves, under forms of dramatic art, to the refreshment of men’s minds. Its view of life
was idyllic, and it gave itself to the celebration of those mythical times when gods and
goddesses moved on earth as men and women and with men and women were as gods. At
to subject-matter, its warp was spun largely from the bowels of the old-time mythology into
cords through which the race maintained vital connection with its mysterious past.
Interwoven with these, forming the woof, were threads of a thousand hues and of many
fabrics, representing the imagination of the poet, the speculations of the philosopher, the
aspirations of many a thirsty soul, as well as the ravings and flame-colored pictures of the
sensualist, the mutterings and incantations of the kahuna, the mysteries and paraphernalia
of Polynesian mythology, the annals of the nation’s history- the material, in fact, which in
Barrère, Pukui & Kelly 1980: 1. Barrère skriver att ”pre-historic” tid slutade i samband med
att Cook och skeppen Resolution och Discovery anlände. Cook och hans medresenärer var de som
fick en sista blick av det så kallade. förhistoriska Hawai‘i. Visst var de flitiga med att föra
journal och beskriva vad de såg, men tyvärr var inte hula något som ägnades något större
intresse.
499 Kaeppler 1993: xi. Som Kaeppler poängterar bör samtliga källor granskas källkritiskt. Även
den muntliga traditionen som är under ständig förändring.
500 Ett annat verk som också fått status som primärkälla är Ancient Hawaiian Music (1926) av
Helen Roberts som gjorde fältstudier på Hawai‘i 1923–1924. Stillman 2001: 199.
501 Huvuddelen av Emersons bok Pele and Hiiaka är baserad på den hawaiianska författaren M.
J. Kapinehuis texter – dock redovisar inte Emerson detta och inte heller ger han denne något
erkännande. Se Silva 2004b: 76.
498
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another nation and under different circumstances would have gone to the making of its
poetry, its drama, its opera, its literature. 502

Emerson menar vidare att hawaiianerna själva inte personligen utövade hula som
underhållning, utan det var bara speciellt tränade eller utbildade och betalda som utövade
hula vid speciellt utvalda tillfällen.503 Enligt Barrère, som beskriver Emersons stil som
överdriven, finns det inte några indikationer i källorna på att hula uteslutande skulle vara av
religiös karaktär. Istället visar hon, med hjälp av berättelser från besökare och även
missionärer, hur hula ofta utövades som underhållning. Det kunde handla om en hyllning i
samband med födseln av en ali‘i, i samband med festligheter och så vidare. Hon menar att
Emerson har fört över de religiösa aspekterna av utbildningen eller träningen i hālau till
själva utförandet, eller uppträdandet, och själva dansen.504
Barrère poängterar att det faktum att hula inte försvann tillsammans med nationens
religiösa utövanden, som upphörde i samband med kapu-systemets sammanbrott, tydligt
visar att hula inte hade någon direkt plats i hawaiianernas officiella riter.505 Barrères kritik
av Emerson är viktig och jag vill understryka detta med att referera till mitt tidigare avsnitt
om kapa. Här hade själva tillverkningen religiös förankring, men det betydde inte att den
färdiga produkten, dvs. kapa i sig användes uteslutande i religiösa sammanhang. Intressant
här är återigen kopplingen uttryck och funktion. Det är lätt att själva uttrycket kommer i
centrum då det är just det som är synligt och tolkningsbart, medan funktionen kommer i
skymundan. Även om Emerson gör en ansats att aktivt motarbeta detta faktum och
försöker lyfta fram funktionen så faller han dock på att han applicerar denna på just
uttrycket, precis som Barrère poängterar. Vad som dock skiljer Emerson från hans
kollegor, dvs. tidens författare till de engelska källorna, är att han faktiskt förmedlar en
form av medvetenhet kring begränsningarna, som icke-hawaiian, att förstå en främmande
kultur. Och också farorna som just dessa begränsningar inbegriper. Hans ansatser och
inställning till hula och mele, chant, det vill säga. det hawaiianska traditionsmaterialet och
därmed hawaiianerna, präglas av en för tiden anmärkningsvärd öppenhet. Denna öppenhet
är tydlig i hans inledande kapitel där han poängterar att den som närmar sig hula och chant
som en ”censorious moralist”506 inte finner något av värde. Han fortsätter:
…if as a pure ethnologist, he will take pleasure in pointing out the physical resemblances of
the Hawaiian dance to the languorous grace of the Nautch girls, of the geisha, and other
oriental dancers. But if he comes as a student and a lover of human nature, back of the
sensuous posturing, in emotional language of the songs he will find himself entering the
playground of the human race.507

Emerson tilläts komma riktigt nära. Han hade förmågan att använda det hawaiianska
språket och sin noggrannhet att uppfatta detaljer och komponenter i hula, men samtidigt
saknade han förmågan att förstå och därmed förklara hulas verkliga egenskaper, natur och
Emerson 1909/1991: 11f.
Emerson 1909/1991: 27. Malo (1986: 287) skriver om betalning för hula: ”A lot of the ali’i
(‘s) wealth ended up with the po‘e hula [people associated with hula].
504 ”There is no question that hula dancers formally trained in the hālau practiced their art with
reference and supplication to the gods of the hula. That is not to say, however, that their
performances were acts of worship or ‘a religious service.’ A spiritual affinity with the gods of
family, of arts and crafts, and of all nature permeated the Hawaiian society in pre-Christian
days, and carried over in greater or lesser degree into Christian times.” I Barrère, Pukui och
Kelly 1980: 63.
505 Barrère, Pukui och Kelly 1980: 25.
506 Emerson 1909/1991: 11.
507 Emerson 1909/1991: 11.
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budskap. Precis som Tina Hamrin poängterar: ”Emerson knew nothing about the Hula as
a Hula-dancer, and that gives him a ’second-hand value.”508 Men detta betyder inte att
Emersons verk är utan betydelse. Hans analyser och slutsatser kan visserligen kritiseras
och ifrågasättas, men det betyder inte att han inte kommer med värdefull information.
Barrère sammanfattar: “Flowery in style as it may be, Emerson’s work is a firm foundation
upon which to build a simpler structure to house the components of the hālau hula of the
times.”509

Hula som kultur- och traditionsförmedlare
För att återkomma till missionärerna och deras uppfattning och värdering av hula, så har
jag tidigare nämnt hur missionärerna refererade till hula som ett tidsfördriv av ondo. De
hade inget intresse att ens försöka förstå vad hula egentligen innebar för hawaiianerna.
Men hur ska då begreppet hula tolkas och förstås? Här är det viktigt att först rikta fokus på
själva definitionen av begreppet hula, som inte är den enklaste och som dessutom ger
utrymme för reflektion. Mary Kawena Pukui förklarar:
Hula is a general name for many types of Hawaiian folk dances. Some originated and spread
to others. Some were peculiar to one island, while others belonged to a whole group but
had many versions. Kauai and a Maui troupe might dance to the same song or mele yet be
different in many ways. Most of the ancient hulas are gone for all time, although many
remain.
When every island had its own ruling chiefs, hula dancing was practiced by chiefs and
commoners, by old and young. Dancers of one locality vied with those of another and
many localities gained a reputation for having excellent dancers. A good hula master was
always found in the court of his chief. There were dances for everyone; standing dances for
those whose limbs were young and spry and sitting dances for those who preferred to sit,
like the aged and over plump.510

Begreppet folkdans indikerar att det rör sig om ett otal variationer beroende på lokala
traditioner, skolor och inte minst lärare. Att hula var en stor del av den hawaiianska
kulturen och fungerade som traditionsbärare är klart. Det är också viktigt att poängtera att
hula inte bara innefattade rörelse utan också muntlig text i form av chant. Mele, chant eller
poetisk sång, var basen för hula, eller som John Lake poängterar, att det finns ingen hula
utan mele, chant.511
Hawaiianerna hade ingen skriven historia och det var genom chant, mele, som viktiga
incidenter, födelse, livshistorier m.m. memorerades och traderades generationer emellan.512
Nona Beamer delar in chant i två klasser, oli och mele hula där den huvudsakliga skillnaden
är att oli inte framförs tillsammans med dans som mele hula.513 Inom dessa två klassifi-

Hamrin 1994: 62.
Barrère, Pukui och Kelly 1980: 56.
510 Barrère, Pukui och Kelly 1980: 74.
511 Harden 2000: 141. Gällande förhållandet mele och hula berättar Edith McKinzie (i Harden
2000: 155) om vad hennes kumu hula, hula-lärare, sa till henne: ”… you put the cart before the
horse, if you put hula first – the text was more important”.
512 Kumu hula (hula lärare) George Nā‘ope sammanfattar hula: ”The hula is Hawai‘i. The hula is
the history of our country. The hula is a story itself if it’s done right. And the hula, to me, is the
foundation of life. It teaches us how to live, how to respect, how to share. The hula, to me, is
the ability to create one’s inner feelings and no one else’s.” I Harden 1999: 129.
513 Beamer 1997: 3. Adrianne Kaeppler (1993: 9) refererar till vad hon kallar det traditionella
Hawai‘i när hon delar in mele i tre kategorier; mele kanaikau, klagosång, mele pule, religiös
508
509
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kationer finns sedan en rad olika chant-typer, som mele ipo, kärlekssånger, mele inoa,
namnsånger, mele kanikau, lamentation och så vidare. Varje typ hade sin specifika stil och
krävde ett för klassen karaktäristiskt sångläge, röst och rytm samt tempo. Ofta var detta
kopplat till känslor. Exempelvis sjungs en, mele ipo, kärlekssång, med mjuk och blid röst
och lång betoning på vokaler. I en kanikau, klagosång, lyfts klagan och gråten fram genom
att använda en låg och djup röst. I en haku mele, komposition, visar sig kompositörens
skicklighet genom hur denne använder och kontrollerar sin röst, språket, samt genom hans
förmåga att förmedla känsla och kunskap.
Olika mele hula utövades i mer eller mindre formella sammanhang och varierade
beroende på samhällsklass.514 Vissa var komponerade för att hedra minnet av en ali‘i och
hans livsverk. Dessa kallades mele inoa, namnchant. Andra mele komponerades för att
beskriva händelser, resor och platser. Mele hula hade ofta ett dolt budskap, kaona, som
uttrycktes genom specifik anspelning eller metaforiskt.515 Att tyda kaona krävde därför att
åhörarna ägde den rätta kulturella kunskapen. I flera fall var det bara kompositören själv
som ägde kunskap om det egentliga budskapet. Muntliga berättelser av olika slag, även
innefattande hemlig information, traderades från kumu hula, hula-lärare, till kumu hula under
flera generationer. Som jag nämnt ovan var det en stor bedrift att tradera och komponera
mele och det krävdes, precis som av andra specialister, att han eller hon behärskade alla de
böner som krävdes för att bli kumu, lärare.
Att det förekom grova generaliseringar hos missionärerna vad gällde hula som enbart
en dans med sexuellt provokativt budskap är uppenbart.516 Med tanke på hur kroppen
uppfattades och värderades utifrån den kristna kontexten var det inte konstigt att fokus
omedelbart föll på höftrörelserna. Dessa svajande höfter ansågs vara ett hinder i
missionärernas konverteringsprocess och uppmaningarna om kroppslig kontroll duggade
tätt. Vad som är intressant i detta sammanhang är att missionärernas intuitiva uppfattning
av det hawaiianska kroppsspråket inte korrelerade med den hawaiianska uppfattningen.
Missionärerna stängde in sin bejakelse och de fick kroppsligen aldrig avslöja något om
attraktion och reaktion. Hawaiianerna använde däremot kropp och rörelse som ett
ytterligare kommunikationsmedel vid sidan av det talade språket.
Kaeppler understryker detta och inleder sin bok Hula Pahu517, 1993, med just ett
avsnitt om rörelse eller ”movement systems”518 som hon kallar det. Vad som hände i
samband med att hawaiianer begränsades och också förbjöds att utöva hula var också att
de förbjöds att förmedla ”a social constructed knowledge about movement motifs, specific

besvärjelse (incantation) och mele hula, dvs. mele med hula som komplement, dvs. hula
anpassades efter mele. Kaeppler 1993: 9.
514 Mary Kawena Pukui (Barrère, Pukui och Kelly 1980: 73) berättar:
“Meles for hula dancing were composed for almost every and any occasion and for every
emotion, love, hatred, jealousy, admiration and woe. From birth to old age meles were
composed for the alii (chiefs). When one came for a visit, meles were composed to
commemorate it; if his leis were beautiful, they were sung about; if he were fond of surfing,
that was a theme for a mele and if he were a member of a riding club, that, too, was sung
about.”
515 Nona Beamer (1997: 2) ger ett exempel: ”When a chanter pictures Mount Wai‘ale‘ale ‘with
misty centers of the lehua blossoms and the thorny fringe of ‘Aipō,’ the mountain is serving as
a symbol for a woman. Similarly the line in ‘Kaulilua',’ ‘Bruised is the flower crying in the cold,’
uses an image from nature to describe the aspect of a woman’s mood.”
516 Mary Kawena Pukui understryker att det möjligtvis kunde förekomma hula med betoning på
det vågade, men det var inget generellt. Hula, menar Pukui, var varken oanständigt eller
vulgärt. Se Barrère, Pukui och Kelly 1980: 78.
517 Hula Pahu “…are sacred chants and ritual movements performed with pahu, the sharkskincovered drum.” Se Kaeppler 1993: 4.
518 Kaeppler 1993:5
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choreographies, and imagery.”519 Som jag förstår menar hon att de olika rörelsesätten
fanns som en del av det basala hawaiianska samhällssystemet, och att detta ska förstås i
motsats till själva rörelserna och gesterna, eftersom de senare är direkt synliga delar av
mänskligt samspel och handlande. Koreografin fungerade som ett medium för rörelsernas
egentliga mening som vidare verkade i ett större sammanhang beroende på situation eller
kontext. Att se rörelsen som en isolerad företeelse eller komponent begränsar förståelse
kring rörelsens egentliga kommunikation.520 Missionärernas uppfattning blir här intressant.
De fäste sig vid det påtagliga synliga, men uppfattade aldrig den underliggande kommunikationseffekten. Vad som blev ödesdigert var att effekterna av deras förbud och direktiv
på flera sätt stympade den interna hawaiianska kommunikationen. Således etablerades ett
hinder för kommunikation.
Kaepplers resonemang visar även att det är vanskligt att närma sig hula med
uppfattningen att det handlar om enbart dans (eng. dance). I polynesisk terminologi finns
dessutom inget ord eller begrepp som enkelt kan inbegripas i den engelska termen dance.
Förvirringen vad gäller översättning blir tydlig i samband med att vissa s.k. ”structured
movements” 521, som i en utomståendes ögon och uppfattning kan uppfattas som dans i
västerländsk mening, har kategoriserats som just dans. Detta blir direkt problematiskt då
en sådan enkel översättning inte korrelerar med hur polynesier/hawaiianer uppfattade och
värderade hula. Kaeppler understryker dilemmat med detta och använder hula pahu som ett
exempel på hur denna problematik faktiskt verkat rent historiskt i uppfattningen kring
begreppet hula. I tidigare källor och översättningar av Bibeln finns det indikationer på att
rörelse, eller ”structured movements”, skiftade beroende på i vilken kontext de utövades.
Med hula pahu som exempel utgår Kaeppler från två huvudsakliga kontexter: ”(1) worship
of the gods in sacred situations and (2) honor of the gods as an element of formal entertainment.” 522
I den första kontexten, dvs. där rörelse verkar i en sakri-religiöst rituellt kontext,
användes begreppet ha‘a (eng. ”movements performed with humility”).523 I den andra
kontexten används begreppet hula som en indikation på att det handlar om formaliserade
rörelser som ett uttryck av glädje i icke-heliga kontexter. I samband med att den
hawaiianska traditionen under 1860–1870-talet också tog skriftlig form, försvann begreppet ha‘a någonstans på vägen och därmed upphörde också distinktionen mellan ha‘a
och hula. I stället blev hula, med översättning ”dans”, det centrala begrepp som kom att
användas i samband med samtliga s.k. ”structured movements” i heliga såväl som ickeheliga, kontexter.524 Följden av att hula översätts med en distinkt term som dans utan
känslighet för kontext, funktion och formalitetsnivå blir att skillnad mellan process, process
och produkt, product suddas ut. Kaeppler understryker att för att kunna förstå den
traditionellt hawaiianska uppfattningen av ”structured movements” eller vad som går
under det generella begreppet hula eller ”dans” är det viktigt att undvika att lägga fokus på
och analysera själva produkten, dvs. uttrycket och istället utvärdera ”structured movments” i de kontexter de utövas, det vill säga, processen. Förhållandet mellan process och
produkt är viktig att uppmärksamma för att också förstå att distinktionen dem emellan.

Kaeppler 1993:5
Kaeppler 1993: 5. Resultatet av de grova misstolkningarna har, enligt Kaeppler (1993: 5),
inneburit ”…a confusion involving history, mythology, and gender, as well as styles, rhythmic
motifs, and movement motifs.”
521 “Polynesian terminology for structured movement often reflects context, function, and level
of formality.” Kaeppler 1993: 7.
522 Kaeppler 1993: 6.
523 Kaeppler 1993: 7.
524 Kaeppler 1993: 8.
519
520
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Det finns ett viktigt förhållande mellan dessa två och det är väsentligt att förtydliga detta.
Med Kaepplers egna ord:
In many Polynesian cases a ‘product’ (in this case the movements of ha‘a /hula) can take on
different meanings depending on context; and often the ’process’ of performing is more
significant than the product itself. I suggest that for ha‘a the process of performing was
most important, while for hula the product, including its kaona, veiled or layered meaning,
was most important. Thus, in order to sort out traditional Hawaiian conceptualizations
regarding structured movement, it is necessary to go back to the more basic act of
performing structured movement in context, rather than simply analyzing the product.525

Sammanfattningsvis gäller det att inse att i processen att förmedla och förstå hawaiianernas
rörelser, som således allmänt går under benämningen hula, gömmer det sig en hel del
generaliseringar utifrån tolkningar och värderingar som nödvändigtvis inte var hawaiianers.
Vad som lätt förloras i dessa skriftliga tolkningar är hula som språk och därmed kultur- och
traditionsförmedlare. Därför är det viktigt att ge utrymme åt de hawaiianer som har varit
och är bärare av traditionen och som har ärvt och förvaltat sina kunskaper om ha‘a och
hula genom tiderna.526 Att det faktiskt har funnits och finns distinktioner mellan olika
begrepp är här väsentligt att ta fasta på. Som Amy Stillman noga poängterar: ”How the
historical past is accessed through hula, therefore, is inextricably tied with the present-day
conceptions of what hula is.”527 Desto viktigare, menar jag, att se begreppets vidare
betydelser och förståelseutrymmen. Som Kaeppler understyrker är detta även tydligt i
befintliga äldre hawaiianska texter, som t.ex. bibelöversättningar och också ordböcker.528

‘Oihana lapa‘au – hawaiiansk läkekonst
Hawaiianernas inställning till sjukdom och död var för missionärerna kopplad till djupt
rotad vidskepelse.529 I missionsrapporter, dagböcker och brev ägnar missionärerna stort
utrymme åt att beskriva hur hawaiianerna i samband med sjukdom konsulterade diverse
egna specialister, vilka missionärerna betecknade som ”sorcerers” eller ”trollkarlar”. Det
finns en mängd exempel på hur missionärerna observerade, reagerade och inte minst
agerade på hawaiianernas medicinska hantering. I fokus kommer ofta den del som ansågs
vara mest chockerande, nämligen hur hawaiianerna förlitade sig på pule ‘anā‘anā, dvs. på en
så kraftfylld bön att någon kunde ”bedjas till döds”. Redan i den första gemensamma
dagboken från maj 1820 riktar missionärerna uppmärksamhet mot just detta:

525 Kaeppler 1993: 8. Analysen i sig är komplex och kräver komplexa metoder. Kaeppler
föreslår rekonstruktion av befintliga skriftliga källor, hågkomst av hawaiianer med anknytning
till traditionella kunskaper kring ”…hula, cultural and structural analogies from other Hawaiian
domains, and analogies from contexts for structured movement in other Polynesian
societies…” Ibid.
526 Exempel på några av dessa traditionsbärare är Mary Kawena Pukui, Eleanor Hiram, Zuttermeisters, Samuel Pua Ha‘aheo.
527 Stillman 2001: 188.
528 Se vidare Kaeppler 1993: 7:
“From the early dictionaries, Hawaiian texts, and the Bible, it appears that in Hawai‘i,
formalized movements performed in sacred rituals and contexts that derived from them were
originally referred to as ha‘a – movements performed with humility – whereas formalized
movements as an expression of joy in non-sacred contexts were grouped together as hula.”
529 Levi Chamberlain sammanfattar hawaiiansk läkekonst som “superstitious infatuation” av
värsta klass. I Journal of Levi Chamberlain, April 5, 1841. J/HMCS.
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The belief, that the priests had power to pray any person to death, has been deeply rooted
and universal among this people, and cannot easily be eradicated. But we hope the time is
near, in which this magic mode of execution will be no longer dreaded; nor prayer be
regarded as a bloody engine of government, of malice, or of priest craft, for the destruction
of those, who fall under the condemnation of justice or caprice.530

Missionären Hiram Bingham tar även han upp fenomenet:
In addition to this conceded power of the priests and rulers, it was claimed and believed,
that by a species of witchcraft, incantations, and tricks of sorcery, or intercourse with
malevolent spirits, the priests and sorcerers could, and would, in an invincible manner,
accomplish the death of any that might fall under their displeasure; and, therefore, every
member of the community was deemed liable, and many felt themselves liable to perish any
day, by the unseen agency of their fellow-men, who were above, or without law.531

Dr. Holmans skepsis är tydlig i hans brev till hemlandet där han beskriver i sin dagbok hur
han som västerländsk läkare uppfattade de hawaiianska ”medicinmännen”, eller läkarna:
The native Physicians are extremely superstitious, and they know little or nothing of how
distinguish one disease from another; but generally administer the same medicine in all
disorders—and if the person to whom they give the medicine dies, they suppose him to
have been prayed to death by some enemy. Indeed this people do not believe in any natural
death, but that they are prayed to death, killed by Ah’-hoo ‘-ah-ena (evil spirit) or some
unforseen [sic] casualty.
The medicine they give seems to be more for the purpose of driving Ah-hoo-ah- [akua] out
of the person, than of healing the disease, which are composed principally of cathartics, and
those of the most drastic kind. I have known several instances of death from their
operation. The cathartic offset frequently continues for several days, and oftentimes
terminates in inflammation and death.532

Missionären Charles Stewart gjorde en intressant iakttagelse då han en morgon för första
gången kommer i kontakt med utövandet av pule ‘anā‘anā. Han beskriver det i sin dagbok:
My attention was attracted by a collection of persons near the path along which I was
passing. On approaching them, I saw in the midst a small mat covered with several
thicknesses [sic] of tapa or native cloth, on the top of which were placed two very large
trees, of a plant called by the natives api arum costatum. These seemed to have been
prepared for the occasion with much care, each being nicely divided through the stem, half
the length of the leaf, and one placed exactly over the other. They were firmly held by a
man kneeling at one end of the mat, while the sorcerer kneeling at the other, and holding
two of the divided stems in each hand, muttering his prayers over them. A few of the
persons present, besides those immediately engaged in the ceremonies, were solemnly and
intently occupied in the subject before them: but the greater number seemed disposed to
make sport of it, and turned to me with the exclamations “ino, pupuka, debelo”- wicked,
foolish, devilish.”
On inquiring what was meant by it, they answered, that some one had stolen the tobaccopipe of the man holding the leaves, and that the sorcerer was discovering the thief, and
praying him to death. When reproved for their superstition and wickedness, they became
evidently confused, and some unlucky movement of the leaves being made, the principal
performer said the effect was destroyed, and ceased praying apparently in a fit of vexation.
Journal of the Missionaries May 20. 1820.J/HMCS. Även i MH, april, 1821(17): 138.
Bingham 1849/1969: 24.
532 Brev: Thomas Holman till Prudential Committee of the Board for Foreign Missions, Kauai,
den 21 november, 1820. MsL/HMCS.
530
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There is no superstition perhaps more general and deep-rooted in the minds of this people,
than the belief that certain persons have the power, by prayers and incantations, to destroy
the lives of others; and many, doubtless, have become victims to their credence in this
device of darkness. A person, who has fallen under the displeasure of one of these “kanaka
anana”, or sorcerers, is told that his power is exercised over him, and that he will die. He
himself believes in the efficacy of that power – thinks perhaps that he has known many
instances of it. Anxiety is awakened; his mind becomes filled with pictures of death; he
cannot sleep; his spirit sink; his appetite fails; and the effects of his imaginary fears become
the real causes of the evil he deprecates. Finding his health and strength affected by these
natural but unperceived causes, he considers his fate inevitable; refuses all nourishment, as
unnecessary and unavailing; pines, languishes, and dies beneath the influences of his own
ignorance and superstition. The less enlightened of the people think no one dies a natural
death, and resolve every instance of mortality into the effects of this pule anana, prayer of
sorcery, some other incantation of a similar kind, or into the equally insidious influence of
secret poison.
Of the power of this superstition we had proof in a native of our own household. A thief
was put to flight from our yard one day while we were at dinner; this lad joined in the chase,
and seized the culprit, but lost by his hold by tearing of his kihei, or outer garment. The
thief was greatly exasperated; and immediately engaged a sorcerer to pray the boy to death.
Information of this reached the lad in the course of the afternoon; and we soon perceived
him to be troubled by the intelligence, though he attempted with us to ridicule the
superstition.
The next morning he did not make his appearance with the other boys: and upon inquiry
from them, they said he was sick. We asked the nature of the sickness; to which they
replied-“mai no i ka pule anana paha”- that he “was sick from the prayer of sorcery perhaps.”
We found him lying in the corner of his house, pale with fear, and trembling like an aspen
leaf, and was satisfied that the whole arose from terror; and compelled him,
notwithstanding his declarations that he was too sick, to come from his retreat – diverted
his mind – set him at work- and before noon he was as full of life and spirits as ever –
laughed at his fears, and began to defy the power of pule anana!533

Missionärernas fokus på att beskriva och generalisera det destruktiva och negativa som
representativt för hawaiianernas inställning till sjukdom och död har också marginaliserat
det uppbyggande och positiva. Hawaiianernas traditionella medicin var baserad på mer än
”trolldom” och magi. ‘Oihana lapa‘au, medicinsk tillämpning, grundade sig därtill på stora
kunskaper kring anatomi och medicinalväxter och yrket i sig innebar specialistkompetens
på olika sätt.
Samuel Kamakau gör en jämförelse med västerländsk medicin och menar att det
inom denna är det visuellt bevisliga som styr.534 De västerländska läkarna har uppnått
kunskap om sjukdomar genom att dissekera och studera kroppen, invändigt såväl som
utvändigt. Dessa kunskaper har legat till grund för utveckling av olika metoder att bota
sjukdomar. För de medicinska kāhuna (specialister) var det andra saker än det enbart
visuellt bevisliga som var avgörande. Kamakau förklarar: “…the god was the foundation,
and secondly came prayers. Third came schooling in the kinds of diseases; fourth, in the
kinds of remedies; fifth, in the art of killing; and sixth, in the art of saving.”535

Stewart 1828: 263f.
Kamakau 1991a: 106.
535 Kamakau 1991a: 107. Pukui m.fl. (1972/1979 (vol. 2): 154f) definierar hawaiiansk läkekonst
som ”empirisk” i den bemärkelsen att kahuna lapa‘au noga iakttog patienten och drog slutsatser
efter att han observerat vad som fungerade eller inte fungerade. ”He concentrated on results,
rather than rationale. In the empirical approach, medication was often prescribed on the basis
of, ’first we’ll try this, and if it doesn’t work, we’ll try that.’”
533
534
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Hawaiianerna ansåg att det fanns flera olika anledningar till sjukdom. Malcolm Chun
ger en övergripande förklaringsmodell gällande synen på hur sjukdom uppstod och
hanterades:
Illness in traditional Hawaiian society was generally thought to be induced through a
medium by magic or sorcery. This concept has much to do with how Hawaiians viewed the
sacredness of mana and kapu, and the violation of them. Being ill was just not a physical
discomfort, but also an imbalance of a spiritual or psychological well being, which implied a
loss of mana as well as physical strength. The means to correct or to heal this type of illness
was to counter it through chants, prayers, and medicines so as to restore an ill person to
physical, mental, and spiritual health to regain the lost mana.536

En hawaiians sjukdom kunde närmare förklaras utifrån olika orsaker. En var ma‘i mai waho,
sjukdom utifrån, dvs. orsakad genom antingen trolldom eller genom förbannelse. En
möjlighet var att sjukdom uppstod som straff från en förnärmad akua eller ‘aumakua,
ho‘opa‘ipa‘i‘aumakua. Osämja och gräl inom familjen kunde också orsaka sjukdom och detta
kallades ma‘i ma loko, sjukdom inifrån eller inom. Det fanns också utrymme för rent
kroppslig sjukdom, eller ma‘i kino som inte var orsakad av gudar, andar eller ”trolldom”.537
Vad gällde sjukdomar av fysisk art spelade dock den religiösa aspekten en avgörande roll.
Medicinalväxter och örter insamlades och preparerades under rituella former i enlighet
med vädjan om beskydd av lämplig gudom.

Medicinska specialister
Det fanns olika sorters specialister inom hawaiiansk medicin. Gemensamt för de flesta av
dessa var att de genomgått en lång och grundlig utbildning och att deras uppgift var att
diagnostisera och behandla alla sorters sjukdomar. Utbildningen kunde äga rum i speciell
skola eller genom att den utvalde, ofta ett barn eller barnbarn, gick i lära hos respektive
förälder eller far-eller morförälder.538 Det ingick flera moment i utbildningen varav pule,
Chun 1994: xiv.
Pukui m.fl. 1972/1979 (vol. 2): 150, Handy & Pukui 1996: 142, Mitchell 1992: 233.
Huruvida rent kroppslig sjukdom är en senare klassifikation går ej att utröna. Pukui m.fl. (ibid.:
150) gör en markering: ”Hawaiians eventually broke away from this complete acceptance of
preternaturally caused diseases. In time, medical kāhuna distinguished between god-inflicted
and physically caused disabilities.”
När exakt denna distinktion inträffade är omöjligt att veta. Dock är det inte omöjligt att i
samband med att nya sjukdomar utifrån drabbade hawaiianerna, utvecklades det också en
tolerans eller ett förtroende gentemot de västerländska läkarna. Pukui m.fl. (ibid.: 158)
förklarar: ”When Westerners arrived, they brought with them new and infectious diseases.
Kāhuna with a proper Hawaiian ha‘aha‘a (sense of humility) looked at the victims of small pox,
scarlet fever, measles, influenza, and whooping cough and adopted a ”hands off” policy. They
evolved a new diagnostic term and treatment ethic: These ills were ma‘i malihini (foreign
sicknesses). Send the patient to the “foreign” doctor.”
538 I-lala-ole, informant till Martha Beckwith berättar om kāhuna (generellt – dock specifikt
nämnda är kahuna lapa‘au, kuhikuhi pu‘uone, siare, också arkitekt):
“The office of kahuna was generally hereditary. A kahuna watched his children in order to
secure the brightest to take his place when he died. A boy was generally chosen, although a girl
was also eligible. The child was taught the prayers, ceremonies, omens, and their meanings. At
death of the kahuna his power was passed on to his successor by breathing upon him, or
better expectorating into his mouth. A bright child born into other family not of the
priesthood, a keen observer, and one whose prophecies were fulfilled, might be adopted by a
kahuna and initiated into the priesthood. If a son or grandson of a priest sinned, he lost the
virtue of the priesthood, which was passed on to an adopted child or to a relative.”
536
537
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bön, var ett centralt sådant. Pukui berättar om sin far/morfar: ”When my grandsire learned
to be kahuna lapa‘au, first he had to learn the prayers. Because without the prayers, the
herbs were useless. And he had to learn about the body and where ma‘i – the sickness –
was found in the body.”539
En kahuna lapa‘au, medicinsk kahuna (lit. expert på att bota) kunde ha flera
kompetensområden och vissa hade också kunskap i ”trolldom”, ‘anā‘anā och kuni.540
Kamakau menar att kahuna ‘anā‘anā var överlägsen kahuna lapa‘au då han kunde behärska
både konsten att rädda och konsten att döda.541
I kāhuna lapa‘au-gruppen fanns till exempel ho‘ohanau keiki och kahuna ho‘ohapai. Dessa
kāhuna var specialiserade på att underlätta graviditeter och att förlösa barn. Kāhuna pa‘ao‘ao
och kāhuna ‘ea var specialister på barnsjukdomar. Kamakau poängterar att diagnostisering
och behandling när det gällde barn var extra noga. Diagnostisering skedde här i enlighet
med ”…observation (‘ike lihilihi), insight (‘ike a ka ‘alawa), and experience (‘ike hana).”542
Föräldrarnas sjukdomshistoria togs i anspråk och tänkbara genetiska sjukdomar
behandlades redan då barnet låg i moderns mage. Vissa sjukdomar kunde påvisas genom
att kahuna pa‘ao‘ao noga studerade barnets mage för att se hur t.ex. ådror uppenbarade sig.
Diagnostisering skedde även genom att kahuna studerade barnets ögon, tunga samt tittade
barnet i munnen. Medicinering i form av intagande av t.ex. makou, en medicinalväxt som är
släkt med persilja, ansågs vara en av de mest effektiva botemedlen.543
Många kāhuna lapa‘au var utbildade att diagnostisera med hjälp av hāhā, palpation.
Genom att känna med fingrarna över olika områden av kroppen, främst överkroppen,
kunde dessa specialister, kāhuna hāhā, diagnostisera olika sjukdomar. Själva utbildningen
var en lång och invecklad process. Det var av största vikt att eleven behärskade alla
nödvändiga ritualer samt korrekt kunde recitera de speciella böner som var riktade åt
guden Lonopūhā, han som guidade till rätt diagnos. Själva diagnostiseringen lärdes ut med
hjälp av småstenar, papa ‘ili‘ili, ett slags klassificeringssystem, som lades ut i form av en
människokropp. 480 röda, svarta och vita stenar av olika storlek, form och densitet representerade olika delar av kroppen och visade var viktiga organ och leder fanns i
kroppen. Kamakau beskriver hur dessa användes:
The study of the pebbles began at the feet. There began the showing of the basic causes of
the diseases that men get from the balls of the feet to the crown of the head. There are 100
to 1,000 diseases that snuff out the life of man, and a kahuna haha must know everything
about the body of man, from the soles of the feet to the crown of the head, when he is in
‘full leaf’ (lau nui) and the blood is circulating freely [in the prime of life]. Those who had
studied until they were well grounded in knowledge and skill could predict when a man
would die, and a death forecast could be averted if the man listened to advice.544

I HEN I: 1379. M. W. Beckwith Collection of Notes. Informant I lala-ole. Datum okänt.)
539 Pukui m.fl. 1972/1979 (vol. 2): 147.
540 Pukui m.fl. (1972/1979 (vol. 2): 148) reder ut begreppen: ”A kahuna who customarily used
plants for healing, was in broadest sense, a kahuna lapa‘au. Yet when he used other diagnostic or
treatment methods, he could be called the kahuna of each separate method.” Som ett exempel
berättar Mary Kawena Pukui (ibid.) om sin mor/farfar: ”Grandfather was a kahuna lapa‘au, but
he also diagnosed by hāhā, so he was also a kahuna hāhā. He also used lā‘au kāhea, the ‘calling
medicine.’ He ‘called out’ to the gods. And so Grandfather was also kahuna kāhea. But he set
bones as well. So he was a kahuna ha‘iha‘i iwi. A ‘master’ of ha‘iha‘i (broken) iwi (bones).
541 Kamakau 1991a: 98.
542 Kamakau 1991a: 102.
543 Se vidare Kamakau 1991a: 102–105. för ingående information kring diagnostisering samt
medicinering. Se även Chun 1994. Hela verket.
544 Kamakau 1991a: 108.
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Läraren gick igenom varje kroppsdel och organ noga och beskrev hur olika sjukdomar
kunde upptäckas genom att känna och identifiera svullnader, knutor, spända muskler och
andra oregelbundenheter på olika ställen av kroppen. Detta i kombination med symptom
som den sjuke uppvisade. Således skedde diagnostisering genom hāhā, palpation, samt
genom att ställa frågor, nīnau pākahi. Ibland ombads eleven att med slutna ögon identifiera
varje liten sten för att visa att han behärskade hāhā i detalj.
Förnärmade akua eller ‘aumākua ansågs som sagt också vara orsak till sjukdom, ma‘i
‘aumakua. De flesta hawaiianer hade någon gång drabbats av sjukdom som straff för
felaktigt beteende. Akua eller ‘aumākua kunde straffa människor som t.ex. hade agerat orätt
gentemot en familjemedlem eller gentemot en familjegud. Kanske hade man varit slarvig
med att utöva nödvändiga ritualer och offer. Likaså kunde brott mot olika kapu vara en
orsak till förolämpade akua eller ‘aumākua. I de flesta familjer, ali‘i såväl som maka‘āinana,
hade någon drabbats av denna form av sänd sjukdom, mer eller mindre allvarlig beroende
på vad som låg bakom. I vissa fall kunde den drabbade personens familj lösa problemet
själva genom att ett antal, ofta betungande, offergåvor erbjudits den upprörde ‘aumakua.545
Dessa föregick ofta av en ho‘oponopono, ”setting right” ritual där ‘ohana, familjen samlades
för att återställa relationer familjemedlemmar emellan samt mellan familjen och familjens
‘aumakua. I svårare fall krävdes större insatser och offergåvor. Oftast kunde en kahuna
lapa‘au inte bota denna speciella sjukdom med medicinering i form av örter. Istället krävdes
en annan kompetens och andra metoder för diagnos såväl som behandling.
Den som behärskade detta var en kahuna ‘aumakua. För att gå till botten av problemet
krävdes kommunikation med andevärlden på rätt sätt och av rätt person. Därför var det
viktigt att en duktig och pålitlig kahuna ‘aumakua ägde stor insikt, visdom och inte minst
fromhet så att han kunde få rätt information från andevärlden. Med rätta intentioner skulle
han vägledas och få hjälp att avslöja vad som felade hans patient och få information kring
vilken typ av offer som skulle hjälpa. Det rena sinnet hos en kahuna ‘aumakua var
avgörande. Kamakau förklarar:
In order to rightly guide the kahuna, and for him to know the proper sacrifices and
offerings and suitable prescriptions to use in treatment, he was commanded through akaku
(apparitions), hihi‘o (visions), kahoaka (phantoms), kuaka (shadowy forms), and by ‘ike
maka (visual knowledge) through seeing and talking with an akua who had assumed human
form. So it was in ancient times, and so it is now.546

Om inte dessa kriterier följdes kunde ‘uhane ‘ino, onda andar, ta kahuna i besittning och
blanda sig i, ofta med förödande resultat för patienten.
Intressant är att Kamakau påpekar att kāhuna ‘aumakua var den grupp kāhuna som var
mest missförstådd. Han menar att denna kahuna klass som ofta refererades till som
”lögnare” och ”vidskepliga” (kāhuna ho‘omanamana), var missförstådda på grund av att de
”called upon their ancestors and pray to the dead and offer up sacrifices which they throw
into the sea or into fresh water, or bury at ko‘a fish and altars and at Pohaku o Kane, or at
waihau or unu hieaus, according to forms of the ‘aumakua.”547

545 Olika ‘aumākua krävde olika offer och ritualer. Exempel: ”..it is said that those of the mo‘o
‘aumakua would take a reddish brown or dark brown dog, a kapa dyed yellow with ‘olena, and an
‘awa root to a fresh-water pond. Here the items would be tied to a stone and lowered into the
water with the proper appeals to the mo‘o.” Gutmanis 1977: 62.
546 Kamakau 1991a: 95.
547 Kamakau 1991a: 96. Kamakau nämner inte vilka som missförstått, men jag antar att det var
de som var anslutna till den kristna kyrkan.
Waihau, enl. Pukui och Elbert (1986): ”A heiau where hogs, bananas, and coconuts were
sacrificed, but no human beings, a heiau for mo‘o [ödla, reptil] spirits.”
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Att det var just denna sorts kāhuna, dvs kāhuna ‘aumakua, som var utsatta för skepsis
och kritik visar sig också i det opublicerade dokumentet, Concerning Hawaiian Kahunas,
(datum okänt).Att författaren/arna är mer eller mindre kristna är tydligt i språket. Här görs
en referens till vad som ansågs vara mer legitima kāhuna, som visserligen bad till akua och
‘aumākua, men som också hade ärvt sin kunskap. De som inte ansågs vara tillförlitliga och
“äkta” var de som ansågs vara avgudadyrkande och som hade ett betydligt mer nära
förhållande till akua och ‘aumākua. De sistnämnda ansågs vara besatta:
Those who are possessed of the gods are those who were not trained in the art of being a
kahuna but know as much as those who are real kahunas because the spirits who possess
them speak to them. Thus they become idolatrous. They obey the instructions of these
unclean spirits and various gods made of pieces of wood, etc.; making themselves and those
who believed in them, kapu. They have more faith in these kapus than in Jehovah, the God
who made all things.548

På frågan om var dessa kāhuna-krafter kom ifrån är svaret kort: “From Satan.”549 Ett stort
problem ansågs vara att folket tydde sig till dessa kāhuna och på så sätt hölls fast i sin tro
att ‘aumākua fanns och hade inverkan på deras liv och hälsa.
Ett dilemma med detta dokument är att det förmedlar en tydlig känsla av
sammanblandning och generalisering gällande kāhuna och människornas förhållande till
sina ‘aumākua. Med tanke på de kristna undertonerna verkar det vara så att alla de kāhuna,
som på något sätt arbetade med och åberopade ‘aumākua, generellt klassificerades som
”idolatrous.” Den initiala distinktionen som antyds i början av dokumentet suddas i slutet
ut. Detta är tydligt i svaret på frågan: ”Do the kahunas believe that they can ask a god to perform a
task, or to enter a person to do him harm? Those who do not believe in Jehovah says yes. It is
understood then that the Devil and the deified aumakuas can do their work inside of man.
God will not shelter a sinful man. As Jehovah heeds his servant, so do Satan and the
aumakua head the idolatrous kahunas.”550
Här är kopplingen tillbedjande av ‘aumākua och synd, ”sin” intressant. En kvinna
berättar om en släkting som under året 1900 besökte en västerländsk läkare med
symptomen huvudvärk och en konstig känsla i halsen. Efter en tids behandling utan
förbättring sökte hon upp läkaren igen. Denne, som tydligen hade förtroende för
traditionell hawaiiansk medicin, menade att han inte kunde hjälpa henne utan att hon var
”kānaka [hawaiian] sick” och att hon istället borde söka hjälp med en ”kānaka cure”.
Kvinnan blev väldigt glad över ordinationen och läkarens vilja att legitimera hennes
traditionella tro, fastän hon ansåg sig vara kristen. Kvinnan berättar:
He [läkaren Dr. George Herbert] had wiped out of their minds the lifelong fear of being
discovered believing in the powers of the kahuna. Dr. Herbert had done more for them
than though the minister had sanctioned belief in the old ways. Papa and Auntie considered
themselves good Christians, but they knew in their hearts that the ways of the kahuna were

548 ”Concerning Hawaiian Kahunas” i HEN I: part. 4: 561. BM. Tanken går till Kamakau och
hans förklaring om att det fanns de kāhuna som blev besatta av ‘uhane ‘ino, onda andar. Dock
andas hela dokumentet ”Concerning Hawaian Kahunas” skepsis vad gäller all beblandning med
hawaiianska akua och ‘aumākua.
549 ”Concerning Hawaiian Kahunas” i HEN I: part. 4: 562. BM.: ”This can be seen in their
deeds, words and the way they had the minds of men to fear the aumakua and unclean spirits.
Not to fear Jehova but to fear Pele, Hiiaka, Kapo, Kuamu, Palamoa, Kalaipahoa, Sharks,
lizards and so forth.”
550 ”Concerning Hawaiian Kahunas” i HEN I: part. 4: 562. BM.
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often right for Hawaiians. To bring that belief to light was to admit sinning. Dr. Herbert
washed away that sin.551

Missionärernas taktik att förknippa traditionell hawaiiansk kultur med synd visar sig ha
haft och har fortfarande ett starkt grepp om många hawaiianer. Jag återkommer till detta i
kapitel 6.
Som jag tidigare nämnt fick ‘anā‘anā en hel del utrymme i missionärernas berättande.
Dessa historier om ‘anā‘anā och de kāhuna som utövade ‘anā‘anā har näst intill blivit
representativa för traditionell hawaiiansk medicin och kultur och när ordet kahuna nämns
är det ofta med associationer till just de som sysslade med ‘anā‘anā.552 I alla fall är denna
association representativ för många icke-hawaiianer, men också hos en del hawaiianer. Att
majoriteten västerlänningar föraktade det mesta som de medicinska kāhuna stod för och
förmedlade innebar att många kāhuna drog sig undan och utövade sitt yrke i skymundan.553
Vad som dock talar för att de inte helt försvann är den information som framkom i
samband med att en kartläggning av traditionell hawaiiansk medicin genomfördes av en
grupp hawaiianer 1867. Hälsosituationen på Hawaiiöarna hade försämrats avsevärt
alltsedan de första västerlänningarna anlänt. Hawaiianerna drabbades i allt större
utsträckning av epidemier som scharlakansfeber, mässling och också under 1850-talet av
en förödande smittkoppsepidemi. Hawaiianernas hälsosituation blev mer och mer
svårhanterlig och då antalet västerländska läkare var få och den västerländska medicinen
dyr och svåråtkomlig startade ett antal hawaiianer en diskussion om hur läget skulle
förbättras. Sjukdomar slog hårt mot den hawaiianska befolkningen och en plan för hur
hawaiianerna skulle hjälpas behövdes.
I december 1866 grundade några hawaiianer ‘Ahahui Lā‘au Lapa‘au of Wailuku, Maui.
Gruppens mål var att verka för en förbättring av hawaiianernas hälsosituation – detta
utöver vad den offentliga Board of Health kunde bistå med. 554 Tanken var att kartlägga och
Gutmanis 1977: 13f. Kvinnans, Clarice B. Taylor, berättelse publicerades i delar i Honolulu
Star-Bulletin den 13 augusti–22 augusti, 1950.
552 Pukui m.fl. (1972/1979 (Vol. 2): 164) noterar hur “…many Hawaiians of today think of all
kāhuna as being kāhuna ‘anā‘anā. Many Center clients who know their family line included a
kahuna immediately conclude the ancestor was ‘anā‘anā. Shame, dread of ‘having others find
out’, and fear that this awesome power had been handed down are frequently reported to social
workers.” De berättar även om hur en hawaiiansk man ändrade sitt familjenamn då detta
indikerade att det funnits en kāhuna ‘anā‘anā i släkten. Genom att ta ett annat namn
förknippades han inte längre med ‘anā‘anā och slapp folks ogillande och rädsla. I Pukui m.fl.
1972/1983 (vol. 1): 99.
553 Pukui m.fl. (1972/1979 (vol. 2): 163) poängterar just detta: ”With the passage of time, and
with Western disapproval of kahuna and the Hawaiian language, the rituals of both healing
kahuna and sorcerer have been forgotten, or are half remembered in fragments and distortions.
The great distortion has come in the changed connotation of the word kahuna.” Intressant är
dock att även om mycket har fallit i glömska så är det också mycket som lever kvar. Min
informant berättade för mig om att det finns de som praktiserar traditionell hawaiiansk
medicin, men inte gärna öppet. Och så finns det de som säger sig öppet praktisera traditionell
medicin. De sistnämnda ska man akta sig för, menar hon. Hemligt verkar vara en indikation på
”äkta” i många sammanhang. Samtal med Pali Jae Lee, september 2000.
En hawaiiansk praktiserande läkare berättar att det har kommit ut en rad böcker om
traditionellt hawaiianska behandlingsmetoder men om man skulle gå efter dessa böcker så
skulle resultatet bli döden; ”…if person followed those books they would be make (dead)!” I
Chun 1994: xv.
554 De fyra huvudfrågorna som diskuterades av gruppen:
1. Can only the Board of Health investigate and research medical treatments for the benefit of
public health? Is it against the law for others to seek alternative treatments?
2. Are there appropriate Hawaiian medicines to treat diseases present throughout the
Kingdom?
551
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påvisa den traditionellt hawaiianska medicinens fördelar. Att få tillgång till information och
kunskap om traditionell hawaiiansk medicin ansågs vara relevant och därför intervjuades
arton kāhuna med olika specialistkompetenser i olika diagnostiseringsmetoder. Flera av
dessa hade kompetens inom åtskilliga områden och majoriteten var utbildade i hāhā,
palpation, och pā‘ao‘ao, barnsjukdomar. Några använde sig av diagnostiseringsmetoder som
au maka, observation, moe, drömmar, och ‘uhane, andar. Vad som är intressant är att flera av
dessa kāhuna även utövade ‘anā‘anā, kuni, kuehu kapa samt ho‘opi‘opi.555 Intervjuerna som
har översatts och publicerats av Malcolm Chun i verket Must We Wait in Despair, 1994, är
inte bara intressanta och viktiga då de visar på hur traditionell hawaiiansk medicin
praktiserades, utan också för att de visar att det praktiserades, trots alla utomstående försök
att hindra. Vidare visar de på en avancerad diagnostiseringsmetodik med ett utbrett
anatomiskt kunnande, till skillnad från vad missionärerna ansett vara gällande. Kanske var
missionärernas fokus på hawaiianernas anknytning till andlighet det som överskuggade det
rationella, som faktiskt också existerade.
Intervjuerna visar också att ‘anā‘anā existerade och praktiserades i slutet av 1860-talet
trots missionärernas försök att utplåna vad de ansåg vara vidskeplighet. Frågan är då, vad
sysslade dessa ”fruktade” kāhuna egentligen med?

‘Anā‘anā
En kahuna från Wailuku, Maui berättar om ‘anā‘anā:
There are three different forms in this practice. They are combinable through one
practitioner and all of these forms were taught [to me], but, some are not taught all of these
forms. They are taught just one form according to what [their] teacher knows and also
according to what the student wants [to learn].
The practice of ‘Anā ‘anā is serious. It is also a deadly practice, therefore, anyone who gets
angry should not be taught this practice nor should someone who is revengeful
(ho‘omauhala) or someone who has grudge (‘ōhumu), or who is critical (kūhalahala), or
who gets abusive (pu‘e), or becomes hateful (inaina) or embarrassed (hilahila). [If they learn
the practice] hence they will say an ‘Anā ‘anā prayer upon the person he or she does not like
and that person may die if he or she might find a skilled practitioner, one who has been
taught ‘Anā ‘anā and who can perform, say the Kala rituals (counter-sorcery), then the ‘Ana‘āna
prayer would return back to the perpetrator and kill him or her. That is how ‘Ana‘āna is
practiced due to anger, shame, and criticism. These ‘Anā ‘anā practioners were called ‘ai
hamu (destroyers) and limo lepo (filth handlers).556

Martha Beckwith menar att ”sorcery” egentligen inte har studerats i ett större
sammanhang. Istället är det berättelser kring själva utövandet, tekniker, samt de kāhuna
som utövat t.ex. ‘anā‘anā och kuni som fått mest utrymme i det skrivna materialet. Hon
poängterar att mångfalden, om än fragmentarisk i sin karaktär, faktiskt visar på att
”sorcery” påverkade hawaiianers livsstil markant. Men mångfalden är också förvirrande,
menar jag, på så sätt att det inte går att utröna hur mycket respektive texter är påverkade av
det kristna moraliserande tänkandet. Detta blir tydligt i sammanhanget att fokus, som
Beckwith poängterar faller på ”smaskiga” detaljer kring själva utövandet. Jag vill åter relatera
3. Is it possible using traditional medical treatments to diagnose and treat various diseases?
4. Is it better to disregard traditional medicines and to rely on modern medicine [practiced] by
those appointed by the Board of Health. (I Chun 1994: vi.)
555 Chun 1994: viii. Chun använder Pukui & Elbert för att förklara de sistnämnda vilka, av
översättare och etnografer, kopplats till som ”svart magi” och ”trolldom”.
556 Chun 1994: 182. Intervju daterad den 25 januari 1867. (Chun övers. och paranteser)
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till tidigare exempel som t.ex. hula och tillverkning av kapa, där det är tydligt att utövandet i
sig är något som gärna beskrivs och inte den direkta funktionen. Frågan är då om det
metodiskt går att närma sig ämnet på ett annorlunda sätt och därmed få grepp om ett
större och mer funktionellt sammanhang. Ja, menar jag. Här måste det ges mer utrymme
för verk som Must We Wait in Despair samt tidiga kommunikationer med hawaiianer som
avsändare, t.ex. i form av artiklar från hawaiianska tidskrifter och tidningar.
Samuel Kamakau ägnar ett helt kapitel åt att beskriva ‘anā‘anā, ”true magic” och
hana‘ino, ”sorcery.”557 Han gör distinktioner mellan de olika kāhuna som ägnar sig åt
‘anā‘anā och en är distinktionen mellan de ”goda” eller ”äkta” (pure) och de ”onda”:
‘Ana‘ana can be the most evil of evil deeds (hana ‘ino); and evil spirits of darkness become
friends of men, and devils and demons (diabolo me ne daimonio) and “ghosts of the night”
(lapu o ka po) empower them. But to humble man who is pure in thought, ‘ana‘ana is a
virtuous profession (‘oihana hemolele); it is a means of absolution (he pu‘u kalahala) and of
dispelling troubles. The gods will help such a man until ‘he walks with a cane, has eyes
blurred like a rat’s, and grows white as the sugar cane tassel,’ a kani ko‘o, a haumaka‘iole, a ulu
ko kea.558

Kamakau gör också en indelning av olika sorters ‘anā‘anā magic och kāhuna verksamma
inom detta område. De mest ondskefulla ansågs vara kāhuna ‘anā‘anā ‘aihamu som också
kallades kāhuna po‘oko‘i, ”adze headed”, då de oftast halshöggs eller pekades ut som ”deathdealing kahunas”.559
Hana‘ino, ”sorcery”, skiljer sig från ‘anā‘anā på så sätt att det, enligt Kamakau, är ett senare
fenomen. Det hela började på ön Moloka‘i någon gång av senare delen av 1700-talet.560 En
man vid namn Kaiakea blev efter en händelse kahu, beskyddare, åt två akua, Kapo
(Kauluimaunaloa) och Pua. På sin dödsbädd manade han sina barn att fortsätta att ta hand
om och beskydda dessa gudomar. I gengäld skulle de skänka dem liv. Han manade dem
också att inte nyttja dem för något, och absolut inte att söka rikedom genom att använda
sig av dessa genom ”trolldom”. Berättelsen fortsätter:
Before Kaiakea died he strictly wanted his children not to spread the knowledge of sorcery,
nor give it to outsiders. But after his death his daughter Ka‘akaumakaweliweli set up kapus
(kukulu i na kapu) and built some houses for these gods, and made offerings to the ‘alae bird
(ho‘olulu i ka manu ‘alae). Kapualei and all the lands where the daughter of Kaiakea lived,
became famous on account of the houses erected for these gods. This art of ho‘ounauna, the
sending of spirits on malicious errands, did not come from Kaneiakama; this was a different
art, although the gods were the same kind (ma ke ‘ano ua like). The two sides, ‘ao‘ao, [that is,
the side that sent the spirits to do harm and the side that counteracted their harm] would
conflict; one of the other of kahu of the gods would be defeated, or victorious, and
contesting (ku‘e) goes on between them to this day.561

I samband med att ön Moloka‘i erövrades och ställdes i beroende av O‘ahu skedde ett
utbyte av information och kunskap mellan befolkningen på Moloka‘i och ali‘i på O‘ahu,
Maui och även Hawai‘i. På så sätt spreds dyrkan av de gudar som var förknippade med
Kamakau 1991a: 119. Notera Kamakaus distinktion mellan de två. Beckwith gör inte denna
distinktion. Hana‘ino, enligt Pukui & Elbert: ”To mistreat, abuse, mutilate, injure, mar, treat
cruelly or carelessly; cruelty; cruel; wicked; evil deed, torment”
558 Kamakau 1991a: 119f.
559 Kamakau 1991a: 123.
560 Kamakau 1991a: 131: ”Peleioholani was ruling on Oahu, Kamehameha-nui on Maui, and
Kalani‘opu‘‘ on Hawaii when sorcery, ho‘opi‘opi‘o, hi‘u, kaina [kāina], and lelopu‘u [alelo pu‘u], had
their start on Molokai, and at first it was not widespread.”
561 Kamakau 1991a: 132.
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trolldom. Likaså utvecklades konsten och kom att användas och fruktas över hela öriket.
Kāhuna som sysslade med denna konst ansågs vara ”onda”, och de liknades vid kāhuna
‘anā‘anā ‘aihamu men använde sig av andra metoder:
Death from a kahuna ‘aihamu was slow, sometimes taking a year or more, but the prayers of
the kahunas who used ho‘opi‘opi‘o, hi‘u, kaina, apo leo or alelo pu sorcery killed quickly. Their
prayers seemed to be just songs, mele and seemed insignificant as they came from the
mouth of the kahuna, but it was not from the songs that trouble came. It came from the
command to the spirits of death (kana kauoha ana i na ‘uhane oka make) – that was where
death came from. 562

Förtroende för det beprövade
Att hawaiianer fortsatte att förlita sig på traditionell hawaiiansk medicin vittnar också
Emersons berättelse om. Han berättar om hur hawaiianer år 1885 hade en fortsatt relation
till traditionell hawaiiansk medicin, om än i hemlighet:
On one occasion as I was sitting in my office in the study which had been used by father
Thurston, a native came to see me who attracted my attention as being of a rather oldfashioned type. After completing our business I began to ask him questions as to his beliefs.
‘All the old gods are dead?’ I inquired. ‘Pele is certainly still alive’, said he, ‘for we see the
activity of the volcano.’ How about the other ‘household gods’?’ ‘Some of them still live,’
he replied. ‘Tell me about your household god, has it ever done you any good?’ It was with
some difficulty that I persuaded him to pour out his soul, assuring him that what he told me
should not come to the ears of the Church and that I would not mention his name as a
believer in the old gods. Having got him into the right frame of mind, I closed the door and
he entrusted me with the following story.
‘My wife,’ said he, ‘had a young infant which she was unable to nurse. We are poor people
and had neither a cow nor a milk goat. I could not afford to buy ‘deer’s' milk’ (this is the
term which they designate canned milk), ‘and my poor baby was suffering from lack of
food.’
‘Why didn’t you pray to Jesus and ask Him to help you?’ I inquired.
‘I did,’ he said, ‘but He never heard me, it is scarcely more than sixty years since he came to
this country and learned our language. He has got so many people calling upon Him in
English and French and all the other languages He had not time to listen to me, a poor
kanaka, and He paid no attention to my prayer. I could not let my child starve so I got the
kahuna to come and help me secure aid from our aumakua, the dear family god. The
kahuna came and we did our best to prepare a good meal for him. We had no black pig and
could not buy one, but we had got some pig grass to represent the pig; we made ready a
moa lawa (white fowl), and an ia ula (red fish), and some awa. Around the brow and neck
of the mother we placed leis made of the leaves of the sweet potato vine. After prayer to
aumakua we offered him some of the awa, the remainder we drank ourselves while eating
the chicken and fish. Our aumakua heard our prayer and after this ceremony the mother
was amply able to nourish the little one. Now, Mr. Emerson, do you blame me for trusting
in our aumakua and asking his help when no other avail us?’563

Emersons samtal med den hawaiianska mannen visar också på att hawaiianernas relation
till ‘aumākua fortlevde och var central även 1885. Och att den kristna tron och hawaiiansk
tro kunde korrelera. Detta framgår också av en rad andra källor. Under slutet av 1880-talet
Kamakau 1991a: 133.
Emerson, J. S. Persistence of Heathen Ideas, 1885 (ej publicerat manuscript). HEN 614-615.
BM. Missionärsättlingen A. F. Judd berättar hur hawaiianer fortfarande förlitade sig på kāhuna
även om det inte talades om det öppet. Judd 1886: 10.
562
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till början av 1890-talet publicerades artiklar i exempelvis The Friend där hawaiianernas
relation till och interaktion med kāhuna, ‘aumākua och ‘unihipili diskuteras och inte minst
värderas. Pastor James Bicknell skriver om detta och understryker att många haole inte har
en aning om vad som egentligen ägde rum bland hawaiianer och om deras egentliga
förhållande till allt som definieras som ”vidskepelse”. Även Alexander publicerade en
längre artikel där han poängterar att även om kapu-systemet raserade så bestod maka‘āinana
nära relation till sina ‘aumākua.564

Bicknell 1890: 66f, se också Alexander 1884: 26f, Judd 1886: 9 och Bishop 1888: 1. Missionärsättlingen A. F. Judd (1886: 10) berättar om att den traditionella medicinen också fortlevde
med modifikation där vissa hawaiianer ingredienser hade ersatts med västerländska, exempelvis
ersatte brandy och pottaska de tidigare ingredienserna ‘awa och koali.
564
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“Heathen souls are without knowledge”565
When I speak of a system of education, I mean, of course, a system baptized with the Holy
Ghost – most thoroughly under the influence of the religion of Christ, entered upon and
prosecuted at every step with fervent and humble prayer.566

Ett av missionens centrala syften och mål var att bygga upp ett välfungerande skolsystem.
Just utbildning, eller ”instruction”, ansågs vara en betydande faktor och spelade en stor roll
för att hawaiianerna bland annat skulle kunna läsa bibliska texter och ta åt sig den kristna
läran och tron. Således var skolor en viktig komponent i konverteringsprocessen. Likaså
fungerade en ”gedigen” utbildning, inkluderat läs- och skrivkunnighet, som en självklar bas
för vad som ansågs vara moraliskt och civiliserat. En god kristen och inte minst en
civiliserad kristen, menade missionärerna, hade just dessa ovan nämnda kunskaper.
Relationen och sambandet mellan vetenskap, litteratur och religion poängterades i den
mån att vetenskap och litteratur måste utvidga sinnet och religionen måste helga det.567
Detta resonemang understryks av det faktum att den övervägande delen av den grundläggande litteraturen var av religiös karaktär, innehållande religiösa idéer och budskap. I
den gemensamma dagboken från december 1821 repeterar man syftena i form av en lista
där skolundervisning nämns först följt av upprätthållandet av predikan och offentliga
gudstjänster under sabbaten, förvärvandet av språket samt framställning och tryckning av
böcker.568
Både form och innehåll i utbildningen var präglad av, om inte identisk med, den
utbildningsfilosofi som var aktuell i New England. Här ansåg man att det viktigaste var att
envar accepterade den kristna världsbildens sanningar medan det först i andra hand var
viktigt att individens specifika talanger fick uppövas. En konsekvens av detta blev att
eleverna alltså fick lära in dessa ”absoluta” sanningar. Åsikten var så dominant att den
också präglade skolplanerna även om man faktiskt lade till några av de klassiska filosofiska
idealen.569 Målet med läs- och skrivkunnighet var att göra det möjligt för människor att
läsa och förstå Bibeln utifrån den protestantiska lärans uppfattning. De första skolorna på
Hawai‘i var utformade inom denna kontext.
Den kalvinistiska bakgrunden hos missionärerna var tydlig – man betonade flit som
en dygd och i skolplanen hävdades ”moraliska spörsmål” och ”världslig asketism” som
ideal. En god kalvinist skulle arbeta men skulle inte förvänta sig belöning här och nu.
Denna kristna religion separerades inte från det dagliga livet med dess plikter avseende
familj, skola, arbete och samhälle, allt detta skulle nämligen genomsyras av den religiösa
undervisningen. Skolväsendet och därmed utbildningen fungerade således som ett viktigt
redskap att institutionalisera de västerländska kolonialistiska idealen och på så sätt verka
för att assimilera de som uppfattades som annorlunda. Genom att utbilda hawaiianerna
kunde man påverka och i vissa fall försöka omkullkasta deras befintliga religiösa, sociala
och politiska system.
Dibble 1843/1909: 255.
Dibble 1843/1909: 266.
567 Brev: Lorrin Andrews till Rev. Dr. Wisner, den 3 november, 1829. MsL/HMCS.
568 “Journal of the Missionaries, December 24, 1821” i MH, februari, 1823(19): 40.
569 Solomon 1980: 39f.
565
566
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Innan de nyanlända missionärerna ens hunnit slå sig till ro och hittat platser för sina
hem gjorde de ansatser för att instruera hawaiianerna. I den gemensamma dagboken
berättar gruppen hur de, i maj 1820, påbörjade skolverksamheten; ”Today we have opened
a small school for children, which females of the mission intend to instruct. Though we
have from day to day given some attention to teaching chiefs, men, women, and children,
as we have had opportunity; yet we have not till now organized a regular school in this
place.”570 I denna första anspråkslösa lilla skola instruerade man barn i det engelska
språkets enklaste grunder, samt lärde flickorna i skolan att använda nål och tråd.571 Främst
fungerade Watt’s Catechism, Websters Spelling Book och Nya Testamentet på engelska som
läroböcker.
Under hösten samma år rapporterade missionärerna Hiram Bingham och Elisha Loomis
att man sammanlagt på alla stationer hade ett nittiotal elever av olika ålder, kön,
samhällstillhörighet och etnicitet.572 Dessa hade tillbringat sin tid i skolan med att lära sig
läsa och skriva, främst med hjälp av griffeltavlor som var ett uppskattat redskap.573
Successivt hade både antalet elever och undervisningstimmar per dag ökat och man
gladdes åt att se att både den regerande Liholiho och några av hans hustrur och tjänare så
smått började visa intresse för skolan på ön O‘ahu. Ämnesområdena utökades och de
elever som visade färdighet fick prova på nya ämnen som räkning och geografi. I slutet av
december samma år höll Elisha Loomis, högtidligt, årets sista examination där eleverna på
engelska reciterade vad de lärt sig under sina lektioner i stavning och läsning. På
hawaiianska upprepade de sedan tillsammans vad de hade lärt sig i söndagsskolan.574 Detta
slutförhör drog många åskådare och var en pampig tillställning.
De första två åren bedrevs huvudsakligen undervisning i en vanlig skola samt i
sabbatsskola, och då på det engelska språket. Anledningen till detta var att missionärerna
helt enkelt inte kunde hawaiianska. Till hjälp hade de hawaiianer som utbildats i New
England och följt med tillbaka, t.ex. Thomas Hōpū och John Honoli‘i, som bistod som
tolkar och lärare. Som jag tidigare nämnt hade missionärerna också hjälp av tahitier som
assistenter. I sabbatsskolorna studerade man Evangeliets elementära lärosatser, samt läste
ur ‘Ōpūkaha‘ias memoarer vilken inte bara uppskattades av hawaiianerna utan också
berörde dem djupt.575 Inledningsvis var det övervägande vuxna ur ali‘i-klassen som deltog i
“Journal of the Missionaries, May 20, 1820” i MH, maj, 1821(17): 138.
Missionärsfamiljerna behövde hjälp med diverse hushållssysslor och i utbyte lärdes de
hawaiianska kvinnorna att sy kläder i europeisk modell. En familj berättar hur de ”…took into
the family today an untutored native female to assist in the domestic concerns, and to be
instructed in the best things. Some of the native come every week, to be instructed and assisted
in making garments for themselves in European fashion”. “Journal of the Missionaries, June
21, 1820” i MH, maj, 1821(17): 140f.
Denna så kallade undervisning fortsatte ofta efter skoldagens slut och många av missionärerna
tog in flertalet barn i sina hem där de gav dem mat, kläder och instruktioner i hur man utförde
diverse hushållssysslor. Många av barnen fick nya amerikanska namn – gärna efter generösa
män och kvinnor som personligen eller genom organisationer donerat en summa pengar till
missionen i syfte att stödja eller agera fadder åt ett hawaiianskt barn. Se vidare Zwiep 1991:
107f.
572 “Letter from Messrs. Bingham and Loomis to the Corresponding Secretary, November 19,
1820” i MH, juli, 1821(17): 216.
573 Bingham 1849/1969: 105f: ”We were encouraged in our efforts to commend a school by
several residents, some wishing their wives, and others their children to be instructed. Among
these were Messrs. Holmes and Navarro (American), Marin (Spanish), Harbottle, Woodland
and Beckley (English), and Allen, a refugee from New York slavery before its abolition…”
574 Journal of the Missionaries, December 14, 1821. J/HMCS, även i MH, juli, 1822(18): 203.
575 Journal of the missionaries, October 20, 1820. J/HMCS: ”The closing deathbed scene of the
dear youth to whose history the school had listed from Sabbath to Sabbath, was very effecting
to them. Many of the scholars wept…The engraving, which represents the dying Christian; was
570
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undervisningen medan maka‘āinana som vanligt fortsatte med sina liv.576 Det beskrivs
hur Liholiho till en början såg till att helt förfoga över denna utbildningsmöjlighet och
prompt insisterade på att han och hans närmaste i hovet skulle vara de första i öriket att
behärska palapala – att läsa och skriva. Mycket av missionärernas tid och energi gick åt att
tillgodose kungens krav och behov.577 Men att i huvudsak koncentrera sig på att instruera
ali‘i hade också strategiska fördelar. Det var nämligen genom ali‘i missionärerna kunde nå
ut till folket. Missionären Artemas Bishop förklarar:
In fact the common people neither have (n)or [sic] desire to have any opinion or will
independent of their Chiefs whom they pay the most implicit deference, and consider as
incapable of a wrong action. It is for this reason that we pay particular attention to the
instructions of the Chiefs, that through them we may obtain access to the people. And if
this course were not pursued, our labors would be in vain, in attempting to arrest the
attention of the common people.578

Antalet elever under dessa första två år var troligen inte fler än 200.579 Den totala
populationen på Hawaiiöarna var enligt missionären Binghams beräkningar runt 130 000
vid tidpunkten och således hade missionärerna ett ofantligt arbete framför sig.580 Att
fortsätta att bedriva undervisningen enbart på ett, för övervägande delen av hawaiianerna,
obegripligt språk var lönlöst.581 Den enda möjligheten för missionärerna att nå ut till hela
befolkningen var att använda sig av det hawaiianska språket – även i skriftlig form.
Meningen var att alla hawaiianer skulle kunna läsa och förstå Bibeln och den kristna läran
på sitt eget språk, eller som Bingham formulerar det: ”…our object was not to change the
language of the nation but to bring to their minds generally, the knowledge of the
Christian religion, and induce them to embrace and obey it.”582
Med motiveringen att de troligen i större grad skulle accepteras och respekteras av
den hawaiianska befolkningen om de kunde behärska det hawaiianska språket, lade den
första gruppen missionärer mycket tid och ansträngning på att lära sig språket. De arbetade
dessutom hårt med att utarbeta ett skriftspråk. Tidigare besökare hade gjort ansatser att
exhibited, with which they were very much interested. Several of our pupils have expressed
earnest desire that they might be like Obookiah.” Även i MH, augusti, 1821(17): 247.
576 Kamakau (1992a: 249) skriver dock om denna inledande period om hur ali‘i även skickade
ut sina lärare i olika distrikt runt om på öarna för att folket också skulle lära sig läsa och skriva.
När väl missionärerna kom till dessa distrikt fann de att folket där redan hade kunskaper i
läsning. Huruvida dessa människors ”klasstillhörighet” samt förbindelse med ali‘i var avgörande
för att få ta del av undervisningen skildrar Kamakau inte.
Hiram Bingham menar att Liholiho inte ville att maka‘āinana skulle få tillgång till undervisning
då det skulle komma i vägen för deras arbete att samla ihop sandelträ som Liholiho behövde
för att betala sina skulder. Se Bingham 1849/1969: 163.
577 Kamakau 1992a: 248f.
578 Brev: Artemas Bishop till Rufus Anderson den 24 januari, 1824. MsL/HMCS.
579 Enligt Kuykendall, 1968: 106.
580 Bingham 1849/1969: 101. Se också Schmitt 1968: 10: Romanzo Adams beräknar
befolkningsantalet år 1823 till 134 926. Enligt Jarves beräkningar uppgick befolkningsantalet
samma år till 142 050. I Schmitt 1968: 10.
581 Bingham skriver att några av ali‘i hade lite kunskaper i engelska, dock var den sortens språk
som han kallar ”the language of Pandemonium”, vilket hawaiianerna förvärvat genom
kontakten med sjömän. Dessa icke gudfruktiga västerlänningar tillhörde emellertid, enligt
Bingham och de andra missionärerna, en ”…ungodly class of profane abusers of our noble
English.” Bingham 1849/1969: 103.
582 Bingham 1849/1969: 102. Men visst förändrade man språket med nya termer och begrepp
då många ord inte fanns på det hawaiianska språket och då fick då ”uppfinnas”. Tanken var att
om de kunde behärska det inhemska språket skulle de (missionärerna) lättare accepteras och
respekteras av den hawaiianska befolkningen.
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skriva hawaiianska namn och orter med hjälp av det latinska alfabetet, men enligt
missionärerna var dessa försök inte tillfredställande. Uppgiften bestod nu i att förse folket
med ett fullkomligt skriftsystem – antingen alfabetiskt eller byggt på stavelser – så att alla
de hawaiianska språkljuden fanns representerade. Till sin hjälp hade missionärerna ett par
enkla ord- och grammatikböcker från Nya Zeeland och Sällskapsöarna. Utifrån dessa
utvecklade de ramar för hawaiianska i skriftlig form och inom två år hade missionärerna
lärt sig språkets fonetik och grammatiska struktur.583 Vidare utvecklade de ett alfabet
innefattande fem vokaler a, e, i, o, u, samt sju konsonanter; h, k, l, m, n, p, w som alla skulle
uttrycka varje ljud i det hawaiianska språket. På julafton 1821 monterade missionärerna
den första tryckpressen på öarna och redan i januari året därpå hade man kommit så långt i
hanteringen av det hawaiianska språket att man kunde presentera en upplaga om 500
kopior av en liten 16 sidors pamflett som kom att kallas pī‘āpā.584
Kort tid efter det att första exemplaret av pī‘āpā lämnat tryckpressen visade flertalet
ali‘i, bl.a. Kuakini, eller John Adams vilket var hans engelska namn, sitt stora intresse att
lära sig läsa och skriva. Efter honom följde en rad likasinnade som Kamāmalu, Opi‘ia,
La‘anui, Cox m.fl. vilka alla var djupt imponerade av det tryckta ordet. Liholiho visade
dock till en början föga intresse för den lilla skriften men kom snart att inse betydelsen av
att skriftligt kunna hantera det hawaiianska språket. Han beställde 100 kopior av pī‘āpā och
meddelade att så snart han hade klarat av leveransen av sandelträ som han var skyldig,
skulle han och hans närmaste vara tillgängliga för undervisning. Så skedde och hans hus
kom att bli skolhus åt honom själv och andra i hovet, även så småningom Ka‘ahumanu.
Missionärerna, främst Bingham och Ellis samt några hawaiianska och tahitiska assistenter
ansvarade för utbildningen av hovet. Förutom denna grupp nobla hade missionärerna
dessutom ett hundrafemtiotal elever i skolor ute på olika platser i byn. Missionärerna såg
det ökade intresset som ett gott tecken på att nationen nu var redo att ta emot
undervisning.585
En betydande person i sammanhanget var den redan nämnde engelske missionären
William Ellis. Hans erfarenheter på Tahiti och hans grundliga kunskaper i det tahitiska
språket underlättade missionärernas arbete att lära sig det hawaiianska språket samt att
överföra det i skriftform. Som medlem i London Missionary Society ansågs Ellis vara
pionjär vad gällde arrangemang, systematisering och översättning av ett polynesiskt språk,
”Journal of the Missionaries, January 4, 1822” i MH, februari, 1823(19): 42, Ellis 1828: 31.
Kuykendall (1968: 104f) poängterar att det inte var med lätthet missionärerna fick alfabetet att
fungera. Lokala dialekter runt öarna ställde till det. T.ex. så sa man kapa på ön Hawai‘i och tapa
på Kaua‘i. Likaså kom missionärerna fram till att hawaiianer inte skilde fonetiskt på
bokstäverna l, r och d. Dessa problem innebar att alfabetet inte adopterades helt förrän i
mitten av 1826.
584 Denna uppgift angående sidantalet kommer från Lorrin Andrews “An Essay on the best
practical methods of conducting native schools. Read before the Hawaiian Association”, 13
juni 1832. Enligt Kuykendall (1968:105 & 107) var pī‘āpā en skrift på totalt åtta sidor och
innehöll ”…the alphabet, Arabic and Roman numerals, punctuation marks, lists of words,
verses of scripture and other reading matter, including a short poem giving the thoughts of
Kings Iolani (Kamehamhea II) and Kamualii in reference to Christianity.” Han nämner
visserligen den sextonsidiga skriften som publicerades i början av 1822, men han kallar den inte
pī‘āpā. Det kan hända att han i det föregående fallet talar om en senare publikation, detta då den
kortare pī‘āpā nämns i sammanhang i slutet av 1820-talet. Tate (1962: 192) förklarar de olika
sidantalen med att pī‘āpā helt enkelt trycktes i olika upplagor med olika sidantal om fyra, åtta
och tolv sidor.
Angående benämningen palapala skriver Hyde (1892: 119) att: ”…the first primer in Hawaiian
was called by the natives Pi-a-pa, because pa was the first syllable taught, according to the old
Websteriam method, p-a,pa.”
585 Bingham (1849/1969: 160) poängterar att intresset för det tryckta ordet också resulterade i
att fler intresserade sig för missionärernas skolverksamhet.
583
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nämligen tahitiska. På Hawai‘i assisterade han Bingham och Loomis i arbetet att skriva och
trycka upp en första upplaga hymner, Himeni Hoolen, på det hawaiianska språket. Efter
detta översattes en rad religiösa skrifter och tryckpressen gick varm.586
Missionärerna fick stora bekymmer när de skulle översätta mellan engelska och
hawaiianska oavsett riktning. De upptäckte att många engelska begrepp och termer helt
saknade motsvarigheter i det hawaiianska språket och därmed i hawaiianernas
begreppssfär. Metoden blev att i översättningar använda så näraliggande hawaiianska ord
som möjligt, men i flera fall fick nya ord skapas. Detta förorsakade ofta förvirring då
meningsinnebörden mellan de olika kulturerna inte alltid överensstämde. Det hawaiianska
språket var och är rikt på kaona, gömda eller dubbla meningar som oftast inte
missionärerna kunde relatera till. I samband med att det hawaiianska språket ”anglifierades” försvann således sådana viktiga språkliga markörer och associationer. Ord och
begrepp som missionärerna fann olämpliga och stötande ersattes av nya som korrelerade
med de kulturella värderingar som missionärerna ville förmedla. Effekterna av detta var att
ett ”nytt” och till vissa delar främmande hawaiianskt språk lärdes ut i missionsskolorna.
Alltså kunde hawaiianerna inte på traditionellt sätt förstå och hantera dessa nya begrepp.
En effekt av det här kan ha varit ett förytligande av det kristna budskapet, dvs. när en
situation var viktig eller kritisk blev man tvungen att söka sig tillbaks till sin egen
ursprungliga trostradition för att ha fullständig kontroll över situationen. Jag har tagit upp
exempel på detta i kapitel fyra.
Liksom det hawaiianska språket var rikt på symbolik och dolda meningar så gällde det
också missionärernas språk. Deras texter och predikningar var fulla av symboliska religiösa
och moraliska budskap som hawaiianerna hade svårt att relatera till. Missionären Lorrin
Andrews som intresserade sig för undervisningsmetoder och olika metoder för
förvärvandet av kunskap på Hawai‘i tar upp en händelse som är ett tydligt exempel på
denna problematik:
A few months ago I preached at Kaniaple about eight miles from Lahaina: - congregation
about 1500. I took uncommon pains to make my sermon clear; it was written. The text was,
“Jesus stood and cried, if any man thirst let him come to me and drink.” The body of the
sermon was taken up in running a parallel between the feelings, conduct & fears of a man
perishing with thirst, and one earnestly seeking the salvation of his soul; and supposed a
man perishing with thirst on top of the mountain near to us. I thought the sermon must be
understood. After meeting was out a respectable looking man followed me into the house
& after sitting a minute he said to me, “What is the name of the man who lives on the
mountain?” Without replying directly to his question, I said “Did you hear my sermon?” He
replied, “Yes.” “Did you understand it?” “Yes, it was exceedingly plain.” “Well” said I,
“what did you learn from it?” “Why” said he, “there were two men, one up the mountain
and one on the seas shore here; the one on the mountain was thirsty and wanted the other
to bring him some water.” Was this all you heard?” He replied, “Yes, that was all of it.”
Besides losing the whole tenor of the sermon, the man on the sea shore was from his own
imagination.587

Palapala – konsten att bemästra det skrivna språket
Produktionen av skriftmaterial på det hawaiianska språket kom att innebära ett
genombrott i missionärernas arbete. Fler och fler hawaiianer intresserade sig för palapala,
För en gedigen genomgång av missionärernas tryckta produktioner, samt deras arbete att
översätta det hawaiianska språket och omvandla det i skrift se Tate “The Sandwich Islands
Missionaries Create a Literature” i Church History No 31, 1962.
587 Andrews 1832: 12. HMCS.
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eller kunskapen och möjligheten att bemästra det skrivna språket. Snabbt lärde sig
hawaiianerna att läsa och skriva. För missionärerna innebar det ökade intresset också att
fler skulle få möjlighet att ta del av det kristna budskapet. Övervägande skriftmaterial var
ju av religiös karaktär så i samband med att hawaiianerna lärde sig att bemästra det skrivna
språket skulle säkert också kristna tankar och värderingar nå fram. Genom att strategiskt
välja det material som publicerades kunde missionärerna idka kontroll och styra vad som
skulle förmedlas. De hade, som jag nämnt i inledningen av detta kapitel, sina speciella
avsikter och mål med palapala. Men det var inte alltid, eller ens ofta, som missionärernas
mål överensstämde med hawaiianernas. Hawaiianerna hade sin egen agenda med egna mål
och syften och valde att ta del av palapala ofta med helt andra avsikter än att detta skulle
förmedla kristen moral och etik. Detta ledde till en hel del frustration hos missionärerna
vilket visar sig i kommunikationerna dem emellan, samt med ABCFM. Där beskrivs
hawaiianerna ofta som lata, ointresserade och oförmögna att förstå egentlig innebörd i
texterna.588
Palapala hade ett tydligt politisk strategiskt värde för hawaiianerna, framförallt för mō‘ī
och ali‘i. För att klara sig i den värld och verklighet som mer och mer uppsökte
Hawaiiöarna var det nödvändigt att kunna göra sig förstådd och förstå vad som pågick
runtomkring. De hawaiianer som dagligen var i kontakt med denna omvärld förstod
fördelarna i att lära sig att läsa och skriva, samt behärska kunskaper som t.ex. ekonomi och
politik.589 Det fanns ett stort värde i att kommunicera, men också i att manövrera. Genom
de nya kunskaperna skulle hawaiianerna ha möjlighet att försvara sig och sin
självständighet. Som jag tidigare nämnt var Hawaiiöarna intressant som bland annat
handelsstrategiskt mål för länder som Amerika, Storbritannien och Frankrike. I detta
sammanhang blev palapala ett viktigt politiskt instrument för ali‘i och att det i huvudsak var
ali‘i som inledningsvis lade beslag på palapala talar för detta.590
Att palapala fick en speciell betydelse för hawaiianerna utifrån ett hawaiianskt
perspektiv är tydligt i Juri Mykkänens resonemang i vilket han refererar till Greg Denings
(1983) studie av missionen på Marquesasöarna. Tillvägagångssättet att förmedla den
kristna kulturen på Marquesas, och även på Hawai‘i, menar Mykkänen, var genom vissa
utvalda moraliska regler som hawaiianerna själva införlivade och också anpassade till den
befintliga hawaiianska sociala ordningen. Mykkänen förklarar: ”The moral rules were
grouped under palapala, which, as a social system, fared better in reproducing native
culture than did the contact culture in the Marquesas, where local patterns of life were
practically wiped out by the mid-1800s.”591 Palapala kom på det sättet att förmedla mer än
bara förmågan att behärska läsning och skrivning. I texterna som spreds förmedlades
utvalda förbud utifrån de inkorporerade vad som kallades ke kānāwai o Iehova, Guds lagar,
och också vad som ansågs vara positiva anbefallningar så som de uppenbarade sig i tio
Exempelvis skriver Lorrin Andrews i “An Essay on the best practical methods of
conducting native schools”, 1832: 16. HMCS:
“The ideas of natives as to what instruction is in itself, has been & probably is now to a great
extend a hindrance to improvement. The opinion is almost universally prevalent that the whole
of instruction and the benefit to be derived from it consists in the being able to read or say
over the words in a book or out of it as the case may be, with very little or no regard to the
meaning.”
589 Värdet av att kunna kommunicera med omvärlden hade förståtts redan innan missionärerna
anlände. Kamakau visar på detta genom att förmedla en lista på hawaiianer som var läs- och
skrivkunniga. I Silva 2004: 32.
590 Se Sahlins 1992: 70.
27 Mykkänen 2003: 52. ”They [missionärerna] reduced their religion to intense concern with
’taboos’ that symbolized the Christian ethic, with monogamous marriage, with property, with
work, with food. The complex belief system of Christianity was better managed as a series of
moral rules.” Citerat i Mykkänen 2003: 52. Se även Dening 1983: 200.
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Guds bud. Utifrån dessa regler gav Ka‘ahumanu order till ali‘i på Maui att förbjuda
boxning, slagsmål, mord, onykterhet, samt beordrade att befolkningen skulle hålla sabbat
och gå i skola. Hoapili agerade i enlighet med Ka‘ahumanus direktiv och hotade till och
med att de som inte följde reglerna skulle förvisas till den ödsligt belägna ön Kaho‘olawe.
Aktionerna och det inledande resultatet, dvs. maka‘āinanas uppmärksamhet, av dessa ingav
missionärerna hopp. Precis som missionärerna hade tänkt skulle det förmedla ett innehåll
som skulle påverka hawaiianerna. Och visst blev det så, men med tanke på hur
skolsystemet utvecklades så var det kanske inte på det sätt missionärerna förväntat.592
Hawaiianerna såg fler fördelar med att behärska palapala som kom att efterfrågas inte
enbart på grund av dess politiskt strategiska värde, utan också på grund av den andliga
(eng. spiritual) makt den innebar. Berättelsen om ali‘i-kvinnan Kapi‘olanis konfrontation
med gudinnan Pele, menar Sally Engle Merry, illustrerar hur skrift förknippades med
andlig kraft.593 Chamberlain skriver om denna händelse en decemberdag 1824 då
Kapi‘olani, med missionären Goodrich i följe steg ner i vulkanens krater:
With her he descended the crater, and viewed its fires, and smoke, and running lava. None
of her countrymen had probably ever viewed the tremendous scene with feelings like those
which filled her breast. They had always approached with trembling awe, as to the feet of a
god of terrible prowess, whose wrath must be appeased with offerings. She approached
feeling that what she beheld was a display of the power and majesty of that God who made
heaven and earth, and who sustains and controls, directly all things; and all whose works
praise him, and in all is to be adored. While standing on the ledge, which bounds the crater
at the distance of more than 500 feet from the top, with those materials of destruction
before their eyes, which had often spread terror and dismay among the inhabitants of the
Eastern and Southern divisions of that island, she directed one of her attendants to engage
in prayer, in which service, she and her whole company with much solemnity united.
Before her arrival at the volcano, she was met by a priestess of Pele, who warned her not to
proceed as, in case she did, the god would come out and destroy her. Kapiolani demanded
who she was and thus addressed her. The reply was, “One in whom the god dwells.”
“Then,” said Kapiolani, “you are wise, and can teach me, come and sit down.” She seemed
loath to obey but Kapiolani insisting on her compliance, she yielded. Food was offered her,
but she said she was a god and did not eat. She held a piece of tapa in her hand which she
said was a palapala (a writing or letter) from Pele. She was requested to read it, but was
reluctant, and when forced to comply, she muttered over a medley of nonsense. Kapiolani
then produced her spelling books and hymns and said, “You have pretended to deliver a
message from your god, but we have not understood it. I will now read you a message from
the true God which you can understand; for I too have a palapala.” She then read sentences
from the spelling book and some of the hymns, and spoke to the impostor concerning
Jehovah the true God, who made all things, - of Jesus Christ the only Savior, of repentance,
and a new heart. During the confrontation the woman held down her head, and was silent,
and when Kapiolani had finished her address, she said, that god had left her, and she could
make no reply. Being afterwards invited to eat she partook without ceremony.594

Precis som för missionärerna hade skriften ett andligt värde för hawaiianerna, dock på ett
annat sätt. I ovanstående berättelse omtolkade Kapi‘olani ”skrift” med hjälp av
hawaiianernas egna kulturtermer som en slags andlig kraft/makt. Denna kunde användas
för att utmana gudinnan Peles kraft. Hawaiianerna betraktade skrift som förknippad med
592 Kame‘eleihiwa (2003: 154) skriver: “Christianity was the new kapu and it was the duty of the
maka‘āinana to obey. As this was in accordance with the old formula of mālama, the number of
“conversions” effected in the last six years of Ka‘ahumanu’s life is not surprising.”
593 “Letter from Chamberlain to Jeremiah Everts, March 26, 1827” i Merry 2000: 66.
594 “Letter from Mr. Chamberlain to the Corresponding Secretary, March 26, 1825” i MH
1826(22): 41f.
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andlig makt/kraft och då tydligt som ett tecken på gudomlighetens förmåga att tala. För
missionärerna var förmågan att kunna läsa Bibeln grundläggande för ett religiöst liv och
för att ha tillgång till den andliga världen. Skriftens ord fick särdeles betydelse som
ledsagare till ett moraliskt liv vilket ständigt framkommer i deras texter.595
Missionären Lorrin Andrews menar också han att en betydande orsak till intresset för
palapala troligen var hawaiianernas uppfattning om att palapala skänkte en magisk förmåga
vilket därför gav den som behärskade denna förhöjda makt. Han noterar hur hawaiianerna
snarare reciterade än läste texter de hade tillgång till och därigenom skänkte orden i sig
levande kraft:
Indeed a great many think that there is a kind of mystery or perhaps magic in reading. Their
notion is, that they must say over a word or two or sentence and then from some quarter of
another a thought will come to them, that is when they have any thought at all. I have spent
hours at a time in the High School trying to make the scholars believe that a word written
on paper or printed in a book meant just the same as when spoken with the mouth.596

Levi Chamberlain rapporterar hur efterfrågan på böcker var stor, även hos dem som inte
kunde läsa. Anledningen till detta var att många hawaiianer såg böcker som talismaner,
eller ”mea ola [living person or being], a thing of salvation”.597
När missionärerna började skriva det hawaiianska språket kom de dessutom att skapa
nya ord och begrepp vid sidan av att de övertog och, utifrån sin egen kulturella bakgrund,
gav väsentliga hawaiianska termer helt nya konnotationer. Noenoe Silva refererar till hur
missionärernas översättning, eller som hon skriver, beslagtagning av hawaiianska begrepp
kunde verka i missionärernas syfte.598 Exemplet med begreppet pono är här talande. I sina
religiösa texter använde missionärerna sig av detta ord i betydelse ”righteousness”,
rättfärdig, vilket inte hade någon egentlig motsvarighet i hawaiiansk uppfattning eller
moralkod. Hawaiianerna använde begreppet pono för att beskriva det mönstergilla sättet för
hur ali‘i skulle agera och som ett begrepp som uttrycker balans och fullständighet osv. Pono
kom nu istället att formas i enlighet med missionärernas konnotation av rättfärdighet
bottnat i kristen moral och lära. Förmågan till det ”rätta” hade olika betydelse i de båda
kontexterna. Missionärerna lade beslag på det hawaiianska ordet men fyllde det med sin
egen innebörd, vilket hawaiianerna anmodades rätta sig efter. Konsekvenserna blev bl.a. i
förhållande till text och böcker att en ny uppfattning om hur ens liv och öde summerades.
Silva säger så här:
From one mission primer, for example, students copied following sentence “E pa-la-pa-laia na i-noa o ka poe po-no ma-lo-ko o ka bu-ke o ke o-la” (The names of the righteous
[pono people] will be written inside the book of life). Here we can see that the Christian
god is imagined as having a book and the inscription of one’s name in the book guaranteed
life. In colonial imagination, the possession of books was a mark of superiority, even for
deities, and thus one that the native akua distinctly lacked.599

Med detta kommer en förklaring till varför böcker kom att betraktas som mea ola eller
frälsande symboler, som Chamberlain noterat. Modellerandet med hawaiianska begrepp
ledde till att ett stort antal väsentliga sådana, i detta fall pono, kom att skifta innebörd
vilket kom att påverka också hawaiiansk världsbild. Skriftspråket kom med tiden att ta över
som normerande för uppfattning och innehåll vilket påverkade och förändrade de urMerry 2000: 65f.
Andrews 1832: 12 i not E. HMCS.
597 Brev: Levi Chamberlain till Jeremiah Everts, den 22 februari, 1827. MsL/HMCS.
598 Silva 2004: 32f.
599 Silva 2004: 33.
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596

139

sprungliga uppfattningarna, således ett subtilt sätt att förändra en kulturs nedärvda traditioner. Till detta kommer att det engelska språket efter hand började ta över som
kommunikationsspråk och förmodligen underlättades detta av det faktum att många
väsentliga hawaiianska begrepp redan implementerats.
Men även om skrift värderades högt så fanns det de hawaiianer som menade att den
ingalunda innebar legitimitet för autenticitet. Ellis berättar om en intressant diskussion han
hade med några hawaiianska präster som visar att vissa hawaiianer visst såg ett värde i
skriften, men inte en förutsättning för tillförlitlighet:
Two or three old men, who we afterwards learned were priests, seemed to dispute what we
said about Jehovah’s being the only true God, and the Christian the only true religion. They
said they thought their taö (traditions) respecting Tu [Ku], Tanaroa [Kanaloa], Rono, or
Orono [Lono], and Tairi, were as authentic as the accounts in our book, though ours, from
the circumstances of their being written, or, as they expressed it ‘hana paia i ka palapala’
(made fast on the paper), were better preserved, and more akaaka, clear, or generally
intelligible. To this we relied at some length, after which the old men ceased to object, but
continued to withhold their assent.600

Kame‘eleihiwas förklaring att hawaiianernas inledande intresse för palapala bottnade i det
faktum att det erbjöd dem ett nytt sätt att utvidga sina intellektuella och poetiska
traditioner,601 blir i denna kontext tydlig. På så sätt möjliggjorde palapala en ny metod att
tradera befintlig muntlig tradition. Missionärernas teknik, dvs. att läsa och skriva, användes
av hawaiianerna som ett komplement till den egna muntliga kunskapsförmedlingen, inte
minst för att förmedla den egna traditionen.
Flera hawaiianer var dock inte lika entusiastiska över palapala, utan visade skepsis
gentemot detta nya och okända fenomen, precis som de visade skepsis gentemot
missionärerna. På flera ställen i källorna berättar missionärerna om hur de möttes av
misstro hos folket då de försökte sprida palapala. Missionärerna i Lāhainā på Maui skriver i
ett brev till ABCFM om just en sådan incident. Hawaiianen Malaihi berättade hur han
insjuknat och låg för döden när hans mor påstod att anledningen till hans insjuknande var
just palapala. De närvarande missionärerna berättar:
His parents were formerly worshippers of the shark, and he was taught by them to believe
in the miraculous power of the shark. With those who worshipped that monster it was tabu
to eat his flesh and it was universally believed that should any one violate the tabu death
would be the immediate forfeit. We requested the man to give us an account of his feelings
from the time that he first heard of the true God down to the present time. His eyes
glistened with tears while he replied: (…) ‘About the time that Governor Hoapili went
around this island (August 1825), I was taken sick and came nigh unto death. Then I began
to think of my end and felt anxiety for my soul. I conversed with my mother and she said:
‘It is nothing but the palapala (book) that has brought this sickness upon you. The god is
angry with you for learning that new thing and you are about to die for you folly.’602

Etableringen av skola i Hilo och Puna på ön Hawai‘i möttes också av skepsis. Folket där,
menade Bingham, var precis lika rädda för palapala som för gudinnan Pele. Bingham
Ellis 1828: 286.
Kame‘eleihiwa 2003: 142. Detta är tydligt hos hawaiianska historikerna Kamakau, Na‘ole
och Malo som använde skriften för att bevara hawaiiansk historia och tradition.
602 Brev: William Richards, Lorrin Andrews, Ephraim Spaulding, and Alonzo Chapin till
ABCFM, den 15 november, 1832. MsL/HMCS. Malaihi som var studerande vid Lāhaināluna
avslutar historien med att trotsa sin mor genom att förneka att palapala faktiskt hade något att
göra med hans tillstånd. Efter några dagar tillfrisknade han igen.
600
601
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berättar vidare att hawaiianerna begärde ersättning för att delta i undervisningen. Till
exempel bad vissa om ett klädesplagg i veckan som kompensation. Anledningen till att
folket i Hilo och Puna var så ”oregerligt” berodde enligt missionen på att området inte
hade någon tillräckligt inflytelserik hawaiiansk person, som en ali‘i, i området. Inte heller
fanns någon, enlig missionärernas standard, civiliserad familj som fungerade som
förebild.603

Utbildning åt folket
Under 1824 insåg ali‘i att tiden var kommen att släppa ”monopolet” på utbildning. I april
hölls ett möte där flertalet inflytelserika ali‘i som Kalanimōkū, Ka‘ahumanu och
Kaumuali‘i, hawaiianska lärare samt missionärer var närvarande. Bingham frågade
Kalanimōkū vilken den egentliga anledningen till sammankomsten var och denne vände
sig mot Ka‘ahumanu och sa: ”Is it not to make known our manao, resolution, concerning
the palapala and the law of God?”604 Ka‘ahumanu hade svarat att så var fallet och att det
var hennes avsikt att själv låta sig undervisas, följa Guds lagar och dessutom se till att
hennes folk gjorde likadant. Detta innebar en stor framgång för missionärerna i deras
arbete att nå ut och instruera hawaiianerna. En så betydelsefull ali‘i som Ka‘ahumanu var
extremt fördelaktigt att ha på sin sida. Som jag har nämnt i tidigare kapitel tre så visade
Ka‘ahumanu inledningsvis och till missionärernas förtret, föga intresse för missionverksamheten. Först efter att hon mirakulöst tillfrisknat efter en svår sjukdomsperiod, var
hon redo att lyssna, lära och ta åt sig missionärernas budskap. Hon reste sedan runt alla
öarna och påpekade fördelarna med den nya religionen samt uppmanade maka‘āinana,
folket, att ta del av undervisningen. Och som kuhina nui, kungens förste rådgivare, hade
hennes ord, till missionärernas förtjusning, stor genomslagskraft bland folket.
Maka‘āinana strömmade i tusental till skolorna för att ta del av undervisningen samt
lära sig hantera palapala.605 Efterfrågan på böcker och diverse skrivmateriel sköt i höjden.
Under en vistelse på Kaua‘i skickade Ka‘ahumanu ett brev till Kamāmalu på O‘ahu med
följande meddelande:
This is my communication to you: tell the puu A-i o-e-o-e (posse of long necks) to send some
more books down here. Many are the people few are the books. I want elua lau (800)
Hawaiian books to be sent hither. We are much pleased to learn the palapala. By and by,
perhaps, we shall be akamai, skilled or wise. Give my love to Mr. and Mrs. Bingham and the
whole company of Long Necks.606

Mellan 1825 och 1830 gick tryckpressen varm och en serie pamfletter med religiöst
innehåll som Bergspredikan, de Tio Budorden, Moses berättelse om Josef, och en liten
skrift med Ali‘i tankar om kristendomen, samt utvalda bibelavsnitt kom att fungera som

603Bingham

1849/1969: 210. Det fanns faktiskt missionärer i området. Dessa verkade dock inte
ha något större inflytande, vilket kan ha att göra med att det inte fanns några sympatiserande
ali‘i i deras närhet.
604 Bingham 1849/1969: 212.
605 Se Bingham 1849/1969: 256. Det var i huvudsak vuxna män och kvinnor som undervisades.
Vuxna hawaiianer uppfattades av missionärerna som okontrollerbara barn som behövdes
observeras och styras. Skola, ansågs i detta sammanhang, vara ett nödvändigt verktyg. I slutet
av 1824 var antalet vuxna elever fler än 1,600 och fyra år senare, 1828, ca 34 000. Se School
Statistics, 1832 i Benham & Heck 1998: 58.
42 Bingham 1849/1969: 172f. Delvis citerat i Zwiep 1991: 183.
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skolböcker. Till denna samling kom också senare en liten räknebok på åtta sidor och pī‘āpā
kamali‘i, en stavningsbok för barn.607
Men trots det intensiva tryckningsarbetet så kunde efterfrågan inte tillgodoses, utan
enligt missionärernas rapporter var det bara ungefär hälften av alla skolelever som hade
tillgång till annat material än pī‘āpā.608
Flera av ali‘i-rang sände sina tjänare att bli lärare i mer eller mindre avlägsna distrikt,
dvs. varje ali‘i försåg sina mycket utspridda landområden med lärarpersonal för att sprida
insikten om palapala. Ka‘ahumanu sände ut hawaiianer som fungerade som lärare till olika
områden på O‘ahu och dessutom till Hawai‘i, Maui, Moloka‘i, Lāna‘i och Ni‘iahu. De
stationerade lärarna kom i sin tur att välja ut och vidaresända sina bästa elever till ytterligare områden.
Hawaiianernas sätt att sprida lärare och skolor är intressant. Skolsystemet som
missionären Sheldon Dibble beskriver som ”a peculiar system of schools”609 överensstämde med tidens politiska och religiösa aspekter. De högsta i ali‘i-klassen, ali‘i nui, var
initiativtagare och portionerade ut ansvaret för skolorna till konohiki, lokala ali‘i som
ansvarade för ett specifikt ahupua‘a, landområde, som i sin tur ansvarade för att alla de
lokala skolorna fungerade, dvs. att varje skollärare hade ett skolhus, mat och kläder. I sin
tur skickade de lokala skolorna ut sina mest lovande elever att undervisa i de mer avlägsna
områdena. Detta hawaiianska system resulterade i att hawaiianer på ali‘i initiativ anslöt sig i
mängder som elever till skolor runt öarna. Sahlins refererar till dessa skolor som ”quasiritual centers” som speglade de befintliga hawaiianska hierarkierna och indelningarna i ali‘i
strukturen.610 Det faktum att det dessutom ofta var själva konohiki, som fungerade som
lärare, menar Sahlins, styrker att de tidiga kristna skolorna ”…were conceived by the
higher Hawaiian authorities as instrument of rule and were thus encompassed in the
system of land control and personal service to the ali‘i.”611
Hawaiianernas ökade intresse och det stigande elevantalet var naturligtvis positivt för
missionärerna, men det innebar också en del problem. Missionärerna hade ingen möjlighet
att övervaka eller ens påverka hur dessa skolor bedrevs. Inte heller kunde de inverka på
vilka som deltog. Människorna som kom till skolorna var av alla åldrar och det syntes inte
finnas några restriktioner hos hawaiianerna kring vilka åldersgrupper som bäst lämpade sig
för utbildning. Enligt beräkningar så var ca 4/5 av eleverna över fyrtio år.612 De hawaiianska lärare som bedrev undervisning hade oftast endast genomgått en mycket enkel
examination där elementära kunskaper i läsning och skrivning var det centrala. Ibland hade
de inte ens dessa kunskaper.613 Elevernas egentliga kunskaper ifrågasattes dessutom
607 Andrews 1832: 8. HMCS. Clark skriver att om alla pamfletterna bundits ihop hade det blivit
en lärobok på totalt 96 sidor. Enligt Lorrin Andrews hade dock inte mer än hälften av alla
studenter på öarna tillgång till något annat än pī‘āpā. Se Clark 1931: 54. För en sammanfattning
av missionärernas tryckta material, se även Tates artikel “The Sandwich Islands Missionaries
Create a Literature” i Church History No. 31, 1962
608 Antalet tryckta sidor under åren 1825–1837 är imponerande: år 1825 trycktes nästan 1,5
miljoner sidor per år, runt 1830 trycktes ca 5 miljoner sidor per år. År 1837 trycktes nästan 18
miljoner sidor. Se Tate 1962: 189.
En intressant iakttagelse är att många hawaiianer läste sina böcker uppochner. De hade lärt sig
läsa genom att studera skolans enda exemplar just uppochner då de satt i ring runt läraren som
höll boken emot sig. Hyde 1892: 119.
609 Dibble 1843/1909: 216. Se också Sahlins 1992: 91 för vidare resonemang.
610 Sahlins 1992: 92.
611 Sahlins 1992: 93.
612 Dibble 1843/1909: 217.
613 Dibble (1843/1909: 218) skriver angående begreppet “skola”:
“I have used the term school, for I know of no other, but what were called schools in those
days at the island were scarcely deserving of that name. I will endeavor to describe the thing
and leave to my readers to apply such a term as they choose. From the description of one
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ständigt av missionärerna som poängterade att kvantitet ingalunda förutsatte kvalitet. Men
visst fanns det också fördelar med kvantitet. I missionärsrapporterna till bl.a. ABCFM gav
de höga siffrorna sken av att missionärernas arbete var framgångsrikt och att det var
meningsfullt och dessutom viktigt att satsa ekonomiskt på en fortsatt mission. Det höga
trycket på missionärerna visade att det fanns utrymme för fler missionärer och ABCFM
skickade också uppbackning.
På Hawaiiöarna var det traditionsenligt de äldre som fungerade som kunskapskällor.
Detta kan ha varit en anledning till att det i huvudsak var vuxna som deltog i undervisningen. De yngre lärde sig av de äldre eftersom de äldre fungerade som lärare i familjen
eller gruppen. Resonemanget strider visserligen mot missionärernas utsagor där det gång
på gång betonas att maka‘āinana agerade helt i enlighet med ali‘i-klassens önskemål och
krav. Men missionärernas syn på förhållandet mellan ali‘i och maka‘āinana kan diskuteras. I
missionärsmaterialet är parallellerna till missionärernas egen erfarenhet kring feodalsamhället tydliga. Där beskrivs maka‘āinana närmast som marionettdockor inför ali‘i
klassens minsta vink. Maka‘āinana beskrivs som materiellt, fysiskt och mentalt livegna utan
kapacitet eller vilja att agera på egen hand.
Intressant i sammanhanget är också Juri Mykkänens resonemang kring varför så
många slöt upp i skolorna och tog del av undervisningen. Han skriver att maka‘āinana tog
skola och utbildning på allvar och ansträngde sig för att det var deras sätt att ”…make
their best in a society dominated by the earthly counterparts of divine powers.”614 På så
sätt tycks Mykkänen, enligt min uppfattning, påvisa att maka‘āinana hade en medveten
strategi och inte bara slaviskt följde ali‘is befallningar.
Undervisningen i de väl utspridda skolorna, som kom att benämnas commonschools, beskrivs i allmänhet som undermålig. Resultatet blev att skolorna bröts upp efter
en kortare tid då intresset svalnat.615 I flera fall anlitade lärarna dessutom ställföreträdare
när de tröttnat på ansvaret och exempel på detta beskrivs i flera av missionärernas
dagböcker och brev.616 Lorrin Andrews berättar hur det kunde gå till:
When he [läraren] arrives at the point where we should say he might begin to be useful; that
is the point where he thinks he ought to stop; and generally does stop and gives his work up
into the hands of others, who when they also in their own opinions become skilful resign in
favour of others…617

Vad gällde ställföreträdare var detta ett system som nyttjades på alla nivåer och inom
många områden i samhället. Lorrin Andrews skriver om dessa som befintliga ”…of
government from the highest kuhina of the king to the pipe lighter of the most petty

school the character of hundreds that existed throughout the islands may be learned, that they
all were substantially the same.”
614 Mykkänen 2003:57. Vidare refererar Mykkänen till Evans-Prichard (1940:19): “To find a
classic parallel, if the Nuer defined thier social relations ‘in terms of cattle’, the Hawaiians did it
in terms of the chief.” Ibid.
615 Lorrin Andrews berättar:
“Methods of reading among scholars & even teachers is very bad. It consists in a hitching,
hesitating, half spelling method of pronouncing the words, with frequent stops, repetitions and
blunders – either no attention at all to pauses or what is almost universal, every pause is used
as a period both as it relates to the length of the pause & the cadence of the voice.” I Andrews
1832: 12. HMCS.
616 Lorrin Andrews benämner detta som en ”method of teaching by proxy”. Andrews 1832: 20.
HMCS.
Missionärerna berättar också hur många ali‘i, främst kungen, istället för att närvara i skolan
skickade ställföreträdare för att delta i undervisningen och i sin tur sedan förmedla den nya
kunskapen till dem.
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officer…”618 Tydligt är att hawaiianerna helt enkelt transformerade missionärernas tankar
om utbildning åt alla och formade detta i enlighet med viss hawaiiansk traditionell modell.
Missionärerna Bishop och Thurston rapporterar också hur lärare lämnade sina elever
utan tillsyn under längre perioder, varvid eleverna tillbringade dagarna med att berusa sig
på ‘awa och rom samt med att umgås med haole, andra vita. De senare fick till stor del
skulden för hawaiianernas olämpliga beteende.619 Levi Chamberlain berättar om ett av sina
besök ute på bygden:
On my arrival I was surprised to find but 16 scholars assembled, and these persons who
seemed to feel not much interest in the palapala. I inquired of the teacher the reason that
there were so few scholars. He relied that he could not collect them. There had been
formerly, he said, many scholars in the district; but now there were none, – …I learned
from some of my attendants that the cause of the falling off was to be attributed to the
immorality of the head teachers, who had turned back to the paths of intemperance, and
the ways of iniquity.620

I de mycket enkla skolbyggnaderna, där sådana ens fanns, samlades eleverna i bästa fall en
till två timmar per dag. Många lärare som påstod att de hade undervisning varje dag hade
det oftast bara fem dagar i veckan och då en halvtimme åt gången. Vanligast var dock att
man hade skola två- till tre dagar à en timme.621 Eleverna utgjorde en större eller mindre
skara män och kvinnor och ibland också barn som skulle lära sig alfabetet samt att läsa,
eller som missionären Dibble uttryckte det, att upprepa orden mening för mening i den
lästext de hade. Vad gällde pauser, betoning, tonfall och böjningar rapporterades mindre
framgång.622
Eftersom det var brist på skrivverktyg, papper och griffeltavlor stannade den
övervägande undervisningen vid läsning och andra muntliga övningar. I fall där läraren
hade kunskaper, instruerades eleverna i räkning. Missionärerna imponerades av hawaiianernas färdighet att lära sig utantill och berättar hur flertalet kunde recitera hela pī‘āpā
och i förekommande fall andra texter, från början till slut, utan att de egentligen kunde
läsa.623 Vad gällde deras textförståelse fanns det tydliga problem. Andrews skriver hur hans
elever hade stora svårigheter att förstå innehållet i texterna. Han ger följande exempel:
”The following, not long ago. ’Abraham died being a hundred and seventy five years old.’ I
immediately asked, ’how old was Abraham when he died?’ The scholar replied, ’I don’t
know, I never heard, how should I know.’”624
Problematiken här är intressant då ovanstående exempel visar på två olika
föreställningsvärldar där informationen och inte minst kommunikationen inte var kompaAndrews 1832: 20. HMCS.
Brev: Artemas Bishop & Asa Thurston till Rufus Anderson, den 10 november, 1835.
MsL/HMCS.
620 Brev: Levi Chamberlain till Rufus Anderson, den 26 mars, 1827. MsL/HMCS.
621 Alexander & Atkinson, 1888: 4, samt Andrews 1832: 15. HMCS. Lorrin Andrews skriver:
“Those teachers who pretend to have school everyday (and they are very few) have it only five
days a week and not more than half an hour at a time. And besides they have long vacations.
But the common practice is to have school only two or three days in a week about an hour at a
time. Thus they go on until a proclamation is made by governor or missionary to prepare for
examination, then they wake up and make a real push for several days if so many are allowed.
Their memories are literally crammed with this & that to make a show. After examination is
over or rather exhibition all is forgotten & they go on as before until again summoned to
examination.” Andrews 1832: 15 i not G. HMCS.
622 Dibble 1843/1909: 219, Andrews 1832: 12. HMCS, ABCFM: “Answers by the S. I.
Mission”, 1833: 3. HL.
623 Dagbok: Journal of Elisha Loomis, July 28th, 1825. J/HMCS.
624 Andrews 1832: 13 i not E. HMCS.
618
619
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tibel. Vad betydde egentligen ålder för en hawaiian? Hawaiianerna mätte ”ålder” i relation
till olika fysiska såväl som mentala färdigheter, erfarenhet och kompetens. Till exempel:
”Big enough to carry a small gourd full of water (about two). Big enough to carry two
coconuts (five or six). Strong enough to carry a smaller member of the family on his back
(about 10).”625 Ålder relaterades också till viktiga historiska händelser, exempelvis: ”I was
born in the year that Kamehameha III came to Kealakekua and afterwards the first
steamship arrived…”626 Hur skulle man då begripa hur gammal Abraham var?
Bibelavsnittet berättar ju inget om Abrahams kompetenser, ej heller knyter det an till
någon specifik, och för hawaiianerna viktig, händelse.
En absolut höjdpunkt i skolsammanhang var hō‘ike, examinationen. Oberoende av
om det hade bedrivits skola regelbundet eller inte så var alltid uppslutningen till dessa
evenemang stor och firades med pompa och ståt. Till och med i de skolor som inte haft
någon verksamhet under året, samlades eleverna några veckor innan för att uppdatera sina
kunskaper, men också för att planera inför den kommande examinationen. Förberedelserna sysselsatte hela familjer med matlagning och annat inför resan och vistelsen. På
själva examensdagen hölls en extravagant ceremoni där eleverna, ali‘i och maka‘āinana
deltog iklädda sina nyaste och finaste kreationer och kapa. Skolorna emellan tävlade om
publikens uppmärksamhet och favör, och den skola som vann publikens tycke blev
berömd och de som inte favoriserades hånades.627 Vad som avgjorde var inte bara kunskaper utan elevernas estetiska uppenbarelser.
De första åren examinerades eleverna huvudsakligen i läsning och alfabetet men senare
infördes skrivning på griffeltavlor som examinationsmoment. Reuben Tinker beskriver en
examination i Honolulu, 1831:
The shell horn blowing early for examination of the schools, in the meeting house. About
2,000 scholars present, some wrapped in large quantity of native cloth, with wreaths of
evergreen about their heads and hanging toward their feet- others dressed in calico and silk
with large necklaces of braided hair and wreaths of red and yellow and green feathers, very
beautiful and expensive.
It was a pleasant occasion, in which they seemed interested and happy (…) The King and
chiefs were present, and examined among the rest. They read in various books, and 450 in 4
rows wrote the same sentence at the same time on slates. They perform with some
ceremony. In this exercise, one of the teachers cried out with as much importance as an
orderly serjant [sic]… and immediately the whole company began to sit up straight. At the
next order, they stood on their feet. At the next they ’handled’ slates or ’presented’ – i.e.
they held them resting on the left arm as a musician would place his fiddle. At the next
order, they brought their pencils to bear upon the broadsides of their slates ready for action.
Mr. Bingham then put into the crier’s ear the sentence to be written, which he proclaimed
with all his might and a movement of the 450 pencils commenced which from their
creaking was like music of machinery lacking oil. Their sentences were then examined and
found generally correct.628

Pukui m.fl. 1972/1979 (vol. 2): 50.
Samtal med Malcolm Chun, augusti 2000.
627 Kamakau 1992a: 270.
628 Citerad i Kuykendall 1968: 108f. Dibble skriver:
“These convocations were immense, and they furnished a kind of excitement to the mass of
the people, filling in a measure a blank which hade been by the abolition of ancient festivals
and public sports. The excitement in the two cases was widely different indeed – a useful
interest being substituted for the most debasing scenes of vice and revelry.” Dibble 1843/1909:
220.
625
626
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Kamakau reflekterar över hur snabbt hawaiianerna fattade tycke för examineringstillfällena
och omvandlade dem till något som liknade hula-skolorna. Sättet att memorera och
upprepa informationen liknades vid ”chanting” och allt ifrån recitation till skrivning på
griffeltavlorna utfördes unisont med enorm precision precis lika skickligt som om de rört
sig i dans.629 Sheldon Dibble begrundar även han vad dessa sammankomster som engagerade och exalterade massor av hawaiianer, fyllde för funktion. Han menar att
examineringstillfällena och allt vad de innebar för hawaiianerna var ett substitut för de
tidigare sociala aktiviteter, som t.ex. festivaler och offentliga sport och spelsammanhang,
som hawaiianerna nu övergett, eller som jag vill understryka, tvingats överge. Naturligtvis
såg missionärerna hawaiianernas engagemang, som visserligen betonades med enorm
extravagans, för detta ”nya” som positivt.630

Med fokus på barnen
I början av 1830-talet blev utbildningssituationen återigen oroande för missionärerna.
Alltfler av de vuxna eleverna övergav skolorna och i samband med Ka‘ahumanus död kom
antalet elever att minska med mer än 50 procent.631 Chamberlain skriver 1832 till ABCFM
och berättar hur fler och fler hawaiianer övergav skolorna för andra, både gamla och nya,
aktiviteter: ”You would see in many places, natives who but little while ago were numbered in our scholars, now devote to play, to making & drinking intoxicating liquors.”632
Som om missionärernas allierade Ka‘ahumanus död inte var tillräckligt så rebellerade mō‘ī
Kauikeaouli mot allt som hade med kristendom att göra, vilket ledde till att skolor utanför
missionsområdena nästintill upphörde att fungera. Det hade kommit till ett läge då det
fanns ett tydligt behov av att diskutera och inte minst revidera utbildningsväsendet. Skolan
var en i hög grad nödvändig kanal för missionärerna i deras strävan att sprida dygd och
andra uppskattade kristna eller västerländska influenser till hawaiianerna. Missionärerna
ansåg (och insåg) att utan skolorna skulle missionen inte överleva länge och folket skulle
då berövas möjligheten att bli ”intelligenta” och flitiga personer i en civiliserad, kristen
nation.633 Det krävdes nya tag och kraftansträngningar för att skapa ett mer stabilt och
permanent skolsystem.
Se Kamakau 1992a: 170 och Zwiep 1991: 109.
Dibble 1843/1909: 220. Han skriver vidare: “The excitement in the two cases was widely
different indeed – a useful interest being substituted for the most debasing scenes of vice and
revelry.”
Även Benjamin Wist (1940: 26) refererar till hur skolgång och medföljande aktiviteter kring
denna fungerade som ett substitut för forna sociala aktiviteter.
631 I slutet av 1831 rapporterades det att det fanns 1 103 skolor och nästan 53 000 elever
runtom öarna. I mitten av 1832 fanns det ca 23 000 elever.
I en rapport till ABCFM skriver missionärerna 1833:
“While it has been our business to teach a few hundred personally and superintended their
efforts to teach others, our steady aim has been to exert a moral and religious influence over
the whole community by means of the widely extended and in some respects loose school
system. Whatever may have been the defects of that system, it should be understood that the
design of it has not been merely or mainly literary; that mental culture has not been in the
schools, especially of adults, our most prominent object; for in those points of view, hundreds
of schools under native teachers embracing thousands of readers, would hardly deserve the
name of schools, as that term is ordinarily understood in the most enlightened countries as the
nurseries of science and literature.” I ABCFM: “Answers by the Sandwich Island Mission”,
1833, HMCS
632 Brev: Levi Chamberlain till Rufus Anderson, den 6 februari, 1832 MsL/HMCS.
633 Visst hade de lyckats på så sätt att stora delar av den hawaiianska befolkningen var skrivoch läskunniga, men ”bildade” ansågs de inte vara. Missionärerna Green och Armstrong
629
630
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Till största delen hade eleverna under de gångna åren varit vuxna män och kvinnor och
barnen hade kommit i skymundan. Det ville man nu ändra på. Nytt fokus på en ny
målgrupp blev aktuellt. Hos barnen, menade missionärerna, låg hoppet om framtiden och
att fortsätta ignorera dem skulle leda till en mörk framtid också för missionärerna. Eller
som Sheldon Dibble uttrycker: “Leave them without school, and they will grow up like the
wild goats of the field – grow up under the influence of the blasphemer, the adulterer, and
the drunkard – and, more than all this, grow up hardened against the influences of
Christianity – a state worse, if possible than heathenism itself.”634 Initiativet att inrikta sig
på barnen skulle troligen också välkomnas av ABCFM som ställt sig frågande till varför
missionärerna under så lång tid koncentrerat sig på att utbilda den vuxna befolkningen.635
Förutom fokus på barnen diskuterades också hur man skulle få möjligheterna att utbilda
fler kompetenta hawaiianska lärare. Just bristen på utbildade och lärare, ansåg missionärerna, hade varit en bidragande faktor till att hawaiianernas intresse för skolan hade
svalnat.
Men det fanns också fler faktorer än understimulerade hawaiianer. Saken var den att
missionärerna var få och hawaiianerna många. Missionärernas möjligheter att påverka och
kontrollera vad som försiggick ute i skolorna var begränsade. Den kristna etik som de
förmedlade i sin undervisning i skolorna knutna till missionsstationerna, s.k. station/selectschools, nådde inte ut till majoriteten. Både Kamakau och Malo poängterar detta och skriver
att common-schools, dvs. skolor som låg längre ifrån en missionsstation, runt i landet ingalunda var effektiva verktyg att sprida en kristen moral.636 Detta, menade missionärerna,
berodde på att majoriteten maka‘āinana följde sina ali‘i och dessa var många gånger inte
positivt inställda till missionärernas alla moraliska regler. Men det ena uteslöt inte det
andra. Som jag tidigare nämnt i bl.a. kapitel fyra var hawaiianerna fenomenala på
situationsanpassning och resultatet var att hawaiianer vid missionsbesök tog fram sina
biblar och klädde sig i enlighet med missionärernas önskan. Stunden efter missionärerna
lämnat området återgick de till traditionella tidsfördriv. Och även om det förekom ansatser
att genomföra lagar som tvingade folket till skolan så fick det sällan genomslag. Här har

skriver till ABCFM: “We have pushed instruction so far as the adult population is concerned
till we are utterly discouraged of making the nation a civilized community. There are some
happy exceptions, but it can be said of a truth of the people of Hawaii, they are an adulterous
generation, and they will continue to be so until their habits are changed.” Brev: Jonathan
Green & Richard Armstrong till Rufus Anderson, den 16 november, 1836. MsL/HMCS.
634 Dibble 1843/1909: 267.
635 Andrews förklarade att prioriteringen av vuxna kanske inte hade varit den mest naturliga
metoden, men dock den mest nödvändiga. I ett brev till ABCFM relaterar han till den
hawaiianska sociala stratifieringen och förklarar valet att fokusera på den vuxna befolkningen:
“…the first scholars were not only adults, but chiefs. From this circumstance, everybody was
desirous of entering school. Children were not thought of, & if they had been, could have
received no attention, as it was preoccupied with those who must be taught now or never .
This state of things continued as long as Ka’ahumanu lived. Add to this, the fact that children
were no more thought of by chiefs & people as their dogs or hogs were: and even now,
teaching children is thought by the people general to be small business. On this account, we
had no children to commence with, nor even young boys when the school [Lahainaluna] was
first established.”
Brev: Lorrin Andrews till ABCFM, den 24 november, 1835. MsL/HMCS.
636 Se Benham & Heck 1998: 60. Hiram Bingham (1849/1969: 471) var också medveten om
detta och han skriver att även om skolorna inte fyllde det syfte som var menat av missionärerna
så hade de i alla fall, under tiden det varade, fungerat som en avledande manöver. Hawiianer
som gick i skolan ansågs nämligen inte ha lika mycket tid att ägna sig åt ”hedniska” göromål
som exempelvis hula m.m.
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forskarduon Benham och Heck en viktig poäng då de menar att hawaiianernas beteende
visade på motstånd gentemot den nya kultur, som missionärerna ville förmedla.637
De hawaiianska barnen hade alltså kommit i skymundan, men nu när stora delar av
den vuxna befolkningen lämnat skolbänkarna utvecklades nya möjligheter att koncentrera
sig på barnen. Även om de inte tidigare hade prioriterats i större utsträckning så hade det
gjorts ansatser att få dem till skolorna. Vid ett möte julen 1829, där en grupp
missionärskvinnor och hawaiianska kvinnor samlats, diskuterades problemet gällande
barnens framtid och det beslöts att man helhjärtat skulle satsa på att få barnen till
skolorna.638 Ett första steg var att satsa på en, för barnen och kanske även för föräldrarna,
tilltalande lärobok framställd för att: ”…initiate them into the art of reading and to
inculcate just, moral, and religious principles, and enlist their young powers in the pursuit
of knowledge and virtue…”639 Boken trycktes 1830 och blev till en början en stor succé.
Mödrar med sina barn kom långväga för att studera O ke Kumu Mua Nā Kamali‘i,
nybörjarbok för barn. Detta första initiativ hade backats upp av Ka‘ahumanu och med
stöd av fler av ali‘i-rang startade de första skolorna för barn. Dessa var knutna till
missionärsstationerna och lärarna var också missionärer. Men fortfarande var det så att
majoriteten barn runt öarna, som inte bodde nära en missionsstation eller en missionär
inte hade tillgång till utbildning.
Under denna period, dvs. första hälften av 1830-talet, kom segregering mellan
common- och select-schools att institutionaliseras. Det resulterade i en tydlig klassindelning där
kunskap utöver den mest elementära endast kom att bli tillgänglig för ”eliten”.640 Commonschools var, som jag tidigare nämnt, skolor för det ”vanliga” folket, maka‘āinana, där
lågutbildade hawaiianska lärare ansvarade för en enkel undervisning i läsning, skrivning
och i vissa fall också räkning och geografi. Select- eller station-schools var skolor, ofta knutna
till missionsstationerna, där missionärerna personligen kontrollerade undervisningen.
Dessa skolor riktade sig till ”eliten”, eller rättare sagt, till dem som hade möjlighet att avancera i sin utbildning så att de var tillräckligt bra för att få gå i en select-school.
Bedömningskriterierna för vad som innefattades i förmågan att tillgodogöra sig avancerad
utbildning är otydliga. Men ett antagande är att det bland annat handlade om elever som
bodde nära en missionsstation eller till tillhörde ali‘i, dvs. hade mer direkt kontakt med
missionärerna. I select-schools gick därför i huvudsak barn av ali‘i rang, halv-hawaiianer och
några få utvalda kristna maka‘āinana. Förutom att de här skolorna gav mer utrymme för
elevernas utveckling i ämnesområden utöver de mest rudimentära fungerade de samtidigt
som en slags modell för hur en skola skulle se ut. På orter där det fanns möjlighet bedrevs
två sådana här skolor, en för barn och en för blivande lärare.
Liksom i fallet med utbildningen av den vuxna befolkningen kom common schools i
skymundan och snart kom barnens intresse för skolan att svalna. Efter alla ansatser att
förbättra utbildningssystemet var problemen kring barnens skolgång i mitten av 1830 talet
akuta. I The Annual Report of the Mission, den 3 juli 1835, meddelar man att common-schools var

637
638

Benham & Heck 1998: 60.
Bingham 1849/1969: 367.

Bingham 1849/1969: 367.
Benham & Heck (1998: 60) förklarar:
“This division between the commoners attending common schools and the elite attending
select schools produced two immediate and far-reaching effects: first, it refueled the myth that
common Hawaiians were inferior to the White foreigner, and, second, it further divided the
Hawaiians into two distinct classes of the elite and the underclass. Remnants of this attitude
toward education and a class system still exist today in Hawai‘i's unique phenomenon of private
versus public schools.”
Se även Westervelt 1911/1978.
639
640
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på upphällningen då man ansåg att kunskapen på den låga nivån var mättad pedagogiskt.641
Dessutom hade det tidigare engagemanget från de bestämmande avtagit. Missionärerna
själva hade heller inte gjort vidare ansträngningar för att återuppliva dessa common-schools.642
De få som fortfarande var i bruk gick på sparlåga och elever och lärare samlades oftast
endast dagarna innan examination. Således hade utvecklingen fortskridit precis som med
den tidigare formens skola där den vuxna delen av befolkningen deltog. På några håll
gjordes kraftansträngningar för att vända den negativa trenden. På Maui gjorde guvernören
Hoapili en ansats till lagstiftning då han 1835 utfärdade ett påbud där kravet var
obligatorisk skolgång för alla barn från fyra år och uppåt.643
Ännu en gång stod missionärerna inför behovet att utvärdera vad som var orsaken till
att skolsystemet sviktade. Missionären Lorenzo Lyons hade meddelat ABCFM att
problemen kring barnens skolgång nu handlande om annat än bristfällig skolundervisning.
Enligt honom var problemen av djupare karaktär och förankrade i barnens kontakt med
sin omgivning, sin kultur. Ett av de större problemen ansågs vara föräldrarnas likgiltighet
inför barnens skolgång.644 Utan föräldrarnas engagemang och disciplinära åtgärder skulle
barnen välja att skolka hellre än att sitta i skolbänken. I Lāhainā på Maui berättar
missionärerna hur de i början av varje lektion fick bege sig ut på gatorna och leta efter sina
elever som ibland gömt sig eller helt enkelt gått hem. När barnen var infångade fortsatte
dock kampen mellan lärare och elev och missionärerna berättar att det gick åt mycket tid
och energi att disciplinera barnen. De kunskaper som förvärvades under lektionerna
spreds inte heller vidare till barnens familjer och vänner. Kunskaperna fick därför inte
något direkt värde för barnen eller deras omgivning.645
Inte heller var umgänget med föräldrar, släkt och vänner lämpligt då detta enligt
Lyons ledde till att barnen leddes bort från de goda erfarenheter som religiös instruktion
hade inneburit och innebar. Befann sig barnen hemma var de utsatta för vad han
benämner ”…heathenish & polluting habits & practices”646 vilket alltså ansågs vara ett
”Extracts from the Annual Report of the Mission, July 3, 1835” i MH, mars, 1836(32): 103.
Benham & Heck (1998: 60) menar att anledningen till det minskade intresset hos
missionärerna för dessa skolor var av rent strategiska skäl. De såg istället sin chans att påverka
det översta samhällsskiktet, av vilket eleverna i select schools tillhörde: ”The select schools,
operated by missionaries, became a resourceful method of enlarging the supervision of
education under missionary influence.”
Exempelvis utbildade Lāhaināluna flera hawaiianer till högre positioner i det hawaiianska
samhället. Indirekt, genom dessa auktoriteter, kunde då missionärerna påverka aktiviteter i den
politiska sfären. Missionärerna själva hade en annan förklaring nämligen brist på tid och
resurser. Se t.ex. Andrews 1832: 33. HMCS.
643 ”Report of the Station at Wailuku, Maui, December 17” i MH, oktober, 1836 (32): 389, även
i Kuykendall 1968:110. Kuykendall skriver att förslaget förblev ett förslag och så småningom
rann det hela ut i sanden. I ”General Letter” till ABCFM från juni 1836 skriver missionärerna
att det fanns existerande lagar gällande obligatorisk skolgång på öarna Maui, O‘ahu och
Moloka‘i. I General Letter of the Missionaries, June-July, 1836” i MH, juli, 1837(33): 274. I
”General Letter June-July, 1837” i MH, maj, 1838(34): 144, dvs. sommaren efter, skriver dock
missionärerna att de s.k. lagarna bara följdes delvis.
644 Brev: Lorenzo Lyons till ABCFM, den 2 oktober, 1835. MsL/HMCS. Se också ABCFM:
Answers by the Sandwich Island Mission, 1833: 116, angående föräldrars auktoritet: ”The authority
of parents here is very weak, not sufficient except in very few instances to secure the
permanent attendance of their children at school And being ignorant & benighted themselves
they exhibit a deplorable want of interest in the education of their children & an
unconsciousness of responsibility toward them.” Se också Brev: Harvey Hitchcock till Rufus
Anderson, april, 1836. MsL/HMCS. Se också “Letters from the Missionaries April–May, 1836”
i MH, februari, 1837(33): 71f.
645 “I Letters from the Missionaries at Lahaina, November 20, 1833” i MH, september,
1834(30): 343.
646 Brev: Lorenzo Lyons till Secretaries of the ABCFM, den 2 oktober, 1835. MsL/HMCS
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definitivt hinder i utvecklingen mot kunskap, frälsning och inte minst kultivering. Pastor
Hitchcock, stationerad på ön Moloka‘i beskriver sin syn på problemet:
Here we are well nigh baffled in all our attempts to improve either the social, moral,
religious, or intellectual character of the rising generation. Two hundred and forty children
attend our school six days out of seven. Most of them are disgustingly filthy and indecent in
their personal appearance; we lecture them on the evil as well as shame of appearances so
and continuing to practice the indecencies of which they are guilty; they hear and seem
willing to amend--; school is dismissed, they return to their homes where all the mighty
force of parental example in the grosest [sic] indecencies quickly disperse to the winds all
the influence we have exerted (…)We frequently preach to them the gospel, and urge them
to flee from the wrath to come; they are solemn and one would hope that something had
been affected. But the hope is continually delusive one, for the sneers of the impious, and
the beastly indiference [sic] of all with whom they associate are vastly more successful
arguments against religion, than [sic] all we can say in its favour. They learn while in school;
but when out, all the weight of parental influence goes directly to discourage them.647

Ett problem som kändes igen från tiden då vuxna gick i skolan var de ständiga avbrotten.
Föräldrarna beskattades på varor och tjänster som inte kunde förvärvas i hembyn, och
tvingades resa till andra byar och ibland också till grannöar. Det innebar att barnen ibland
fick lämna skolan under kortare såväl som längre perioder. Detta, menade missionärerna,
hade negativ effekt på barnens skolgång. Inte heller tyckte man att barnen fick tillgång till
den mentala stimulans och motivering som man ansåg vara nödvändig för en positiv utveckling. Det i sin tur befarades leda till att de inte skulle utveckla några intressen för vad
framtiden hade att erbjuda. Missionärerna insåg snart att de hawaiianska barnen faktiskt
inte drömde om att bli advokater, läkare och ämbetsmän. De brydde sig inte om yrken
som enligt amerikansk eller västerländsk uppfattning var respekterade och som skulle
kunna upphöja nationen enligt den västerländska civilisationens principer.
Det sista och, enligt Lyons, också ett mycket stort hinder var de negativa influenser
icke-hawaiianer dvs. amerikaner och européer, hade på hawaiianerna. I Waimea där Lyons
var stationerad hade just dessa haole, vilka beskrivs vara utan någon som helst gott
föredöme, tillfört mer skada än något annat. Lyons skriver: ”Children attach themselves to
their company & their employments & in a little time you find them as wild as the wild
ass’s colt.”648
Hindren för barnens skolgång och utbildning var enligt missionärerna många. Det
västerländska utbildningssystemet verkade inte attrahera hawaiianerna på sådant sätt som
önskat och en rad kulturspecifika problem angavs vara källan till varför de hawaiianska
barnen inte tog missionärernas skolor på allvar. Och visst var det så, men möjligtvis på
annat sätt än missionärerna menade. För hur utbildade hawaiianerna själva sina barn?
Vilken var hawaiianernas syn på utbildning och vad ansågs vara värdefull kunskap?

Nānā ka maka. Ho‘olohe. Pa‘a ka waha. Ho‘opili

Observera. Lyssna. Var tyst. Imitera.649

Inlärning hos hawaiianska keiki, barn, var en mer eller mindre automatisk process där
barnen i sin egen takt lärde sig genom att observera och imitera sin omgivning. Ordspråket
Nānā ka maka. Ho‘olohe. Pa‘a ka waha. Ho‘opili ” eller ”Observe. Listen. Keep the mouth
647 Brev: Harvey Hitchcock till Rufus Anderson, april 1836. MsL/HMCS. Se också “Letters
from the Missionaries April–May, 1836” i MH, februari, 1837(33): 71f.
648 Brev: Lorenzo Lyons till Secretaries of the ABCFM, den 2 oktober, 1835. MsL/HMCS
649 “Observe. Listen. Keep the mouth shut. Imitate.” Pukui m.fl. 1972/1979 (vol. 2): 48.
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shut. Imitate” var centralt.650 Som Pukui m.fl. påpekar är detta ett naturligt inlärningssätt
för barn i allmänhet, men det kan verka på olika sätt beroende i vilken omgivning och
miljön barnet växer upp i. Hawaiianska barn hade fördelen att de dagligen kom i kontakt
med upp till 20–30 släktingar omfattande fyra generationer som alla levde tillsammans i ett
och samma hushåll:
There was so much activity of crafts, of growing and preparing food, of occupational
pursuits and pau ka hana (after work) fun. There were family discussions, the chants of
elders, the legends and riddles to listen to. In this total, active ’ohana [familj] life the child
was welcome. Few, if any, secrets of speech or act existed within the family. All of the
‘ohana members, from great-grandmother down to the sibling only two years older, were the
child’s teacher.651

Barnen uteslöts inte från någonting i det hawaiianska samhället utan var delaktiga i alla
möjliga livssituationer. I samband med att barnen var ständigt närvarande i det dagliga
livet, innefattande arbete såväl som fritid, lärde de sig indirekt genom att iaktta och härma.
Successivt då barnet blev äldre kunde han eller hon också aktivt delta i de olika sysslorna
och yrkena och på så sätt nå kunskap om dessa. Naturligt kom också inlärning kring de
regler och restriktioner samt sociala normer som var viktiga inom familjen och i samhället.
Barn lärde sig tidigt vad som ansågs höra till mäns respektive kvinnors verksamhetsområden, t.ex. i det hawaiianska hushållet ansvarade männen för all matlagning medan
kvinnor ansvarade för tillverkning av kapa. Kunskap ackumulerades således inte genom
direkt instruktion, utan snarare genom imitation. Genom att iaktta sina familjemedlemmar
och aktivt vara delaktigt lärde sig barnen hur man lagade mat, odlade taro, vävde mattor tiblad, fiskade och så vidare.652
Det var viktigt att barn lärde sig att behärska ett område eller en uppgift innan han
eller hon gick vidare till nästa. Att utföra något perfekt innan man gick vidare till nästa
uppgift var väsentligt, då det ansågs att allt grundläggande måste kunnas utföras perfekt
eftersom resultatet, t.ex. den första skålen poi, den första vävda korgen, det första stycket
kapa osv. utgjorde mallen för kommande arbetsuppgifter. Pukui m.fl. sammanfattar: ”The
one that, symbolically, ’cleared the way’ must set the standard for the objects yet to be
made.”653 Denna steg för steg process var för hawaiianerna helt självklar och anpassad för
varje individ. Därmed kunde varje enskilt barn i sin egen takt nå insikter och kunskaper
inom nödvändiga kunskapsområden, som skulle hjälpa barnet till en vuxens yrkesskicklighet och kompetens.654 Barn som avancerade genom förvärvande av kunskap och
Pukui m.fl. (1972/1979 (vol. 2): 48) förklarar: “Such was the tenet of old Hawai’i. The elders
knew that: ’I ka nana no a ’ike, by observing, one learns. I ka ho’olohe na a ho’omaopopo, by
listening, one commits to memory. I ka hana no a ’ike, by practice one masters the skill.’ To this
final was added: Never interrupt. Wait until the lesson is over and the elder gives you
permission. Then – and not until then- nīnau. Ask questions.”
651 Pukui m.fl. 1972/1979 (vol. 2): 49.
652 Handy 1933/1999b: 50f.
653 Pukui m.fl. 1972/1979 (vol. 2): 52. “Clearing the way” kommer upp i flera olika sammanhang. Handy och Pukui (1996: 102f) förklarar innebörden av det första tillverkade”: ”…it
consecrated not only that first thing, but all of the same type that would be made by that
person. The first-thing-made, and consecrated, was never given away: it must be put by and
guarded carefully, for it was given to the ‘aumakua and held the mana for that work for the
person who made it. It remained the precious possession of its maker.”
654 Pukui m.fl. (1972/1979 (vol. 2): 52) ger exempel på hur detta kunde se ut. En hawaiiansk
man i mer närliggande tid har berättat:
“I suppose it began when my brother and I were not much more than babies. We just kinda
played around in the mud in the taro patch. And then, pretty soon we were pulling weeds. And
then when we were a little older, we fooled around with some poi that was almost ready to be
650
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erfarenheter belönades med ett positivt bemötande av sin omgivning, kanske i form av en
godkännande blick.655 Att vara arbetsam och ha vad som ansågs vara en vuxen attityd
gentemot hana, arbete, respekterades medan lathet var ho‘ohilahila, skamligt.656
Runt sjuårsåldern ansågs barn nå vad som benämns som en slags ansvarsålder eller
”age of responsibility.”657 Detta innebar att barnet fick särskilda uppgifter att utföra och att
han eller hon till följd därav bidrog effektivt till familjens och samhällets fortsatta
försörjning. I denna utvecklingsfas var det ofta de äldre familjemedlemmarna som aktivt
tog del som lärare. Det var också vid den här åldern som ett barn, i det fall då barn
uppvisade en specifik talang eller tillhörde en familj med specialistkompetens, ‘oihana
kahuna, genomgick utbildning som krävdes för det särskilda yrket. Om ett barn visade på
en särskild kompetens eller talang som inte fanns inom familjen skickades han eller hon i
lära hos någon utomstående. Men ofta gick kunskaper i arv inom ‘ohana, dvs. att barn i
familjer där familjemedlemmar hade specialistkompetens inom ett område också tränades
inom detsamma. Det var vanligt att varje familj hade sin egna specifika traditionella och
specialiserade kunskaper. Kanske var mormor eller farmor specialist på konsten att bota,
eller var fadern familjens expert när det kom till hur man odlade exempelvis taro. Eller så
var någon inom ‘ohana specialiserad på att förstå och förklara omen, expert på djuhavsfiske
eller kanske särdeles kunnig i att läsa av stjärnhimlen vilket var viktigt för navigatörer.
Beroende på yrke krävdes olika former av träning eller utbildning under ledning av en
kumu, lärare. Som jag tidigare nämnt så innebar exempelvis kunskaper, träning och utbildning inom medicinyrket, kahuna lapa‘au, strikta regler och en formenlig utbildning.
Likaså var träningen i en hālau hula, hula-skola, under en kumu hula (hula lärare) krävande
och väl strukturerad. Det rådde strikta regler kring vad eleverna fick och inte fick göra.658
Exempelvis var det kapu att ge sin kumu hula svar på tal. Ogifta elever var tvungna att vara
pu‘upa‘a eller ulepa‘a, dvs. kvinnlig eller manlig oskuld. För gifta studenter, vilket i och för
sig även gällde de ogifta, var sexuella kontakter absolut kapu fram tills han eller hon
genomgick examination.659 Vidare fanns restriktioner rörande hur eleverna skulle klä sig,
vad de skulle äta och hur de skulle sköta sin personliga hygien. Vad gällde det senare var
renlighet ett absolut måste och eleverna badade och bytte sina plagg dagligen. Råkade
eleven komma i kontakt med något eller någon som räknades som kontaminerande, värsta

put in the pot. We stuck our fingers in it and threw it around. I guess we got the feel of it.
Then – I was the older one – I was allowed to carve on a ‘Mama’ taro [a big one]. Then a little
later I was allowed to pound with Stone One [a lighter taro pounded]. And then when I was
bigger – I guess my muscles were stronger – I began to use Stone Two, the heavy one. And
soon I was now pounding poi by myself.”
655 Marion Kelly (1982: 9f.) poängterar att “(p)raising children was not customary, but
acceptance of the child’s efforts by the tone of voice, or glance of eyes communicated
approval.”
656 Ett talesätt: ”E ho‘ohuli ka lima i lalo” vilket betydet att handflatorna ska vara vända neråt.
Naturligt håller man handflatorna neråt då man greppar något. Handflatorna uppåt är
symboliskt för lathet. Pukui m.fl. 1972/1979 (vol. 2): 51.
657 Pukui m.fl. 1972/1979 (vol. 2): 6. Sjuårsåldern anses av katoliker och mormoner vara den
ålder så barn blir medvetna om skillnaden mellan rätt och fel och kan ansvara för sina
handlingar.
658 Emerson (1909/1991: 80) skriver om de många, kapu, tabu, eleven stod inför: ”The awful
grasp of this law, this repressive force, the tabu, held fast the student from the moment of his
entrance into the halau. It denied this pleasure, shut off that innocent indulgence, curtailed
liberty in this direction and in that. The tabu waved before his imagination like a flaming
sword, barring approach to the Eden of his strongest propensity.”
659 Pukui m.fl. 1972/1983 (vol. 1): 202.
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tänkbara var ett lik, fick han eller hon inte komma in i området där det bedrevs hālau hula
förrän ett antal renande ritualer utförts.660
I hālau hula lärde sig eleverna hula inkluderat mele (chant) och många pule (böner) ofta
dedikerade åt gudinnan Laka. Genom att chanta pule, bön, bad man om inspiration, en bra
röst, en mer flexibel kropp och beskydd mot trolldom (sorcery). Det var att lära sig
tillhörande riter och hålla en god relation till de gudar som knöts till hula. I dessa
specialistyrken eller expertisområden kan således dubbel kompetens, dvs. den ena
yrkesmässig teknisk och den andra kultisk samt rituell, sägas vara avgörande.
Vissa moment för att bedriva en hālau hula var nödvändiga. En kumu hula lade stor
vikt vid var kuahu, altaret som var dedikerat år hula-gudinnan Laka, placerades och hur det
dekorerades. Varje kumu hula lade upp sin undervisning i enlighet med metoder som han
eller hon ansåg vara passande. Mary Kawena Pukui berättar om en kumu hula vid namn
Kapua och dennes inlärningsmetoder:
Kapua would not give a line of mele to his pupils, nor would he instruct them just where
his beat or that came in, he played on his instrument and chanted mele after mele for two
hours every class night, It was up to the pupils to listen, learn the words and beat, and if
they did not catch them, then it was their own fault for lack of concentration. The pupils
had to beat on their gourds as long as he did. It was extremely difficult at first, but as time
went by order came out of confusion of words and thumps till the pupils could distinguish
one mele from another, and one type of gourd beat from another.661

Detta är ett ypperligt exempel på hur ordspråket Nānā ka maka. Ho‘olohe. Pa‘a ka waha.
Ho‘opili, dvs. ”Observera. Lyssna. Var tyst. Imitera.” var applicerbart i flera sammanhang.
Ett expertisområde som också krävde denna sortens dubbla kompetens var yrket
som kanotbyggare, kahuna kālai wa‘a. Här krävdes inte bara hantverksmässig skicklighet,
men också speciellt religiöst och rituellt kunnande. I arbetet ingick inte bara det konkreta
tillverkandet utan också förvärvandet av lämpligt material i enlighet med traditionella
erfarenheter. Dessutom gällde det inte bara för kahuna kālai wa‘a att garantera att kanoten
var riktigt byggd, utan också att kanoten tog sig fram över rev och annat och att
besättningen fångade fisk. För att anses som en skicklig och respekterad kahuna kālai wa‘a
skulle denne redan vid trädfällningen visa sin skicklighet i valet av träd och sättet att fälla
det på. Till det kom de rituella inslag som var nödvändiga genom hela proceduren.
Kamakau tar upp följande exempel på hur en kahuna kālai wa‘a gick tillväga när han fällde
ett träd:
When the kahuna went to the mountains to hew down a tree for the canoe he took along a
pig, red fish, and a bunch of kohekohe sedge. When he reached the base of the koa tree
that was to be cut for the canoe, the kahuna kala wa‘a examined to see that it was
satisfactory; then he appealed to the ‘aumakua of canoe making Kupulupulu, Kumokuhali‘i,
Kuolonowao, Kuho‘oholopali, Kupa‘aike‘e, Kuka‘ohi‘alaka, also Laka the canoe-making
expert and Lea Wahine- and to all the ‘aumakua of the mountains. When he was through,
the red fish and tapa garment were buried at the base of the tree with the bunch of
kohekohe sedge, and the pig was baked in an imu. Then the tree was cut. If there were
many kahunas [cutting away the tree] it would fall before the pig was cooked.662
660 Emerson (1909/1991: 80) berättar om hur en sådan rening kunde gå till: ”The offender
must bathe in the ocean; the kumu [läraren] then aspersed him with holy water, uttered a
prayer, ordered a penalty, and offering to the kuahu [altare], and declared the offender clean.
This done, he was again received into fellowship at the halau.” Se även Barrère, Pukui & Kelly
1980: 71.
661 Barrère, Pukui & Kelly 1980: 77.
662 Kamakau 1992b: 119.
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Skicklighet var visserligen ett resultat av träning och erfarenhet men kunde i vissa fall
påverkas av en persons gåva från gudarna, mana. Det kunde handla om en extraordinär
fallenhet för rytm, fantastisk sångröst, speciell förmåga hos en jordbrukare att ”känna
jorden”, en speciell känsla för beröring hos en medicinsk kahuna som utövade massage,
eller kanske en extremt god hand och ögonkoordination hos en hantverkare. Denna sorts
mana som relaterade till en speciell talang eller begåvning överfördes från person till person
genom hā, dvs. genom utandning.663 Då en person med denna variant av mana var döende
kunde han eller hon i sista stund överföra mana till en utvald efterträdare genom att andas
in i dennes mun eller på fontanellen. På så sätt försäkrades också att yrket och
kunskaperna hölls vid liv.664
I samband med att individerna i det hawaiianska samhället levde under restriktioner
med hänsyn till kapu-systemet var träning i hur man hanterade och agerade i enlighet med
dessa regler viktigt. Som jag tidigare nämnt i kapitel två så var kapu-reglementet mer eller
mindre restriktivt beroende på vilken samhällsgrupp man tillhörde. Detta lärde sig barnen
från mycket tidig ålder. Men oavsett klasstillhörighet var det viktigt för barn att lära sig hur
man betedde sig rätt, hana pono, både i förhållande till sin omgivning, dvs. i relation till
människor samt till naturliga och övernaturliga krafter. Initialt betydde hana pono att barnet
fick kunskap i grundläggande beteende som berörde uppförande. Senare, vid ca sju års
ålder, fördjupades kontakten med den rituella världen. Barnet lärde sig att fördjupa
relationen med sina ‘aumākua och att recitera nödvändiga nā pule, böner. Dessa första
böner var formella men så småningom kunde barnet vädja till familjens ‘aumākua genom
mer spontan bön. Successivt fick barnet ta del av viktiga ritualer. Pojkar fick följa med in i
männens hale mua, hus där männen åt, och där så sakta börja ta del av rituellt matande av
familjens ‘aumākua. I samband med att barnet introducerades i fördjupade ansvarsområden, som t.ex. att upprätthålla en god kontakt med sina ‘aumākua genom böner och
chants, blev han också uppmärksam på konsekvenser av eventuellt hana hewa, dvs.
olämpligt eller felaktigt beteende för vilket hans ‘aumākua kunde straffa honom eller hans
familj.
Inom ‘ohana kunde ett eller flera barn väljas ut som punahele, eller favoritbarn.
Normalt var det hiapo, det förstfödda barnet, som blev favorit. Enligt tradition så gavs
familjens förstfödda bort till mor- eller farföräldrarna för att fostrats till att bli familjens
framtida hānau mua eller kupuna, dvs. familjens äldste, som skulle fatta beslut, råda och

Pukui m.fl. 1972/1979 (vol. 2): 147.
Pukui m.fl. 1972/1983 (vol. 1): 45, 151. Pukui m.fl. (ibid.: 43) gör en rekonstruktion av hā
som kan förklaras som både en sorts sista vilja eller testamente och en religiös rit:
”Grandfather was dying, and the entire ‘ohana (family clan) was gathered around his sleeping
mat. Soon the old man’s spirit would leave his body to join the family aumākua (ancestor gods)
in the eternity called Pō. But before this final moment, the patriarch, with almost his last breath,
would impart his specific mana, his canoe-building talent, to a chosen descendant.
But now. Kulikuli! Noho mālie (Hush! Be silent!). The moment has come. Grandfather motions
his grandson Kelala, to come closer. Summoning his last strength, the dying man chants briefly.
Then come solemn words:
’To you, my dear beloved, mo‘opuna (grandson), I give my mana. May this mana, the gift of
aumākua passed down through me, guide your hand so that your canoes may be as fleet as the
makani (wind), as strong as nalu nui (high surf), and as bold in ocean’s waves as the manō
(shark).’
Bending down, Kelala places his mouth close to his grandfather’s. The old man draws a deep
breath, and exhales directly into Kelala’s mouth.
‘Through this hā, you have received my mana,’ he say, and in peace and serenity meets death.”

663
664
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ansvara för familjens välmående.665 I fall där vissa tecken innan eller vid ett barns födsel
indikerat att barnet var speciellt kunde han eller hon förbehållas punahele status. Att vara
punahele innebar inte bara vissa privilegier som t.ex. den bästa maten, den finaste
sovmattan, full uppmärksamhet och uppassning, utan innefattade en rad krav och ett stort
ansvar. Familjens punahele var den som skulle lära sig familjens traditioner, genealogier,
berättelser och ansvara för att dessa fördes vidare till kommande generationer. Han eller
hon lyssnade i timtal till sina mor- eller farföräldrar för att lära sig varje liten detalj som
ansågs vara viktig. Mary Kawena Pukui var utvald punahele. Hennes berättelse om den
intensiva träningen förmedlar inte bara kunskapernas omfång, utan också det framtida
ansvaret:
The grandparents went out of their way for the punahele. Teaching, teaching, teaching – all
the time. I know because I was punahele. Every day, Grandmother would quiz me: “Do you
remember the place we went yesterday and the ‘aumakua who guards it?” And then, three
days later, “Now, tell me again. What was the name of the ‘aumakua? How far does his
kuleana extend?”
I had to memorize all the family ‘aumākua by name. We had 50. I had to know which one
helps in a certain problem; which ones to call on in another kind of trouble. I memorized
our family history. I learned what to do when a family member died, how to talk to
quarrelling members, and how ho‘oponopono helped keep family harmony.666

Hawaiianska barn, vare sig det var punahele eller inte, och även oberoende klasstillhörighet
använde chant till hjälp att memorera familjehistoria, böner, legender, namn på viktiga
akua, gudar och familjens ‘aumākua osv. Dock var klasstillhörighet eller speciell status inom
‘ohana eller yrke som bestämde det distinkta innehållet i det som memorerades. Här fanns
stor skillnad mellan ali‘i - och maka‘āinana-barns kunskapsområden.
Ansvarsområdena för ali‘i-barn var betydligt mer omfattande än för maka‘āinana och
redan vid tidig ålder skolades ali‘i-barn i hur de i framtiden skulle ta hand om, inte bara sitt
folk, utan också sitt land, āina. Som förvaltare av gudarnas egendom, dvs. āina, land, bar
ali‘i ansvar inför dessa att sörja för landets såväl som folkets välmående. Barn av ali‘i-rang
gavs nästan alltid bort för att fostras i enlighet med deras förväntade roll och uppgifter i
samhället. Detta betydde således att ali‘i söner och döttrar ofta genomgick en mer omfångsrik utbildning än maka‘āinana, t.ex. skolades de i områden som strid, administration
och politik, på så sätt detta yttrade sig i det hawaiianska samhället. David Malo berättar hur
barn till ali‘i ‘ai moku, dvs. ali‘i som ansvarade för ett moku (distrikt) sändes bort för att
skolas av utvalda visa män. Av dessa män fick ali‘i-barnet lära sig hur han i framtiden bäst
kunde styra och också strida. Malo förklarar: ”They were to first show bravery in combat
and in wisdom and to do these things without hesitation.”667
Kamakau berättar om hur Liholiho fostrades i enlighet med sin uppgift som framtida
regent:
Liholiho was not brought up away from the presence of the ruling chief as was customary,
but was constantly in the presence of Kamehameha and Kamehameha’s two tabu sisters,
Ke-ku‘i-apo-iwa and Ka- lani-akua. If the chief made a trip to Hilo, Liholiho was taken
along; on his return to Kawaihae, or Kailua, or Ka‘awaloa the child came back with him. In
his fifth year Liholiho was declared Kamehameha’s successor and was taught to observe the

Var barnet en pojke lämnades han bort till sina farföräldrar och släktingarna på faderns sida
och var det en flicka lämnades hon till sina morföräldrar och släktingarna på hennes sida.
Kamakau 1991b: 26.
666 Pukui m.fl. 1972/1979 (vol. 2): 55.
667 Malo 1996: 173.
665
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tabu of the heiau and the waihau668, instructed in erecting the unu ku‘ula, and ko‘o shrines, in
observing the tabu of the loulu ceremony in the heiau, the offering of the ivory tooth, and
the different types of prayers and offerings. These were the tasks set for Liholiho in his
childhood.669

Barn av ali‘i-rang som växte upp i ”hovet” fick lära sig hur han eller hon skulle bete och
uppföra sig för att överleva i denna miljö, medan maka‘āinana-barn fick lära sig det som
krävdes för överlevnad i sin miljö. Varje individ och grupp hade sina ansvarsområden
beroende på kön, familjetillhörighet och rang. Pukui m.fl. sammanfattar vad varje barn
stod inför att lära sig:
Thus, from wā kahiko (ancient times), the Hawaiian child learned: Survival skills; ways to
obtain food, build shelter, make clothing; ways to conquer dangerous seas and cooperate
with nature’s benevolence; the powers and precepts of the gods, the legends of the past, the
traditions of family; the prohibitions and protections of kapu; the demands and comforts of
prayer and ritual; the subtleties of maintaining harmony with men, with ‘aumākua and akua,
and with the mystic presences that were a part of earth and rocks, of sky and sea and
stream, of the smallest plant and tallest tree. All this he learned. Respected elders were his
teachers. The spoken word and the long memories of seniors were his texts.670

I sammanhanget är det tydligt att hawaiianernas och missionärernas kunskapsbegrepp samt
värderingar kring vad som ansågs viktig och användbar kunskap skiljde sig åt. Detta
orsakade inte bara missförstånd utan också konflikt. Missionärerna uppfattade ofta
hawaiianska barn som ointresserade och obegåvade. I skolsammanhang poängteras hur
hawaiianska barn undvek ögonkontakt med läraren och hur de var sparsamma med frågor.
I den västerländska skolan sågs nämligen frågvishet och framåtanda som tecken på
engagemang, intelligens och självförtroende. Hawaiianska barn uppfostrades däremot efter
helt andra premisser nämligen att undvika ögonkontakt med de äldre, att rikta blicken
neråt samt att inte ställa frågor hur som helst. Denna tillbakadragenhet och ödmjukhet
kom att ligga dem i fatet då deras beteende ansågs vara tecken på lathet och klent förstånd.
Kamakau menade att i samband med skolning enligt västerländska kriterier och
former inriktades hawaiianernas utbildning mer och mer på det akademiska istället för det
praktiska. Viktiga kunskaper relaterade till hantverk av olika slag, jordbruk, fiske och olika
expertisområden som politik, medicin, genealogi ersattes av nya kunskaper som oftast inte
kunde omsättas i praktiken.671
Vidare så fanns det inget utrymme för viktiga begrepp och koncept som t.ex. mana inom
den västerländska utbildningens ramar. Hawaiianska barn och för all del också vuxna, hade
svårigheter att ta till sig denna nya form av utbildning då den inte gav något direkt konkret
resultat i den mening ett hantverk och dylikt gav. I samband med utövandet av hantverk,
fiske m.m. fick individen ett direkt resultat som bekräftade talangen – dvs. en duktig
fiskare visste hur man fångade mycket fisk, en tillverkare av kapa fick sin talang och
kunskap bekräftad direkt genom resultatet. Den västerländska utbildningen gav inga
sådana konkreta resultat – hur kunde man då veta om man hade uppfyllt eller fullgjort sin
förpliktelse i förhållande till sin mana? I den västerländska skolan var betygssystemet
centralt och fyllde en viktig funktion. Hawaiianer hade ingen som helst relation till ett
En heiau för mo‘o (ödla, reptil) andar, till vilka man offrade grisar, bananer och kokosnötter
Kamakau 1991a: 221. Kamakau berättar vidare att Liholiho som var ett lugnt och lydigt barn
älskade att leka. Dock hade han svårt att finna lekkamrater då dessa, på grund av hans kapu
status, trodde att han skulle orsaka att deras hus brann ner, eller att de kanske till och med
deras död.
670 Pukui m.fl. 1972/1979 (vol. 2): 57.
671 Kamakau 1992a: 374f.
668
669
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sådant abstrakt graderingssystem och därför var det svårt för den hawaiianska eleven att
förstå vad betyget ”A” innebar och hur det skulle värderas.
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Lāhainālunaseminariet
Enligt missionen fanns det en rad påtagliga problem vad gällde lärarnas bristande
kompetens. Men vad ansåg man då vara en kompetent lärare? De infödda lärarna skulle
givetvis ha en grundlig västerländsk och kristen skolning, men man insåg att de hade fördel
av att själva fullt ut behärska de hawaiianska dialekterna och de hawaiianska
kultursystemen. Därmed skulle de på ett mer effektivt sätt förmedla och inprägla en god
kristen etik och moral hos sina adepter.
På flera av missionsstationerna runt öarna startades skolor med inriktning att utbilda
lärare. I ett brev från missionären William Richards och hans kollegor i Lāhainā, Maui,
berättar de att de har startat en skola för lärare vid common schools där deltagarna fick ny och
fördjupad kunskap i ämnen som skrivning och Europas och Asiens geografi.672 Vid ett
General Meeting of the Mission i juni 1831 beslutade man att inrätta en High School under
ledning av missionären Lorrin Andrews. 673 Skolan kom att kallas Lāhaināluna Seminary och
senare Mission Seminary. Planen, förutom att utbilda lovande hawaiianer till lärare, var också
att förbereda dem för att bli missionärernas medhjälpare i spridningen av den kristna läran.
Med hjälp av skolan som institution skulle missionärerna kunna hjälpa de övriga
hawaiianerna runtom i riket, och befria dem från deras ”nuvarande” okunnighet och
omvandla dem till ”… a thinking, enlightened, and virtuous people.”674 Denna ambitiösa
satsning på högre utbildning i form av en högstadie-skola (high school) var unikt i sitt
sammanhang då high schools och speciella skolor för lärare var fortfarande en nyhet i
Amerika, där man under perioden utformade ett initialt system av akademisk utbildning.
För Hawai‘i kom utvecklingen att fungera som ett ramverk för ett fortsatt institutionaliserat sekulärt skolsystem. Lāhainālunaseminariet hade flera mål med sin verksamhet.
Förutom att stödja missionärernas frälsningsverksamhet var uppgiften att ansvara för
utbildningen av skollärare som skulle vidarebefordra den västerländska (amerikanska)
kulturens vanor och kunskaper till hawaiianerna. Man skulle också utbilda unga män till
praktikanter och träna dem att samarbeta med missionärerna.675
Den utvalde föreståndaren Lorrin Andrews utsåg med hjälp av kollegan William
Richards ett område ovanför Lāhainā på Maui, närmare bestämt Lāhaināluna, där skolan
skulle byggas. Det tog ungefär ett år av hårt arbete och ständiga förseningar innan
skolbyggnaden, bestående av stenväggar och tak av ti-blad, var färdig och kunde
presenteras för ”General Meeting” i juni 1832. Byggnationen hade helt och hållet
genomförts av studenterna själva vid sidan av att de deltog i undervisningen. Gruppen
672 ”Letter from Mr. Richards and Others, November 15, 1832” i MH, augusti, 1833(29): 267.
Se även ”General Letter of the Missionaries, July 1, 1833” i MH, augusti, 1834: 284.
673 Lorrin Andrews, som hade anlänt med den tredje gruppen missionärer till Hawaiiöarna 1828
och stationerats i Lāhainā, hade en gedigen utbildning vid bl.a. Princeton Theological Seminary och
kom att verka inte bara som initiativtagare, utan också som rektor och lärare vid
Lāhainālunaseminariet fram till 1842. Trots att han innehade positionen som ansvarig i tio år
poängterade han sina brister samt sitt tvivel om huruvida han egentligen var kvalificerad för
posten som rektor på skolan.
674 Dibble 1843/1909: 270.
675 Dibble 1843/1909: 269f. Clark (1838: 350) skriver i Hawaiian Spectator: ”The Mission
Seminary was not founded for the purpose of producing political reform; but, it is to be hoped,
that the young men trained up in the Seminary will become safe and efficient helpers in this
work.”
De studerande vid seminariet undervisades i räkning (aritmetik), skrivning, geografi, biologi och
senare avancerad matematik, astronomi, teologi, kyrko- och bibelhistoria, kronologisk historia.
Utöver dessa ämnen fanns undervisning i jordbruk, snickeri, tryckning, navigering, gravyr. Se
Chun 1993: i, Dibble 1843/1909: 275, samt Clark 1931: 35. Clarks text är inte daterad men
täcker perioden 1831–1849 så jag antar att den är skriven 1849 eller strax efter. Clark refererar
till seminariets dåvarande ekonomiska problem.
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studerande var övervägande gifta män i åldrarna 15–35, från alla öarna. De flesta av dem
hade tidigare arbetat som lärare i vanliga skolor runtom på öarna och dessutom visat större
begåvning i jämförelse med andra elever. Deras kvalifikationer var dock bristfälliga och
flertalet av dem hade undermåliga kunskaper i skrivning, läsning och räkning. Den
inledande undervisningen var därför huvudsakligen inriktad på att lära studenterna att läsa,
samt att lära dem att bilda sig en uppfattning om vad de läste.676
Ka‘ahumanu och flertalet ali‘i hade sedan starten stöttat idén om att utbilda lovande
hawaiianer, men deras agenda var kanske inte densamma som missionärernas. Visst var de
intresserade av att få den sortens kunskap missionärerna förmedlade men om de hade
samma målsättning är inte självklart. Hawaiianernas idé var att utbildningen skulle generera
fler lärare men också ledaransvariga i det som kan kallas den första regeringen.
Ka‘ahumanus uppmaning till den studerande David Malo, talar tydligt för detta: ”I want
you to work hard to get an education in order to become an adviser and office holder to
administer the affairs of government under my king. I do not want ignorant leaders to
oppress the people and give rise to discontent among the commoners.”677 Utbildning vid
Lāhaināluna ansågs dessutom vara statushöjande och de examinerade kom att uppfattas
och bemötas som tillhörande ali‘i-rang.678 Ka‘ahumanu och flera andra ali‘i försåg skolan
med dess blivande lärare och deras familjer med bl.a. mat, kläder och māmaki som
användes till kapa.679
Under första halvan av året deltog 63 elever och under andra halvan totalt 85
elever.680 Problemet att förse alla dessa elever med böcker var stort.681 Vidare var samtliga
elever beroende av personlig instruktion vilket ledde till långa och intensiva skoldagar som
gav rektor Andrews föga tid över för att förbereda lektioner och dessutom författa böcker.
Men trots den stora belastningen var framgångarna med seminariet stora vilket gladde
såväl missionärerna som alla andra inblandade.
Behovet av kompetenta lärare var stort runtom på öarna och därför riktades fokus på
seminariet och antalet elever ökade stadigt. I slutet av 1833 fick skolan ta över den väl
använda tryckpressen från Honolulu och redan i februari nästa år trycktes det allra första
exemplaret av den första hawaiianska tidningen Ka Lama Hawaii, eller Hawaiian Luminary
som den hette på engelska. Det fanns flera syften med tidningen. Missionären Andrews
ansåg att tidningen innebar bra övning för studenterna att se hur man genom media
effektivt kunde sprida information. Vidare var det en möjlighet att dryfta aktuella spörsmål
och idéer som kanske inte lämpade sig att ta upp under predikan eller i några tryckta
kommunikationer. 682
Ambitionen må låta lovande men det är viktigt att poängtera att de missionärer som
var ledande för tidningen hade inställningen att det grundläggande syftet var, i enlighet
med tanken kring hela missionen, att hawaiianer, studenter eller inte, skulle formas till
goda kristna med allt vad det innebar. Ka Lama Hawaii kan här ses som ännu ett strategiskt
“Acc. General Meeting, June, 1833” i MH, juli, 1834(30): 255, samt Dibble 1843/1909: 271f.
Kamakau 1992a: 306.
678 Kamakau 1992a: 304. Kamakau (1992a: 271) berättar hur ali‘i engarerade sig i seminariet::
”Kaahumanu also sent her teachers to this school and so did Kina’u, Kekauluohi, Kaikio’ewa,
Hoalili, Kuakini, Keoua, and ’Aikanaka.”
679 Kamakau (1992a: 306) berättar att ali‘i tog väl hand om blivande lärare och till och med
Ka‘ahumanu bidrog:”I know personally that Kaahumanu carried out her promises and supplied
the men and their wives with mamaki fiber.”
680 “Acc. General Meeting, June, 1833” i MH, juli, 1834(30): 255.
681 Pastor E. W. Clark (1931: 31) understryker behovet av textböcker till utbildningen: ”No
scientific, or other works existed in the language until prepared by the Missionaries. Of course,
no book, or even scientific terms were ready yet then as a means of conveying knowledge to
the minds of the pupils. Everything was to be formed anew.”
682 Brev: Lorrin Andrews till Rufus Anderson, den 1 oktober, 1834. MsL/HMCS.
676
677
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verktyg vad gällde att förmedla vad som av missionärerna ansågs vara inte bara nyttig, men
också nödvändig kunskap gällande ämnen som historia, moral, vetenskap och religion.
Ännu viktigare var i sammanhanget att polarisera det ”goda” mot det ”onda”, dvs. ”…
existing evils, their character, seat, extent, and consequences.”683 Andrews understryker
dock att Ka Lama Hawaii skulle fungera som en möjlighet för studenterna att föra
diskussioner samt väcka opinion i diverse ämnen och den sista sidan i tidningen var avsedd
för just sådana inslag.
Noenoe Silva poängterar att även om denna sorts tidning fungerade som ett forum
för hawaiianer så var det styrt av missionärer och fungerade som ett väsentligt verktyg i
koloniseringssyfte.684 Vilka motiven än var så kom Ka Lama Hawaii att bli ett betydelsefullt
forum för de hawaiianska studenterna och den trycktes fram till december 1834.
Vid ”General Meeting” i juni 1834, enades missionärerna om att seminariet skulle
utökas och bli en permanent institution.685 ABCFM informerades och uppmuntrade
beslutet och samma år fick seminariet två nya lärare som skulle dela det tunga ansvaret
tillsammans med Lorrin Andrews. Den förste att ansluta sig till seminariet var pastor
Ephraim Weston Clark som anlänt till öarna med den tredje gruppen missionärer 1828. De
första sex åren hade han och hans hustru varit stationerade i Honolulu men nu hade de
förflyttats till Lāhaināluna där Clark kom att arbeta och ansvara för ämnena matematik och
naturhistoria. Den andra läraren var Sheldon Dibble, som anlänt med den fjärde gruppen
missionärer år 1831. Liksom många av sina kollegor hade han en gedigen utbildning
bakom sig med en magisterexamen vid Auburn Theological Seminary i Massachusetts.
Dibble och hans familj var till en början stationerade i Hilo, men det fuktiga klimatet där
vållade problem för hans dotter och han begärde förflyttning till Lāhainā. Förutom
delaktighet i översättandet av Bibeln till hawaiianska, författade han ett stort antal andra
religiösa verk686 däribland de verk han kanske är mest känd för; History and General Views of
the Sandwich Islands Mission samt History of the Sandwich Islands. På grund av tuberkulos fick
han lämna öarna för fastlandet år 1837, men kom tillbaka igen 1840. Förutom rekreation
ägnade han åren i sitt hemland att föreläsa vid Auburn Theological Seminary. Vid
återkomsten till Lāhainā fortsatte han som lärare vid seminariet där han ansvarade för
undervisningen i bibelstudier, ”moral- and sacred science”, samt kyrko- och kulturhistoria.
Intressant med Dibble är att han redan i starten av sin lärargärning vid Lāhaināluna
reagerade på undervisningens koloniala kontext och form samt på hur eleverna mer och
mer fjärmades från sin ”egen” historia.687 Dibble startade därför ett projekt 1836, där han
hade för avsikt att samla ihop vad han kallade huvudfakta i Hawai‘is historia.688 Han
menade att det fanns alldeles för lite material om hawaiianerna själva samt deras historia
och ville därför ackumulera viktiga händelser som fanns bevarade i folkets minne, men
som med årens gång var på väg att blekna bort. Dibbles metod är både anmärkningsvärd
och intressant. Han gjorde upp en lista med frågor vilka han efter egen kunskap arrangerat
kronologiskt. Därefter samlade han ihop de tio bästa studenterna i en forskningsgrupp

Bingham 1849/1969: 457. Även citerad i Silva 2004: 3. Dessa “existing evils” ansågs då vara
sammankopplade med den befintliga hawaiianska kulturen och traditionen.
684 Silva 2004: 35.
685 Sandwich Island Mission: General Meeting, May-June, 1834. GM/SM.
686 Bl.a. First reading book for children, Scripture Chronology and History Natural History
Stories, About Animals for Children, Dying Testimony of Believers and Unbelievers. Se vidare
Missionary Album, 1969, under “Dibble”.
687 Finney et al 1978: 308f.
688 Dibble 1843/1909: iii..
683
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som senare kallats The First Hawaiian Historical Society, vars uppgift var att agera
”fältforskare”.689 Han beskriver forskningmetoden:
I met them at an appointed hour, gave them the first question and conversed freely with
them upon if that they might understand fully and distinctly what was sought for. I then
requested them to go individually and separately to the oldest and most knowing of the
chiefs and people, gain all the information they could on the question given out, commit
each his information to writing and be ready to read it on a day and hour appointed. At the
time of the meeting each scholar read what he had written – discrepancies were reconciled
and corrections made by each other and then all the compositions were handed to me, out
of which I endeavored to make one connected and true account. Thus we proceeded from
one question to another till a volume was prepared and printed in the Hawaiian language.690

Målet med verksamheten var, enligt Dibble, att hawaiianerna inte skulle glömma sitt eget
arv vid förvärvandet av kunskap om andra nationer. Resultatet blev Ka Mo‘oloelo Hawai‘i,
Hawai‘is historia, en liten historisk etnografisk sammanställning på ca 60 sidor som
publicerades år 1838.691 Ambitionen med Ka Mo‘olelo Hawai‘i var att framställa en
beskrivning av hur det ”gamla” hawaiianska samhället var uppbyggt och fungerade samt de
förändringar som blev resultatet av européernas ankomst. Verket skildrar bl.a. ali‘igenealogier, den hawaiianska kalendern, hawaiianska krigsseder, kapu-systemet, samt
viktiga historiska händelser under Kamehameha och Liholihos regeringsperioder. Med
tanke på att de flesta sidorna i boken har tillhörande generella såväl som mer specifika
frågor längst ner så är det sannolikt att Mo‘olelo var tänkt att användas som läromedel.692
Dibble berättar själv inte i texten vilka tio studenter som var hans medarbetare, utan i
underrubriken står det: “Written by some students of the high school and corrected by a
teacher at the school.” Även om det var hawaiianer själva som stod för insamlandet av
informationen så är det viktigt att poängtera att det var Dibble som hade arbetat fram
frågorna, och också han som ansvarade för sammanställningen. Detta är tydligt i förordet
som förtäljer att den insamlade informationen gavs till läraren som i sin tur ”… collated
and revised them for printing, adding to them some words of his own.”693 Några av de
identifierade seminariedeltagarna var David Malo, Moku, Samuel Kamakau och S. N
Hale‘ole. Dessa nämnda deltagare var även ansvariga för historieskrivning och etnografi
utanför seminariet och deras verk används idag som viktiga källor i studier bl.a. kring
hawaiianernas religion, samhälle och historia.
David Malo antogs som seminariedeltagare vid 36-års ålder och hade huvudsaklig funktion
som lärare. Han hade goda kunskaper i den västerländska formen av undervisning och
Enligt Malcolm Chuns efterforskningar fungerade den redan examinerade Malo som en
slags koordinator i gruppen som dessutom bestod av följande elever: Puapua, Kapena, Naumu,
Mahuna, Kaio, Moku [Ka] Elemakule, Napela och Malaihi. Chun 1993: ii.
690 Dibble 1843/1909: iii.
691 Nytryck publicerades 2005 (original 1838), Ka Moolelo Hawaii – The History of Hawai‘i.
692 Finney m.fl. 1978: 310. Några exempel på frågor: ”What is the history of Kamehameha‘s
first war of his regime?”, “What about the genealogies of the chiefs?”, “How many races does
Hawaii, Tahiti and the Marquesas and all the other islands of the ocean have?” Se Finney m.fl.
1978: 310f.
693 Översättning Finney m.fl. 1978. De understryker att just denna mening är speciellt intressant
då den gör Dibble sårbar inför kritik att han skulle ha påverkat innehållet i texten och infört
sina egna tankar och introducerat ”a Christian bias”. Dorothy M. Kahananuis översättning:
”They went out and interviewed the older people and obtained from them, orally, this story
and that story. Some stories of the more recent years were familiar to the adult students who
wrote those according to their own recollection. The students gave the stories they had written
to one of their teachers and it was he who prepared the material for printing and added some
ideas of his own.” Se Chun 1993: iii.
689
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skola då han kommit i kontakt med denna på hemorten Keauhou på ön Hawai‘i i samband
med missionärernas ankomst. Han hade tillbringat sina ungdomsår i ali‘i nui Kuakinis
(guvernör Adams och Ka‘ahumanus bror) följe där han gått i lära hos ali‘i ‘Auwae Ka‘aloa,
välkänd orator och genealog under Kamehamehas regeringstid. Under sin tid hos Kuakini
hade han fått insikt i hur ali‘i-samhället fungerade. Han föddes 1795 och växte upp den tid
då det traditionella hawaiianska samhället just började förändras som resultat av utländskt
inflytande. Han fick således uppleva övergången från ett ali‘i styrt Hawai‘i till kungariket
Hawai‘i lett av mō‘ī Kamehameha.694
När exakt Malo kom i kontakt med kristendom är inte helt klart. Det finns
indikationer på att han instruerades av tahitiern Toketa, som sedan 1818 fanns hos
Kuakini.695 Missionärshustrun Lucy Thurston spenderade också tid här från ankomsten
1820. Då en mission etablerades på Lāhainā flyttade Malo dit och kom att undervisas och
handledas av Pastor William Richards. Det var också Richards som vigde Malo och hans
hustru Pahia år 1828 och som gift par döptes de till David och Batesepa. Malo hjälpte
Richards att översätta Matteusevangeliet och han började i detta sammanhang att samla
ihop hawaiianska genealogier. Han fortsatte att hjälpa till att översätta olika bibelavsnitt
fram till Lāhainālunaseminariet 1831. Med tanke på hans bakgrund och att han dessutom
var en god kristen var Malo en stor tillgång som lärare och medarbetare vid seminariet,
och senare också i Dibbles projekt. Malos brev till Lorrin Andrews 1835 belyser detta och
han skriver: ”When I first entered the high school, I took good care of myself and worked
hard with the pupils, helped them in their work, scolded them for their erroneous ways
and loved them much.”696
Under hela sin utbildningsperiod och långt efter samlade Malo information on
hawaiiansk historia och kultur. Hans arbete i form av ett manuskript med titeln Mo‘olelo
Hawai‘i färdigställdes av i mitten av 1840-talet. Med tanke på likheterna med Dibbles
Mo‘olelo från 1838, har det förekommit spekulationer huruvida det egentligen var Malo
som var författare till Dibbles manuskript. Nathaniel B. Emerson som översatte Malos
manuskript under titeln Hawaiian Antiquities 1903 förklarar:
The reason for crediting Malo with having lent his hand in this work are to be found in the
general similarity of style and manner of treatment of historical past of the book with one
of the mentioned [dvs Malos Ka Mo‘olelo Hawai‘i]; and still more conclusive evidence is to be
seen in the absolute identity of the language in many passages of the two books.697

Malcolm Chun har gjort en senare översättning (1996) av Malos Ka Mo‘olelo, som han
översätter som Hawaiian Traditions. Chun menar att likheten mellan manuskripten kan bero
på att det har modellerats en hel del med dem. Han förklarar: “Historians and scholars
have perceived these similarities in all the versions of Ka Mo‘oleleo Hawai‘i to indicate a
kind of working progression which culminated in Malo’s work; others have interpreted the
similarities as the borrowing or copying of authors teachers and students.698 Och visst
lånades det. Tydligen användes Malos manuskript av J. F. Pogue 1858 för att utöka
Dibbles befintliga version. Det är således troligen som Finney m.fl. poängterar att Malos
manuskript var en standardreferens och källa för andra forskare som intresserat sig för
hawaiiansk kultur och tradition det senaste århundradet.699 Dorothy Barrère, som översatt
Se bl.a. Chun 1993: 1.
tanke på att Toketa var skrivkunnig så är det högst troliga att han hade instruerats av
Ellis eller någon annan missionär i hemlandet Tahiti.
696 I Chun 1993: 3. Finney m.fl. (1978: 313) poängterar att Malo hade det mycket svårt för att
lära sig engelska och tanken var att han skulle lära sig bättre här i Lāhaināluna.
697 Malo 1951: xii (Emersons förord).
698 Malo 1996: iii (”Introduction” av Chun).
699 Finney m.fl. 1978: 312.
694

695Med
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bland Samuel Kamakaus och John Papa ‘Ī‘īs arbeten, menar att Malos arbete är det skelett
på vilket både Kamakau och ‘Ī‘ī har byggt vidare.700
Men som Malcolm Chun poängterar finns det också stora skillnader mellan Dibbles,
Pogues och Malos texter. Och det är dessa skillnader som är intressanta, menar jag. I sin
översättning gör Chun ett antal iakttagelser där en är att den avgörande skillnaden mellan
versionerna är att Malos original verk ej är kronologiskt uppbyggt. Chun analyserar
kapitelindelningen och poängterar att Malo byggde upp historien i enlighet med
traditionellt historiskt format, där Malo bibehöll ett hawaiianskt ”time and space” genom
att börja med skapelsen.701 Chun förklarar:
In essence, Malo followed a similar format as found in the Kumulipo by presenting creation
first, followed by the development of man’s relationship to the gods, natural and animal
world, the establishment of the presence of people [Hawaiians], and the development of a
listing of their most notable leaders whom their “history” is noted with.702

Malcolm Chuns iakttagelse genererar en rad intressanta diskussionsämnen. Malos val att
förmedla hawaiiansk tradition på detta sätt är anmärkningsvärt med tanke på att han hade
västerländsk utbildning och hade lärt sig att förmedla den skriftliga historien kronologiskt.
Dessutom hade han konverterat till den kristna tron och arbetade aktivt inom missionen
och skolorna, till och med som pastor. Samtliga aktiviteter innebar att Malo tvingades
försaka i stort sett allt av sin traditionella kultur och religion. Beaktansvärt är således att
Malo ändå lyckades få tid och möjlighet att samla ihop och teckna ner all denna information.

Skadlig interaktion
What we do must be done quickly. The devil & his servants are all active. No slumbering
spirits retards their work of desolation. No day is allowed to pass without witnessing
accessions to their dark dominions. And shall the servants of the living God sleep?703

Missionärerna såg interaktionen mellan barnet och samhället, dvs. det hawaiianska, som
”skadlig” för barnets utveckling. Problemet var nu hur man skulle få dessa unga att förstå
hur ”destruktiv” omgivningen egentligen var för dem, inte minst eftersom nationens
framtid låg i deras händer. Missionärernas frågor var: ”How can we enlighten and elevate
these youths who are soon to constitute the nation. How shall we remove from their

Finney m.fl. 1978: 312.
Malo 1996: iii, vi. Chun förklarar hur genealogi fungerade i det hawaiianska samhället:
“In traditional Hawaiian society both history and genealogy were interwoven concepts that
reflected in the language itself: ‘The word mo‘okū is perhaps derived from the words mo‘o or
succession, like the spine of the lizard from vertebra another. After all, the terms kua mo‘o
(backbone, spine, road), mo‘opuna (grandchild or relatives two generations later), and mo‘o‘lelo
(story, tale, myth or history) all have the connotation of the extension of the things in length.
Ku‘auhau is one’s genealogy or lineage or traditions. Hence, the implication of compounding
these two words may imply the notion of a series or lengthy genealogies, perhaps of many
genealogies set together. (…) genealogies served also to record history, kinship, the relation to
land, rank and status, as an esteemed gift, for religious or sanctified purposes and as means for
conflict resolution within families. This differs from the modern concept which like the Biblical
Adam’s genealogy is of one lineage used for family reunions’.”
Ibid: iii-iv (“Introduction” av Chun)
702 Malo 1996: vi (”Introduction” av Chun).
703 Brev: Lorenzo Lyons, till Secretaries of the ABCFM, den 2 oktober, 1835. MsL/HMCS.
700
701
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understandings that thick veil of ignorance which now shuts out the simple truths of the
glorious Gospel?”704
I The Annual Report of the Mission år 1835 meddelade missionärerna att de beslutat att
upprätta ett antal internatskolor, i egentlig mening uppfostringsanstalter, på öarna. Flera
missionärer hade skrivit till ABCM och upplyst dem att det enda sättet att få bukt med vad
de beskrev som ”de vilda hawaiianska barnen”, var att separera och isolera dem från deras
familjer, vänner och med dem den så kallade skadliga omgivningen. Green och Armstrong
skriver till ABCFM: ”We have not hitherto known the depths of Satan at these Islands.
Nor do we fully. We are, therefore, driven as it seems to us, as a last resort to this plan- to
remove as many children as we can manage from their friends and give them a truly
Christian education.”705
Som jämförelse hade missionärerna på Hawai‘i missionen på Ceylon där det
framgångsrikt hade bedrivits internatskolor. Nu hade missionen på Hawai‘i som ambition
att göra ett försök att nå liknande framgångar. Väl medvetna om att en sådan institution
krävde en ordentlig insats ansökte de om att få förstärkning ifrån hemlandet. I väntan på
denna inledde de projektet i en mindre skala.706
Som ett resultat av missionärernas nya inriktning beslutades det 1836 att
Lāhainālunaseminariet skulle omorganiseras och istället för att utbilda unga män skulle
man nu göra om skolan till en internatskola för pojkar. En anledning till att just
Lāhaināluna omvandlades var troligen att den redan var etablerad som skola och en
omorganisering var inte lika krävande som att från start bygga upp en ny skola. Det faktum
att det heller inte fanns tillräckligt många unga män med lämpliga kvalifikationer för att
driva vidare Lāhainālunaseminariet spelade också en roll. Det fanns ett större antal unga
pojkar ute på de s.k. station schools som skulle lämpa sig som elever i den nya internatskolan.
Samma år som beslutet gick igenom öppnades skolan för ett trettiotal unga pojkar i
åldrarna 10 till 20 år och året efter ändrades skolans namn till Mission Seminary.707 Avsikten
med skolan var, förutom att fostra och civilisera pojkarna, att utbilda dem till blivande deltagare vid Lāhainālunaseminariet.
Föregångare till den omstrukturerade Lāhaināluna var en internatskola för pojkar
som startade i Hilo, Hawai‘i, under hösten 1836. Inledningsvis var elevantalet i skolan, som
drevs av missionären Lyman, 12. Sex år senare hade antalet ökat till 63. Förutom att skolan
skulle fungera som en förberedelse för Lāhaināluna var också målet att, som Dibble
skriver, ”… train the boys to industrious and moral habits based on the principles of the
gospel.”708
Bildade, civiliserade och fromma unga män behövde likasinnade unga kvinnor till
hustrur och planen var att upprätta en motsvarande skola för flickor:
The plan and design of the Female Seminary is to take a class of young females into a
boarding school- away in a measure from the contaminating influence of heathen society, to
train them to habits of industry, neatness, and order, to instruct them in employments
suited to their sex, to cultivate their minds, to improve their manner and to instill the
principles of our holy religion – to fit them to be suitable companions for the scholars of

“Annual Report of the Mission, July 3, 1835” i MH, mars, 1836 (32): 103.
Brev: Jonathan Green & Richard Armstrong till Rufus Anderson. ABCFM, den 16 november, 1836. Msl/HMCS
706 “Annual Report of the Mission, July 3, 1835” i MH, mars, 1836 (32): 103. Se också Dibble
1843/1909: 281f.
707 Dibble 1843/1909: 276. ABCFM bistod med USD 5 000 – ett bidrag som väl behövdes för
att bygga hus för inackordering för samtliga elever. Mitt i bygget meddelade dock styrelsen att
de, till missionärernas stora förtret, var tvungna att skära ner ekonomiskt.
708 Dibble 1843/1909: 288.
704
705
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the Mission Seminary and examples of propriety among the females of the Sandwich
Islands.709

Female Seminary i Wailuku öppnades i juli 1837 under den ansvarige pastorn J. S. Green
med sex små flickor vid skolbänkarna. Ett halvår senare anlitades dessutom miss Ogden
som lärare. Antalet elever ökade till ca trettio inom ett år och flera av dessa elever
konverterade och tio fick inträde i kyrkan. Det kommande årets terminsstart fick skjutas
upp då sjukdom härjade och en storm hade förstört skolbyggandens tak. Efter att barnen
tillfrisknat och skolans tak var på plats fortskred utbildningen och flickorna gjorde
framsteg i sina studier och i sitt utövande av hantverk som sömnad, stickning, mm. Vid
skolårets slut kunde man stolt meddela att fyra elever hade fått tillträde i kyrkan.
Nästföljande skolår, juni 1839–juni 1840, var ännu ett år då sjukdom härjade vilt.
Lärarna blev oroliga över flickornas försämrade tillstånd och Dr. Judd tillkallades till
skolan för att göra en utvärdering av flickornas hälsa. Efter flera veckors vistelse kunde
han meddela att orsaken till flickornas dåliga hälsa var lärarnas stränga undervisningsmetoder vilka innebar för mycket stillasittande och inomhusvistelse. Han rekommenderade
att Green och miss Ogden skulle lätta lite på reglerna och undvika uttröttande stillasittande
arbete och istället se till att flickorna kom ut i den friska luften och fick röra på sig
ordentligt. Detta förbryllade lärarna som inte alls tyckte att Judds ”medicinering” var
passande för fina flickor:
It seemed impossible to restrain them from rude and romping behavior and to confine
them to those exercises deemed more proper for females without serious injury to health.
To require at once habits of civilization according to our notions of it was evidently
attended with great risk. Neither did they appear to endure, to any great extent; in-door
habits of labor, but seemed to need frequent tours to the mountains and to the seashore
and vigorous labor in the open field.710

Men den friska luften visade sig ha god inverkan på flickorna och hälsotillståndet bland
eleverna på skolan blev betydligt bättre. Antalet elever ökade och dessa gjorde, av
missionärerna, uppskattade framgångar.711 Strikta rutiner kring mathållning, studier, arbete
och hygien var karaktäristiska i dessa internatskolor och en dag i skolan exemplifierar
tydligt detta:
At daylight, prayers; then one hour of light labor in the garden, breakfast, miscellaneous
work; from 9 till 11 o’clock, school by Miss Ogden, in spinning, sewing, knitting, weaving,
etc.; then bathing and dinner; from 2 till 4 in the afternoon, school by Mr. Bailey in reading,
writing, arithmetic, geography, and other studies; from 4 to 5 labor in the open field with
hoes and other implements for vigorous exercise, then supper and evening prayers.
Wednesday afternoon is devoted to excursion and sea bathing.712

Här handlade det inte enbart om att tillföra dessa utvalda hawaiianer utbildning, utan också
om att prägla och lära dem att leva och agera i enlighet med de kristna ideal som
missionärerna levererade. Precis som på internatskolorna för pojkar innefattades dessa
ideal av bland annat hårt arbete. Målet var också att dessa elever skulle, precis som
Dibble 1843/1909: 282.
Dibble 1843/1909: 284.
711 ”The number of pupils at the commencement of the next year (from June 1841) was 61;
entered, 11; died, 1; dismissed (anledning nämns inte), 2; left from ill health, 2; leaving at the
close of the year, 69….The present number of scholars (1843) is 65.” Se Dibble 1843/1909:
285.
712 Dibble 1843/1909: 85.
709
710
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missionärerna själva, bli goda förebilder för den övriga befolkningen. Genom att isolera
dem från yttre påverkan skulle de slutligen kunna återgå till samhället tillräckligt
motståndskraftiga gentemot sin ursprungliga kultur och därmed förmedla den nya kulturen
med alla de fördelar den ansågs innebära. Men även om det var en dröm för missionärerna, främst missionärskvinnorna som var mest engagerade, att så många hawaiianska
barn som möjligt skulle ”räddas”, så var det omöjligt att organisera och genomföra ett
fungerande system med internatskolor för alla hawaiianska barn.

Chiefs’ Children’s School
Ali‘i var dock inte sena att nyttja det som erbjöds i eget syfte. Missionärerna hade tillgång
till kunskap som skulle kunna vara värdefull för hawaiianska intressen, speciellt ali‘iklassens ekonomiska och hierarkiska. Sommaren 1839 fick missionärerna en förfrågan från
högsta ali‘i om de kunde tänka sig att bilda en speciell skola för de kungliga barnen. Vid ett
General Meeting diskuterade missionärerna huruvida de skulle ta sig an uppgiften eller inte.
Några uttryckte oro inför att särskilja och lägga så stort fokus på denna lilla grupp ali‘ibarn. Att undervisa blivande regenter var dessutom resurskrävande och frågan var om
missionärerna skulle ha möjlighet att ro iland ett sådant stort projekt. Men samtidigt gick
det inte att frångå att uppgiften var lockande. Med tanke på att ali‘i inte tidigare varit villiga
till att skilja sina barn från deras ofta många kahu, följeslagare eller tjänare, för att delta i
undervisning, ansågs intresset att låta barnen utbildas under missionärernas fasta hand vara
ett tecken på att missionärerna var respekterade. På samma gång innebar uppgiften att
missionärerna fortsättningsvis kunde påverka de blivande regenterna att föra kristendom
vidare och upprätthålla den pågående kulturella transformationen. Dessa barn ansågs inte
bara vara nationens hopp utan också missionens hopp om fortlevnad.713
Ali‘i nui hade speciellt riktat sin förfrågan till missionären Amos Starr Cooke som,
tillsammans med sin hustru Juliette Montague Cooke, hade anlänt till öarna två år tidigare.
Linda Menton (1992), som skrivit sin doktorsavhandling om Chiefs’ Children’s School,
poängterar att anledningen till att just Amos Starr Cooke blev tillfrågad är oklar och med
tanke på att han inte hade någon gedigen erfarenhet som lärare så valdes han troligen av
andra anledningar. En ansågs vara hans gudfruktighet och sunda förnuft. Hans hustru,
Juliette, hade däremot tillbringat många år som lärare och var en uppskattad musiklärare.
Missionärerna svarade slutligen ja på förfrågan, dock med några krav i gengäld. Förutom
att Cooke krävde stöd och respekt inför sin auktoritet som lärare behövde han praktisk
hjälp, nämligen hjälp att bygga ett skolhus. Ali‘i gick med på dessa krav och skolan, Chiefs’
Children’s School, eller Royal School som den också kom att kallas, startades redan två veckor
efter beslutet gått igenom.
Till en början var skolan en vanlig dagskola, men senare när byggnationerna var klara
våren 1840 inackorderades samtliga 11 elever som var mellan 2 och 11 år.714 Ytterligare
fyra elever anslöt sig till gruppen varav den framtida mō‘ī wahine, drottning, Lili‘uokalani
anlände 1842, då endast tre år gammal. I början, innan skolan formellt hade öppnats, kom
några av barnen till Cookes hem med inte mindre än ett trettiotal kahu i följe, men efter att
barnen inackorderats förbjöds kahu att befinna sig på skolans mark. De tillbringade
713 Menton 1992: 223. Se även Brev: Juliette Montague Cooke till Sally Smith, den 20 mars,
1846. MsL/HMCS.
714 Dessa barn var: Jane Loeau, 11, Moses Kekuaiwa, Lot Kapuaiwa 9, Alexander Liholiho 6,
William Charles Lunalilo 4, Bernice Pauahi Bishop 9, David Kalakaua 4, James Kaliokalani 5,
Elisabeth Kekaaniau Pratt 6, Abigail Maheha 8, Victoria Kamamalu 2. 1842 kom 6 år, Lydia
Kamakaeha 3 år, John William Pitt Kinau 1843 kom Polly Paaina. (sammanställning av en rad
kommunikationer i Atherton Richards 1987)
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emellertid dagarna i närheten av skolan där de noga höll barnen under noggrann uppsikt
och beklagade sig över hur deras små skyddslingar behandlades. Till skillnad från de andra
internatskolorna fick barnens föräldrar komma på besök när som helst och Cooke berättar
hur modern till ett av barnen byggde ett litet hus på skolplanen där hon bodde en längre
tid.
Paret Cooke arbetade hårt med att skapa en disciplinerande miljö där barnen inte bara
undervisades utan också fostrades enligt parets kristna och moraliska värderingar. Barnen
instruerades i hur de skulle klä sig, hur och när de skulle äta, hur de skulle uppföra sig och
hur de skulle disponera och använda sin tid. Rutiner och principer ansågs vara en nyckel
till detta ”rätta” sätt att leva. Därför infördes ett strikt schema:715
05.00 Barnen steg upp och hade en stund att gå en promenad eller rida.
05.30 Morgonbön. Efter denna läste barnen ur Gamla Testamentet och memorerade bibelverser på hawaiianska.
07.00 Frukost. Under frukosten fick barnen inte tala hawaiianska.
Efter frukost hölls skola i tre timmar
12.00 Lunch
Efter lunch hölls skola i ytterligare tre timmar
16.30 Kvällsmat följd av en bönestund. Morgonens bibelvers memorerades nu på
engelska.
19.00 Barnen gick till sina rum och de minsta barnen gick till sängs.
20.00 Alla barnen skulle sova
Då barnen blev större tillbringade de kvällarna med sång, högläsning samt att gå igenom
de dagböcker de förde. Flickorna lärde sig att sy.716 Varje söndag deltog samtliga barn i de
kyrkliga verksamheter som fanns.
Amos Starr Cook lade mycket tid och energi på att disciplinera barnen vilket innebar
att om de inte följde reglerna eller schemat så fick det konsekvenser. Olydnad följdes av
straff, ibland handgripligen, något som var helt okänt för dessa barn. Det är oklart hur
barnens föräldrar reagerade på kroppslig bestraffning men materialet visar inte på någon
större opposition gentemot Cooks bestraffningsprinciper. Dock hade barnen själva
invändningar. Amos Cooke skriver i sin dagbok den 13 augusti 1839, då skolan precis
öppnat: ”Yesterday I became a little more stern with my scholars & had to discipline
Moses to make him mind. Today punished Alexander, & Moses replied he keiki a ke alii oia
nei [he was a child of the chief]. I replied I was King of the School.”717 Barnen straffades för
olydnad på olika sätt. Till exempel berövades de måltider, sändes till sina rum eller
skickades ut till en liten gräshydda där de kunde få stanna i allt ifrån någon timme till flera

715 Amos Starr Cook var extra noga med att lära barnen principer då han menade att bristen på
dessa hos hawaiiner var ett stort hinder i arbetet gentemot civilisation: ”Heretofore, parents
and children – Chiefs and people – have been governed by feelings rather than principles.”
Brev: Amos Cooke till mother Montague, den 5 december, 1839. MsL/HMCS. Även i
Atherton Richards 1987: 217.
716 Menton 1992: 227 med hänvisning till Amos Starr Cooke, “Report of the Chiefs’ Children’s
School 1941 & 1843. Se också “Amos Cooke Report to Mr. Anderson, ABCFM, April 8th,
1843” i Atherton Richards 1987: 251.
717 “Amos Starr Cooke Journal August 13, 1839” i Atherton Richards 1987: 181.
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dagar.718 Som barn av hög rang var de dock befriade från samtliga hushållssysslor. Denna
tunga börda föll på Juliette Cooke som vid upprepade tillfällen, i brev och dagbok, nämner
den enorma arbetsbördan.
Fritidsaktiviteter uppmuntrades då motion och frisk luft ansågs vara en viktig del av
barnens goda hälsa. Amos Cooke skriver hur han engagerade sig i barnens olika sporter,
t.ex. ridning, gymnastik, bollekar med mera. De hade också möjlighet att leka, gunga och
flyga med drake. När barnen blev äldre brukade de tillbringa eftermiddagarna med att
bada, simma och surfa, pojkar och flickor för sig.719 Det fanns dock sysselsättningar som
ansågs vara högst olämpliga och en av dessa var dans och häri innefattades också hula.
Vad som är intressant med Chiefs’ Children’s School är paret Cookes roll, inte bara som lärare,
utan också som ”föräldrar” till dessa barn. Juliette Cooke tog snabbt på sig rollen som mor
och försökte fostra dessa barn som om de var hennes egna (trots att paret själv hade sju
barn). Vidare är det värt att reflektera över vad man egentligen hade för syften och mål
med utbildningen. Det var meningen att dessa barn skulle instrueras och lära sig att bli
framtida härskare, men på schemat fanns inget som berörde frågor hur en hawaiiansk
regent skulle styra sitt land politiskt eller ekonomiskt.720 Konsekvenserna av detta blev att
höga samhällspositioner kom att intas av dem som hade kunskapen och förstod den
utveckling och påverkan utifrån som Hawaiiöarna stod inför. Många av dessa kunniga
personer var barn till missionärerna.
Paret Cooke beslutade 1850 att slutligen överge skolan. Barnen, som nu blivit äldre,
beskrivs som oregerliga och nästintill omöjliga att påverka moraliskt. Juliette Cooke skriver
i ett brev 1848 hur de kungliga barnen inte visade några tecken på att närma sig
konvertering.721 Några av pojkarna lämnade skolan om nätterna för att tillverka brandy
och cigaretter och en av de flickorna, Abigail, visade sig vara gravid. Elevernas ovilja att
lämna ta avstånd från hawaiiansk kultur och tradition samt bruk av alkohol och deras
sexuella aktiveter blev helt enkelt för mycket för paret Cooke. De insåg till slut att det inte
gick att påverka dessa hawaiianska barn och ungdomar till att bli vare sig kristna och
moraliska ledare eller medarbetare i missionen. Cooke menade att motståndet bottnade i
att barnen var moraliskt defekta.722

Menton 1992: 228.
Brev: Amos Cooke Report till Mr. Anderson, ABCFM, den 8 april, 1843, även i Atherton
Richards 1987: 251. Cooke skriver att deras, hans och hans hustrus engagemang resulterade i
att barnen blev väldigt fästa vid dem.
720 Linda Menton (1982: 355) påpekar” …it appears Hawaii’s royal children had minimal
exposure to responsibilities, obligations, rights and restrictions inherent in kind of
governmental structure five of them would eventually administer.”
721 Brev: Juliette Montague Cooke till Fanny Montague, den 23 september, 1848. MsL/ HMCS.
Se också Menton 1992: 233.
722 Se Menton 1992: 243f.
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Nya anvisningar för utbildning
Sanningen var att i missionärernas ögon hade missionen misslyckats med att utveckla och
etablera ett framgångsrikt och stabilt offentligt skolsystem på Hawaiiöarna. Resonemangen
kring anledningarna och också lösningarna på problemen var många, men faktum var att
trots alla ansträngningar så lyckades aldrig skolorna behålla sina elever, varken vuxna eller
barn. I ett tal inför Hawaiian Associations of Teachers i maj 1839 tog Dr. Gerrit Parmele Judd
upp problematiken rörande missionens misslyckande i utbildningsfrågan. Han menade att
anledningen till att skolorna inte hade fungerat var att det inte hade skett någon anpassning
i enlighet med hawaiianernas faktiska behov. Det fungerade helt enkelt inte att bygga upp
ett system med Amerikas skolsystem som mall. Visst, poängterade Judd, fanns det en
uppsjö av böcker och annat skriftligt material som diskuterade utbildningssystem och som
var både givande och viktiga, men det betydde inte att de var direkt passande i en
hawaiiansk kontext. Judd poängterar: ”Although we shall derive great advantage from
reading books on education, yet we shall find no rules laid down in them which will exactly
meet our wants, or if there are such laid down we cannot with certainty know that they are
practicable until we try them.”723 Erfarenhet genom experimentell praktik kombinerat med
teoretisk kunskap var en lösning, menade Judd. Vidare var det viktigt att den förvärvade
erfarenheten dessutom kommunicerades lärare emellan. Genom att därtill upprätthålla en
kontinuerlig kontakt med lärarna i alla skolor runt öarna kunde denna erfarenhet dokumenteras och därmed utvärderas. På så sätt kunde också lärarna informeras om
förhållandena i de olika hawaiianska skolorna och också ute i samhällena, dvs. vilken form
av undervisning och kunskapsmoment som fungerade bäst var och varför, vad som
behövdes specifikt på en plats osv. Utifrån ovanstående resonemang menade Judd att det
krävdes nya diskussioner kring viktiga frågor som t.ex. huruvida missionen skulle rikta sin
uppmärksamhet på en mindre eller större grupp elever, hur examinationer skulle skötas,
huruvida man skulle blanda flickor och pojkar i skolorna osv.724 Hur Judds förslag togs
emot av de närvarande vid mötet är oklart. Dock är det klart att hans vision kring ett mer
öppet synsätt gentemot hawaiianers behov i fråga om utbildning inte fick något större
genomslag. Snarare tog utvecklingen kurs gentemot en tydligare assimilering av amerikanska värden och ideal.
Redan under slutet av 1830-talet hade trycket på den protestantiska missionen ökat
avsevärt. Som ett direkt resultat av den depression som drabbade Amerika 1837 skar
ABCFM ner det ekonomiska biståndet till missionen på Hawaiiöarna. Utöver denna
ekonomiska nedskärning hotades dessutom den protestantiska missionen av den katolska,
som hade etablerat sig på öarna efter det att en policy som främjade religiös tolerans hade
antagits under 1838. Precis som den protestantiska missionen gjort satsade katolikerna på
skolor och deras ansatser ansågs vara ett störande moment för det redan etablerade
protestantiska skolsystemet. Den protestantiska missionen behövde, förutom att säkra sin
position, också få offentligt stöd och bistånd för sin verksamhet vilket ledde till att
missionärerna överförde sin kontroll till den lagstiftande församlingen. Steg i denna
riktning, dvs. att säkra sin position, hade tagits redan under sommaren 1838 då William
Richards lämnade sitt missionsämbete för att officiellt bli kungens närmste rådgivare. Han
skriver i sin dagbok hur han i sin nya roll, utöver att vara hovpredikant, lärare och
översättare, nu också skulle fungera som rådgivare i viktiga regeringsfrågor. Likaså skulle

723 Judd, Gerrit P. “Address before the meeting of the Hawaiian Association of Teachers”, May
14th, 1839. HL.
724 Judd, Gerrit P. “Address before the meeting of the Hawaiian Association of Teachers”, May
14th, 1839. HL.
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han agera som tolk åt mō‘ī.725 På så sätt etablerades ett formellt band mellan regeringen och
missionärerna, dvs. den protestantiska kristna traditionen kunde legitimt förankras.
Som jag tidigare tagit upp i kapitel tre hade missionärerna fått klara instruktioner från
ABCFM att hålla sig utanför politiska frågor på Hawaiiöarna. Dock hade deras nära
relation med och påverkan på ali‘i-klassen av övriga haole som t.ex. handelsmän, valfångare
m.fl., klassats som just ett brott gentemot dessa instruktioner. I samband med att ali‘i
inspirerats av de tio budorden var konflikten ett faktum. Missionärerna skulle hålla sig
neutrala vilket de, enligt många opponenter, inte gjorde. Genom att lämna sin position
som missionär kunde nu Richards officiellt träda in i den värld som tidigare hade varit
otillåten för honom. På så sätt kunde också missionärerna, ”representerade” av Richards,
få fortsatt och nu legalt starkt inflytande vad gällde ideologiska frågor. Även om Richards
kanske såg sig endast som en rådgivare och trots att hans ansvarsområden inte innefattade
att han skulle vara verkställande eller administratör, så är faktum detta att hans inflytande i
lagstiftning och andra viktiga politiska beslut var påtagligt.726 Efter hans död i november
1847 sammanfattas hans inflytande i The Polynesian:
It was chiefly through his aid and instruction that they were enabled to frame the
Constitution of 1840, with a bill of rights founded on the words of God, and containing
grand outlines of a constitutional and responsible government. The first attempts to curb
the arbitrary power of the King and chiefs – to define and secure the rights of property – to
encourage industry and introduce a government of law and order, were thus made by Mr.
Richards, and with a success altogether beyond what could have been expected. For that
important service, the whole nation owe him a dept of gratitude727

Konstitutionen 1840 och de lagar, Kumu Kānāwai, som följde ledde till att utbildningen på
Hawai‘i kom att centraliseras och hamna under regeringens ansvar. Skolsystemet på
Hawaiiöarna skulle inspireras och liknas vid det som hade etablerats i Massachusetts under
initiativ av Horace Mann. Mann som sedan 1837 hade ansvar för Massachusetts Board of
Education underströk, precis som missionärerna, utbildning som ett sätt att skapa
ideologisk enhet, ordning och inte minst moral i samhället. På Hawai‘i antog de regerande,
och också missionärerna, hans modell för utbildning med assimilation av hawaiianska barn
i den amerikanska kulturen som primärt mål och kristnande som sekundärt.728 En av mō‘ī
utsedd utbildningsminister kom att ansvara för, samt leda, alla politiska beslut som rörde
skolor på alla öarna. Under sig hade utbildningsministern en skolstyrelse bestående av en
liten grupp sympatiserande medlemmar. Den politiska kontrollen vad gällde skolor och
utbildningsfrågor kom således att bli tilldelad den hawaiianska eliten, dvs. mō‘ī och hans
närmaste rådgivare som var amerikanare.
De nya skollagarna, som upprättades under 1840 och trycktes 1842, innefattade totalt
20 skriftliga regler upprättade i enlighet med ett västerländskt tänkande om hur ett allmänt
skolsystem bäst skulle organiseras och fungera. Dessa inkluderade också instruktioner om
hur eleverna, och även lärarna, skulle bete sig i skolan samt vilket ansvar barnens föräldrar
hade gentemot skolan. Skolgång blev nu obligatoriskt för alla barn mellan fyra och fjorton
år och varje by med minst femton barn skulle upprätta en skola. De byar som hade ett
mindre antal barn fick slå ihop sig med närmast liggande byn. Varje by med en skola skulle
välja en skolkommitté som bestod av tre föräldrar av det manliga könet. Dessa var
ansvariga för att upprätta ett nära samarbete med den kahukula, skolagent, som fanns

Journal: William Richards 1 Aug 1838. J/HMCS. Se även Benham & Heck 1998: 48f.
Se Benham & Heck 1998: 49.
727 The Polynesian, 13 november, 1847.
728 Se Benham & Heck 1988: 63f.
725
726
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tillgänglig på varje ö.729 Tillsammans valde de ut lämpliga lärare som hade mottagit
certifikat av kahukula, och beslutade om hur mycket lön och i vilken form denna skulle
utbetalas.730 Skolagenten, som utnämndes per årsbasis av regeringen, hade dock det
yttersta ansvaret för att skolorna på respektive ö fungerade i enlighet med skollagarna. Han
skulle kontinuerligt övervaka, stödja och uppmuntra såväl elever som lärare. Vidare hade
agenten rapporteringsskyldighet till en luna, överintendent, som i sin tur ansvarade för
rapporteringen från samtliga agenter till den lagstiftande församlingen.731
Skollagarna satte också press på de hawaiianska barnens föräldrar som anmodades att
se till så att deras barn verkligen deltog i undervisningen. Om lagarna inte följdes förelåg
konsekvenser:
It is important that parents should have so much sincere regard to the welfare of their
children as to influence them to attend instruction. For if they are unable to read, they can
neither marry husbands nor wives, they can never act as land agents nor be employed in any
office over others. The parents too must suffer inconvenience, for their lands cannot be
increased, they cannot fish gratuitously nor take timber from the mountains without paying
for it. It is therefore important that parents should consider this subject well, and stimulate
their children to learn. It is also the duty of parents to aid in supporting the teacher in such
manner as shall be mutually agreeable, and should do it generously lest the Government be
burdened.732

Det är viktigt att understryka att samtliga skolagenter som valdes i anslutning till de nya
skollagarna var protestanter och agerade i nära samfund med missionärerna. Skollagarnas
utformande och innehåll korrelerade dessutom helt med de amerikanska skolorna. Gerrit
P. Judds tankar om att anpassa utbildning efter hawaiianernas behov förblev bara en tanke,
om än god. Kommunikation kring vad som pågick ute på öarna nådde regeringen och
samarbete etablerades, men ingalunda fanns det några som helst ansatser att ändra på
utbildningsform eller innehåll.
Under den första hälften av 1840-talet fungerade det nya systemet relativt smärtfritt.
Konflikten mellan protestantiska och katolska missionärer om rätten till att utbilda
hawaiianer eskalerade dock. Den katolska missionen opponerade sig mot att de som skulle
arbeta som lärare anmodades att ha ett certifikat. Detta tilldelades dock enbart om läraren
tagit examen från en protestantisk skola som t.ex. Lāhaināluna. Regeln ändrades dock
redan under 1841 och en utbildning vid Lāhaināluna försäkrade inte nu längre ett

Den 11 maj valde den lagstiftande församlingen följande skolagenter: på O‘ahu: John I‘i;
Maui: Davida Malo; Moloka‘i: Kanakaokai; Kaua‘i: Papohaku och Hawai‘i: Kanakaahuahu. I ett
tillägg beslutades 1842 att ön Hawai‘i skulle ha två skolagenter.
730 Oftast betalades den utvalde läraren i form av ett stycke mark som han och hans familj fick
bruka så länge som tjänsten varade. Lärare hade olika betalt beroende på kompetens och detta
avgjordes av kommittén och agenten. Läraren och hans hustru befriades dessutom från att
betala skatt. För att få ett lärarcertifikat krävdes antingen en examen från Lāhaināluna eller av
skolagenten godkända kvalifikationer, vilket innebar utbildning i en missionsskola. Skollagen
beordrade: ”…it shall not be proper for the general school agent to give the teacher’s certificate
to ignorant persons, not to persons known to be vicious or immoral. If a man can read, write
and understands geography and arithmetic, and is quiet and moral man, and desires a teacher’s
certificate, it shall be the duty of the school agent to give him one, and not refuse.” Paragraf 18
i Constitutional Laws of Hawaii 1842, Kingdom of Hawai‘i, i Benham & Heck 1998: 66.
731 Den förste luna var David Malo som enligt not 165 dessutom var agent för ön Maui. Han
behöll sin tjänst som överintendent till mitten av 1845. Kuykendall 1968: 348.
732 Paragraf 12 i Constitutional Laws of Hawaii 1842, Kingdom of Hawaii, citerat i Benham &
Heck 1998: 66.
729
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lärarcertifikat.733 Det kan tänkas att denna handling, i alla fall tillfälligt, lättade på det
ansträngda förhållandet mellan de protestantiska och katolska missionärerna i skolfrågan.
Men den fientliga inställningen till katoliker fortsatte och var tydlig bland många av skolagenterna vilka, som jag har poängterat, var protestantiska. En av dessa var David Malo
som fick mycket kritik för att han visade ett sådant starkt motstånd och aktivt arbetade
mot den katolska missionen.734
Katolikerna på Hawaiiöarna riktade också kritik mot regeringen och krävde att de
också skulle få utrymme inom politiken och möjlighet till ämbeten inom den hawaiianska
regeringen. Mō‘ī Kauikeaouli, var väl medveten om konflikten mellan de två grupperna och
skickade sina närmsta rådgivare William Richards och ali‘i Ha‘alilio till Amerika och
Europa för diskussion om hur situationen kunde hanteras.735 Under tiden poängterade han
att den nya konstitutionens lagar gällande skola och äktenskap och skulle förbli oförändrade, i alla fall tills hans sändebud återkommit från Frankrike:
That while the Protestant religion is the religion of the government of the Hawaiian
Islands, it is nevertheless the design of our government, as expressed in our constitution
and laws, to tolerate all Christian denominations, and to protect all the free exercise of their
religion, so long as they are obedient of our laws, and remain our faithful subjects; and any
act of course of action, on the part of either religious sect, which can in any way be
construed as persecution or intolerance, we look upon with disapprobation.736

Konflikten mellan katoliker och protestanter på Hawaiiöarna kom att bestå även om den
mattades efter Kauikeaoulis uttalande. Nya problem uppenbarades under mitten av 1840talet. Svårigheten nu, menade missionären Baldwin, var hawaiianernas oförmåga att leda
och administrera ett utbildningssystem. Han ansåg att hawaiianer inte hade denna
kompetens och att sätta hawaiianer på sådana poster fungerade inte.737
Att det fanns organisatoriska och administrativa brister var ett faktum, med eller utan
de insatser som David Malo gjorde i egenskap av luna, överintendent. Lagar och restrikDen franske kaptenen Mallet på korvetten Embuscade anförde i ett brev, adresserat till mō‘ī
Kauikeaouli, september 1842 (i Jarves1847: 165f), hur agerandet gentemot katolikerna på öarna
ansågs vara djupt kränkande gentemot Frankrike. Mallet krävde omedelbara åtgärder vad gällde
t.ex. utbildning. Ett av kraven var att katolikerna på öarna skulle få en skola i likhet med
Lāhaināluna. Regeringen skulle omedelbart avsätta en bit mark för verksamheten. Vidare
krävdes att katolska skolor uteslutande skulle stå under katolska skolintendenter som valts av
katolska präster. Kauikeaouli anmodades stödja all katolsk verksamhet. Han försäkrade i sitt
svar att Hawai‘i inte hade några som helst intentioner att kränka Frankrike, men han underströk
dock att konflikten mellan protestanter och katoliker var ett faktum man inte kunde göra något
åt. Vad gällde skollagarna svarade han: ”The school laws were performed to promote education
in these islands, and not sectarianism ; and no one should ask the government that they be
altered to favor any particular sect. Any man qualified for teaching, being of a good moral
character, is entitled to a teacher’s diploma; this by reason of his acquirements, not his sect.” I
Jarves 1847: 65f.
Intressant är frågan hur det såg ut i verkligheten, trots kungens uttalade om att skolsystemet ej
hade religiös anknytning. För även om lagarna sa en sak så var det ett faktum att regeringen
ingalunda favoriserade katoliker på Hawaiiöarna.
734 Kuykendall 1968: 349.
735 Hawaiiöarna hade press från Amerika, England och Frankrike samtidigt och resan gjordes
för att förhandla med alla tre nationer angående Hawaiis självständighet. Williams och Ha‘alilio
lyckades innan året 1843 slut ingå muntliga såväl som skriftliga avtal om erkännandet av
Hawai‘i som en självständig nation. Silva 2004: 36f.
736 Citerad i Kuykendall 1968: 350. Även i The Friend 1843: 2.
737 Se Kuykendall 1968: 351: ”I must give David M. credit for his zeal & fidelity in this
department – but must again express my conviction, that no Hawaiian is yet competent to
superintend a system of education.”
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tioner följdes inte alltid och likaså brast det i samarbetet mellan skatteindrivare och skolans
ämbetsmän, vilket ledde till diverse ekonomiska påfrestningar. Om igen behövdes lagarna
ses över och uppdateras vilket skedde 1845. Under denna period, dvs. runt mitten av 1840
talet grodde ett allt större missnöje hos den hawaiianska befolkningen gentemot det stora
antalet haole, vita, i regeringen.738 En av dem som benämns som ledare för hawaiianernas
protester var David Malo.
Pastor Richard Armstrong tog över posten som utbildningsminister mellan 1848 och1860.
De inledande sju åren spenderade han med att omorganisera utbildningssystemet på
Hawai‘i och förespråkade bland annat “universal education”. Han argumenterade, med
viss framgång, för att man skulle utveckla institutioner för politik, industri och jordbruk
genom vilka man skulle kunna formulera och utvidga den undervisande och återuppbyggande rollen hos familj, kyrka, press och skola. Denna formella utveckling kom nå
större framgång än de enkla favörer som Armstrongs efterföljare hade fått, mindre
formellt, från olika ali‘i.739
Som tidigare nämnt i kapitlet så hade den katolska delen av befolkningen på Hawai‘i
uttryckt sitt missnöje med att offentliga skolor styrdes i enlighet med protestantiska
intressen och nu var måttet rågat. Den franske konsuln Dillon attackerade Armstrong och
menade att hans sätt att administrera skolsystemet underblåste fortsatta diplomatiska
kontroverser mellan Frankrike och Hawai‘i. Och visst var det så att Armstrong var en stor
motståndare till katoliker såväl som till Frankrike.740 Han tvingades emellertid att lägga sina
personliga preferenser åt sidan och arbeta för en lösning av konflikten, som mycket väl
kunde eskalera och ta allvarliga uttryck mot Hawaiiöarna. Under hösten 1848 förespråkade
Armstrong en lagändring vilken innebar att varje skoldistrikt skulle ha två auktoriserade
skolstyrelser, en katolsk och en protestantisk, under skolinspektörer som oberoende valdes
av distriktens skattebetalare. Dillons opposition mattades inte utan han riktade fortsatt
kritik gentemot att de katolska skolorna i slutänden fick svara under skolinstruktörer som
inte nödvändigtvis var katoliker.
Trots befolkningsminskning och ankomsten av fler religiösa grupper, exempelvis
mormoner med krav på separata skolor, fortsatte diskussionerna kring hur ett offentligt
skolsystem bäst skulle utformas. 1854 kom Armstrong med ett förslag där indelning av
skolor inte skulle ske utifrån religionstillhörighet utan istället delas in utifrån var elever
bodde. I skolorna skulle dessutom ingen religiös undervisning tillåtas. Inte heller tilläts
religiösa uttryck som t.ex. bön. Förslaget orsakade reaktioner och diskussioner hos alla
religionstillhörigheter runt öarna. Den katolska delen av befolkningen visade starkast
opposition och visade sitt missnöje genom petitioner och önskan om Armstrongs avgång.
Men Armstrongs förslag stöttades av regeringen och skolinspektörerna runt öarna
upplystes om den nya policyn. I de nya instruktionerna beordrades samtliga common free
schools i respektive område slås samman till en stor där varken elevernas religiösa
tillhörighet eller preferenser togs i beaktning.741
Mō‘ī Kauikeaoulis närmaste rådgivare var alla haole, William Richards var utbildningsminister,
Gerrit P. Judd, finansminister, Johna Ricord, justitieminister och Robert Wyllie var
utrikesminister. I flertalet dokument är Wyllies agg gentemot Judd tydligt. I ett brev till John
Ricord daterat 31 juli 1854 skriver Wyllie hur han anser att Judd inte kunde sköta sitt jobb. Han
beskriver Judd och andra amerikaner som ”…selfish reptiles, born by the mistake in the land of
Washington and Franklin…” Brev: Wyllie till Ricord Fo & Ex Miscl., den 31 juli, 1854. AH.
739 I likhet med William Richards anammade Armstrong Horace Manns ideal.
740 Kuykendall (1968: 357) noterar att Armstrongs ansträngda förhållande till de katolska
prästerna på Hawai‘i är tydligt i hans personliga kommunikation, som t.ex. brev och dagböcker.
Kuykendall poängterar dock att Armstrongs motsättningar ingalunda påverkade honom i hans
officiella ämbete.
741 Kuykendall (1968: 359) skriver: “But in schools where there are pupils of different sects,
have no prayers while they are together, lest some be dissatisfied from not liking the prayers
738
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Intressant är att beslutet inte påverkade de redan etablerade skolor som hade ett elevantal
på över 25 elever. Här fortgick undervisningen som vanligt, dock klassificerades de inte
längre officiellt efter religionstillhörighet, dvs. protestantisk, katolsk eller mormonsk.
Dessa skolor utgjorde enligt Armstrongs rapportering 1860 ungefär fyra femtedelar av
Hawaiiöarnas common-schools.742
Armstrong lyckades genomföra en lag som runt öarna etablerade ett mindre antal
regeringsstyrda engelskspråkiga select-schools.743 Det var inte bara språket som skiljde dessa
select-schools från common-schools, utan också innehållet. Kvaliteten på select-schools var högre då
de hade mer detaljerade läroplaner och större utbud av läromedel. Medlen, som
importerades från Amerika, var i stort sett identiska med de på fastlandet. Materialet
översattes inte till hawaiianska och kom därför inte heller att användas av common-schools.
Select-schools specifika undervisningsurval var attraktivt för många hawaiianer och även
andra nationaliteter på öarna. Samtidigt hade tillgången till denna kunskap också ett högre
pris, som eleverna eller deras föräldrar delvis fick betala. De haole-lärare som anställdes
hade högre löneanspråk och därmed blev skolorna betydligt dyrare. De höga
omkostnaderna innebar att det endast var hawaiianer med god ekonomi som hade tillgång
till denna typ av utbildning och därmed gjorde select-schools sannerligen skäl för namnet.
Förankringen av regeringsstödet till select-schools orsakade en hel del diskussioner som
fortgick under mer än ett årtionde. Förutom debatter om huruvida dessa skolor bidrog till
ökad klassdelning och en större växande medelklass enligt västerländska kriterier,
diskuterades. Vidare dryftades det hur denna typ av skolor påverkade den befintliga
hawaiianska kulturen inkluderat tradition och språk.
Maka‘āinana hade visserligen visat motstånd mot att Hawai‘i mer och mer utvecklades
till ett land styrt av haole, men samtidigt fanns en medvetenhet kring att utvecklingen inte
gick att ändra i den riktning som önskades av hawaiianerna själva. Det är viktigt att
poängtera att motståndet kvarstod och kom att bestå, men att det också fanns en tanke om
att kunna påverka inom det befintliga systemet, dvs. att lära sig spelets regler och kunna
manövrera den nya verkligheten. Det engelska språket var en nyckel, men tanken om att slå
systemet genom att bli delaktig i det växte också fram.744 Att stå utanför och förbli
okunnig i det engelska språket skulle leda till att hawaiianer fick än mindre fick kontroll
över sitt eget öde. Det visade sig nämligen att det inte bara var makt haole var intresserade
av utan också land. Faktum var att de som kontrollerade systemet, t.ex. Armstrong, Judd
och Wyllie, som alla hade höga poster inom regeringen och nära förhållande till mō‘ī,
förvärvade stora delar land runt om på öarna. Armstrong kom under sin tid som
utbildningsminister att driva igenom stora landaffärer med maka‘āinana, ali‘i såväl som med

and disturbance arise… It is not proper for any school teacher to teach things contrary to the
belief of any sect in this school, in mixed schools… It is proper, however, to teach the pupils to
fear God, keep his word, and love the Lord Jesus Christ; to be virtuous, and love one another;
to avoid all theft, lies, and licentiousness, and anger, and bad language, and all other vice.
742 Se Kuykendall 1968: 359.
743 De redan etablerade select-schools, dvs. de knutna till missionsstationerna subventionerades ej
av regeringen. Den enda som select-school som var under regeringsstöd under den här
tidsperioden var Chiefs’ Children’s School, eller Royal School som redan 1846 hade fallit under
”Minister of Public Instructions” kontroll. Under 1854 blev två skolor till regeringsstyrda selectschools, nämligen Lāhaināluna och O‘ahu Charity School.
744 ”In private Kekūanao‘a [ali‘i på ön O‘ahu] urged Hawaiian parents to send their children to
school so they might become educated in Western ways and thus be able to serve the
government.” I Kame‘eleihiwa 2003: 192. Kame‘eleihiwa (ibid) poängterar att även mō‘ī var
orolig inför situationen men visade förhoppningar att det utländska inflytandet skulle upphöra
då fler hawaiianer genomgått utbildning och blivit så pass upplysta att de kunde ta över de
politiska ämbetena.
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regeringen. 1856 var han en av Hawaiiöarnas mäktigaste och störste jordägare.745 Hawaiianernas intresse för utbildning som antogs betyda att de kunde agera som haole var därför
också strategiskt.
Det var emellertid så att de flesta hawaiianer inte hade råd att betala avgifterna för att
kunna delta i undervisningen i de engelskspråkiga skolorna. Resultatet blev att majoriteten
hawaiianer lämnades utanför de sociala, ekonomiska och politiska handlingsfälten som
krävde kompetens inte minst inom det engelska språket. Resultatet blev en tydlig
segregering. Förmögna elever sökte sig till de oberoende skolorna, medan de mindre
bemedlade hänvisades till det allmänna skolväsendet där engelska användes synnerligen
begränsat och där det inte fanns någon direkt förberedelse för undervisning på högre skolstadium. Denna indelning med separata skolor och olika undervisningsformer resulterade i
att majoriteten av hawaiianer så småningom riskerade att hamna i botten av samhällssystemet. Ännu ett resultat var att utbildningssystemet kom att poängtera det som var det
givna nordamerikanska ideologiska systemet, till och med så att anglo-amerikansk kultur
och språk prioriterades och blev måttstockar för hur ”man” skulle vara som medborgare.746
En ständig kritik från engelskspråkigt håll riktades mot common-schools. Främst handlade kritiken om skolornas förmenta bristande anseende och förmåga att hålla en relevant
utbildningsnivå, dvs. att lära eleverna att läsa, skriva och tänka på engelska. Detta kom att
få även hawaiianer att anse att deras egna traditionella språkrelaterade sätt att tänka och
uppfatta var mindre värt än de engelskspråkigas. På så sätt drev man igenom den
ideologiska uppfattningen ”the West is best”. I detta innefattades åsikten om att om
Hawaiiöarna ens skulle uppnå ett demokratiskt och civiliserat samhällssystem enligt nordamerikanska normer, så var inte minst genomgripande kunskaper i engelska nödvändiga.747
Att eftersträva utbildning, arbeta hårt och tala engelska ansågs av de nordamerikanska
representanterna vara hawaiianernas möjlighet att bli civiliserade. Denna uppfattning kom
därför att prägla den kommande hawaiianska utvecklingen som låg i händerna på
regeringens inre krets vilken utgjordes av främst haole-elit. Dessa haole hade valts eller
utnämnts för att upprätthålla denna kulturideologi och därigenom kom att definiera
värderingar och initiera handlingar utifrån västerländska kriterier.748
Armstrong tillbringade sina sista fem år som utbildningsminister med att utveckla
läromedel samt med att argumentera för hur han ansåg att lärarutbildningen skulle
utvecklas. Enligt Armstrong var det nämligen lärarna som var nyckelfaktorer i barnens
utbildning. Lärarnas kompetens och förmåga att påverka aktiviteterna i klassrummen
skulle på alla tänkbara sätt följas upp genom pågående fortbildning i form av exempelvis
pedagogiska sammankomster. I enlighet med tidens utvidgade sociala och kulturella
värderingar underströk han yrkesutbildning och utbildning i odlingskunskap för unga
hawaiianer. Flickor skulle skolas i hushållskunskap och moderskap. Här är det tydligt hur
de protestantiska missionärernas uppfattning fortlevde, men på ett annat plan. För även
om den kristna religionen utåt sett kom i periferin så kvarstod religionen som ett
ideologiskt fundament. Armstrongs hängivenhet att inte bara utbilda utan också att forma
individerna i enlighet med anglo-amerikansk modell är ett evident exempel på detta.
Se Kame‘eleihiwa (1992: 304) för en mer detaljerad sammanfattning av Armstrongs
landaffärer.
746 Se även Steuber 1982: 16f.
747 Benham och Heck diskuterar just detta i åtskilliga sammanhang. Se t.ex. Benham och Heck
1998: kapitel 3.
748 Se Marshall, Mitchell & Wirt 1989: 16. Benham & Heck (1998: 89) fortsätter: “Between
1840 and 1900, policy decisions were in fact made by the Minister of Public Administrations,
who would be later replaced by the President of the Board of Education and his Inspector
General. The practices of this office were thoughtful and systematic, fully translating the values
of the ruling elite into school policy and school-related activities.”
745
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Armstrong var inte unik i detta försök att skapa ett verksamt utbildningssystem på Hawai‘i.
Faktum är att man i ”moderlandet” USA hade likartade intentioner – man tänkte sig att
det skulle vara möjligt att eliminera traditions- och kulturrelaterade olikheter genom att
införa ett undervisningssystem som poängterade en mer enhetlig socialisering.749 På
Hawaiiöarna handlade det således under ”missionsmanteln” om både kolonialisering och
kulturomvandling med syftet att hawaiianerna skulle bli goda protestantiska nordamerikaner. Armstrong, i sin position som utbildningsminister, var här en ledstjärna.
I samband med den ökade invandringen av arbetskraft till den, under slutet av 1800talet, blomstrande sockerindustrin ökade också andra språks närvaro som språk från Kina,
Japan, Portugal och Filippinerna. Dessa kom att smälta ihop med det hawaiianska språket
och, främst hos arbetarklassen, utvecklas till en form av pidgin som kallas HCE (Hawaiian,
Creole, English). Det verkar som att maka‘āinana hade störst användning av detta
nykonstruerade språksystem eftersom det gav dem påtagliga möjligheter att ha direktkontakt med andra folk och kulturer. Det innebar en vinst rent kommunikativt men
samtidigt fick det konsekvenser i den bemärkelsen att de människor som använde pidgin,
främst hawaiianer, marginaliserades av den engelsktalande befolkningen. Benham & Heck
poängterar att denna marginalisering resulterade i att hawaiianer utestängdes från att delta i
undervisning vid bättre offentliga skolor där engelska var det givna huvudspråket.750
Ett kraftfullt nederlag för hawaiianerna kom 1896 då engelska slutligen etablerades
som officiellt språk inom hela utbildningssystemet, privata såväl som offentliga skolor.751
När hawaiianska som officiellt språk ersattes av engelska och dessutom förbjöds i den
offentliga miljön tvingades allt fler hawaiianer att överge sin förmåga att uttrycka erfarenheter och tankar på sitt eget språk. Det innebar marginalisering, utarmning och främlingskap i det egna samhället. En reaktion, med konsekvenser ända in i nutid, blev den alltmer
fördolda egna kultur och språkhanteringen. Jag återkommer till detta i mitt nästa kapitel.

Historia för de efterlevande
Hotet gentemot lagstiftning som alienerade hawaiiansk kultur, historia och tradition
uppmärksammades av många hawaiianer. Medvetenhet kring hur lagstiftningen verkade
och dessutom möjliggjorde för ett övertag från haole håll var hög. Protester i form av
petitioner kom att genomföras av ali‘i såväl som maka‘āinana. En som reagerade var
Samuel Kamakau, en av Hawai‘is högst ansedda historie- och traditionsförmedlare.
Förutom sitt engagemang som historiker var han också engagerad politiskt och genom
dessa erfarenheter kan han också ses som en samhällsgranskare. Och det var som
samhällsgranskare han visade sin förmåga att iaktta och notera exempelvis vilka effekter
det forcerade protestantiska utbildningssystemet hade på den hawaiianska befolkningen.
Under sin utbildningsperiod vid Lāhaināluna lärde han sig den västerländska
historieuppfattningen och hur historia förväntades förmedlas skriftligt och inte minst
kronologiskt. Detta i motsats till den traditionellt muntliga hawaiianska som utgick ifrån
memorerade händelser och personer. Förutom utbildning genomförde Kamakau, precis
som Malo och andra Lāhainālunastudenter, fältstudier och detta kom att påverka
Kamakaus arbete genomgripande. Förutom att engagera sig i missionens arbete att
Se Steuber 1982: 24f.
Benham & Heck 1998: 102. Likheter med Sverige är här entydiga. Jag tänker på hur
tornedalsfinska och samiska barn intill bara för ett par år sedan förbjöds använda sina språk i
skolan, också under rasterna.
Genom det engelska språket kunde också anglikanska sanna och rena värderingar och
sedvänjor nå ut till alla, hawaiianer såväl som immigranter.
751 “Republic of Hawai‘i, Session Laws 1896: 189” i Silva 2004: 144
749
750
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översätta bibeltexter och lagar kom han också att lägga själ och hjärta i att förmedla
hawaiiansk historia.
Hans första publicerade artikel ”A genealogy of Chiefs” i tidningen Ka Nonanona
möttes med stor kritik av den hawaiianske genealogen A. Unauna, som menade att sådan
information inte fick publiceras utan att han först konsulterats. Det var ett heligt material
och att sprida det i skrift ansågs vara en skymf. Kamakau svarade på kritiken med att de
nämnda ali‘i med stor sannolikhet hade varit bortglömda om de inte på detta sätt tecknats
ner i skrift. Underförstått, en viktig del av viktig hawaiiansk historia och tradition hade då
försvunnit. Blotta tanken på detta drev honom till att, mot traditionen, använda detta nya
minnesmedel – att skriva ner. Kamakau publicerade en lång rad artiklar och hans arbete
fortsatte kritiseras av hawaiianer som ansåg att han i sitt skrivande betedde sig arrogant
och tog på sig rollen som auktoritet när det gällde förmedlare av hawaiianska historia och
tradition.752 Västerländska författare som exempelvis Abraham Fornander, riktade också
kritik gentemot Kamakau och hans arbete. Här handlade dock kritiken om hur hans
engagemang och kärlek för sin kultur resulterade i att han var okritisk, godtrogen och
ologisk.753
I slutet av 1840-talet fick Kamakau uppdrag i regeringen under vilken han agerade
som skolagent på Maui och senare som medlem i Board of Commissioners to Quiet Land Titles.
I början av 1850-talet representerade han Hana-distriktet på Maui i den lagstiftande
församlingen. Senare valdes han till distrikts domare i Wailuku, en tjänst som han dock
tvingades lämna 1856 på grund av upprepade ämbetsbrott. Det var också detta år som
Kamakau förlorade allt sitt forskningsmaterial till följd av att hans hem brann ner.754
Hans politiska engagemang och kontakt med omvärlden gav honom inblick inte bara
i hur Hawai‘i styrdes och påverkades av yttre influenser, utan också hur Hawai‘i
förändrades och utvecklades i en riktning där ekonomi och teknik mer och mer tog över.
Han såg till viss del positivt på moderniseringen, men samtidigt visade han oro för
huruvida utvecklingen skulle verka positivt på hawaiianerna. Kunde hawaiianerna
tillgodogöra sig moderniseringen? I detta sammanhang ifrågasatte Kamakau det befintliga
utbildningssystemet på Hawai‘i, vilket han menade inte var anpassat för hawaiianer. Han
poängterade att i samband med skolning enligt västerländska kriterier och former
inriktades hawaiianernas utbildning mer och mer på det akademiska istället för det
praktiska. Väsentliga kunskaper i hantverk av olika slag, jordbruk, fiske och olika
expertisområden som politik, medicin, genealogi ersattes av nya kunskaper som oftast inte
kunde omsättas i praktiken.755 Kamakau skriver: ”All this learning concerning the circuit of
the sun, the planets, the comet, and the nature of the atmosphere of the heavens, even
delving down the bowels of the earth like a spider – of what good is it? Where is it
leading?”756 .
Han understryker problematiken med att viktiga kunskaper om hawaiiansk kultur kom i
skymundan och kom att blekna i takt med att nya vanor infördes. Han fortsätter:
The people of today are destitute; their clothing and provisions come from foreign lands,
and they do not work as their ancestors did. Some women sell their bodies for coverings
and fine clothing and to buy “food” and “fish” to relieve hunger and poverty. The men too
have deserted the works of the ancestors – farming, fishing, painting kua‘ula tapas, building
752 Chun skriver visserligen inte att de som kritiserade var hawaiianer, men med tanke på de
pseudonymer de använde och sortens kritik de riktade så är sannolikheten stor att de var
hawaiianer. Några av pseudonymen var: ”A. Hawaiian”, Hoaloha” [vän], ”R. Kapihe” [R.
dånets röster]” och ”Lāhui Hawai‘i” [det hawaiianska folket] Chun 1988: 14 & 1993: 19.
753 Chun 1988: 14 och Fornander 1916–1920, Vol. VI: 242.
754 Chun 1988: 15.
755 Kamakau 1992a: 374f.
756 Kamakau 1992a: 375.
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canoes, scraping olona, carving wooden bowls, making nets, twisting two-, three-, or fourply cords, making feather capes and round leis, and preparing gum for snaring birds.757

Kamakau såg vad som hände hans folk och han började också betvivla sina gamla lärares,
de protestantiska missionärernas, intentioner och agenda. Han såg hur de blev allt mer
giriga och hur de i sin girighet förlorade fokus på kungadömets bästa, vilket de bedyrat att
de hade som prioritet, och istället agerade i eget intresse. Han är därför inte nådig i sitt
uttalande om de protestantiska missionärerna.
So they girded up their loins, sharpened their knives, and chose which part or the fish they
would take, one the side piece, another the belly, one the eyes, another white meat, and
another red meat. So they chose as the pleased. When the last man of them had come, they
were treated like chiefs; lands were parceled out to them; they were given the same honors
as Ka-umu-ali‘i. Yet they found fault. Now you want to close the door of heaven to the
Hawaiians. You want the honors of the throne for yourself because you sit at ease as
ministers upon your large land… 758

Under början av 1860-talet började Samuel Kamakau tvivla på sin protestantiska tro och
vände sig istället till den katolska. De bakomliggande orsakerna till detta är inte helt
entydiga, men troligtvis kom hans bristande förtroende för de protestantiska missionärerna
att vara avgörande. Det kan möjligen också ha varit så att katolikernas inställning till
”gudabilder” samt det faktum att katolikerna hade helgonbilder hjälpte Kamakau att ta den
katolska tron till sig. 759
Hans ambition att förmedla och bevara hawaiiansk historia hindrades inte av hans kristna
tro utan han fortsatte sitt arbete med att publicera sina texter i tidningar som Ka Nūpepa
Kū‘oko‘a (The Independent Newspaper) och Ke Au ‘Oko‘a. Han ansökte även om pengar
från legislaturen för att förverkliga sitt mål att sammanställa det han uppnått som ett
Kamakau 1992b: 122f.
Kamakau 1992a: 425f.
759 I en av sina kortare uppsatser från April 1860 jämför Kamakau den hawaiianska synen på
gudabilder med katolikernas och reder ut begreppet ”idolatry”:
“I think the Catholics are not idolaters. We do not call a person who is knowledgeable of
ancient Hawaiian traditions as idolater. However, if a Hawaiian said that such a person is
idolator, then I would say to him, ‘You are ignorant, incompetent, backwards from Kawaapae,
and one who does not know much in Hawaiian’. It is a trap of the biased guidance of one who
pints to it as the truth. This is what idolatry was, as termed by the ancestors of Hawaii:
The belief in images (wood, stone) rests in its power (not in anything else). The image was
imbued with the adjudication of life, death, riches, poverty, chieftainship, to rule an island, and
the power of the ancient images to help and give power to other stones and pieces of wood.
These were important images worshipped: Keoloewa, Hooneenuu, Kalaipahoa, Kiimaluahaka
etc. etc.
There were several other gods and their devotion (hoomanao [ho‘omana‘o] akua ana) was kept
from Hawaii to Kauai, such were the ko‘a, the stone of Kane, Lono, Ku‘ula, Kanemakua, Hina,
Laka, etc. They were called aumakua. Several of them were made into images (akua kii [ki‘i]).
Their power resided in dreams, visions, in the form of human voices, and in the good their
dees while dwelling in human form in the old days.
The Catholics have made an image of Jesus and of the saints to remember their good deeds,
and to remember the suffering of our Lord. And upon looking at his image with tears and
blood flowing down in sadness, my love for him swelled with me and I cried. When I went to
Oahu and I saw the image of Kauikeaouli [Kamehameha II] outside of Diamonds’s store, I
carefully looked at it and I thought of his deeds and my kove for him swelled within me and I
cried, is this idolatry?”
Kamakau, 1860. “Aloha oe me ka maikai, Greetings to You with Blessings” Chun övers. i Chun
1988: 29ff.
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komplett verk. Tanken på ett fastställt historiskt verk i skrift hade utvecklats i samarbetet
med en annan hawaiiansk historiker S. N. Hale‘ole, även han en Lāhaināluna-student.
Väl förtrogen med Kamakaus arbete delade Hale‘ole också visionen om att fånga in
den hawaiianska historien och traditionen innan den hann blekna bort och föll i glömska
hos kommande generationer. Och precis som Kamakau var han en aktiv fältarbetare och
tillbringade större delen av sitt liv med att resa runt Hawaiiöarna och genomföra intervjuer
med olika äldste.760 Hale‘ole var väldigt framgångsrik i ”fält” och han var mycket
kompetent i konsten att tradera muntligt och han beskrivs som ett geni vad gällde att
omvandla den muntliga historien i textform. Han var aktiv författare och bl.a. publicerades
hans text ”Laieikawai, ke kaikamahine kaulana a Kahauokapaka me Malaekahana”
[Lā‘ieikawai, Kahauokapaka och Malaekahanas berömda dotter] i en serie i tidningen Ka
Nūpepa Kū‘oko‘a. Tillsammans med hawaiianen S. D. Keolanui, återupplivade Hale‘ole 1863
det historiska sällskapet ”Ahahui [society] imi [to look, search] i na Mea [matter] kahiko
[old, ancient] o Hawaii Nei [this beloved Hawai‘i], som tidigare varit aktivt mellan 1841–44.
Syftet med sällskapet var nu, precis som då, att kartlägga och skriva ner hawaiianernas
historia och kultur, däribland historien om Kamehameha. Hale‘ole avled dock innan
arbetet hann bli publicerat och det blev Kamakaus uppgift att ta över hans arbete.
Dessa framstående hawaiianer, som bestämde sig för att lära sig så mycket de kunde
om det anglo-europeiska traditionssystemet och de vetenskapliga metoder som hörde till,
kom att utnyttja sina kunskaper för att dokumentera och därmed bevara delar av sin egen
historia, tradition, kultur och religion. Detta är ytterligare ett exempel på
situationsanpassning. De använde sig av de nya verktygen men bestämde själva innehållet.
Kamakau, Malo och ‘I‘i befann sig i en miljö som dominerades av kristendom, och
beroende på situation kom dessa personer att definieras som antingen kristna, eller
hawaiianer eller också kristna hawaiianer, dvs. deras hanterbara kontexter bröt samman.
Hur de än vände sig och hur de än gjorde var de alltid föremål för kritik och misstanke
från alla involverade grupperingar.
Detta verkar vara aktuell ännu idag. Flera av dagens hawaiianska forskare möter
skepsis från hawaiianer såväl som västerlänningar. Julie Kaomea sammanfattar problematiken om detta akademiska rift, som jag kommer att beröra i nästa kapitel: ”Its one
recurring theme in the progressive development of a hybrid Hawaiian/Western research
methodology that attempts to bridge the knowledge of the Western world with the
traditional wisdom of my native community in an effort to reconcile these disconnected
aspects of my being.”761

Chun (1988: 18 samt 1993: 12f ) nämner några av Kamakaus och Hale‘ole och informanter.
Kamakau: Ulumāheihei Hoapili, Kala‘ihenana, J.H.K. of Maunakilohana i Pālolo på O‘ahu,
Kapo som var dotter till Lehimahoalani, en ali‘i-kvinna på Kaua‘i som sades ha delat säng med
kapten Cook samt Kahuhunu‘ukanumoku som var dotter till kahuna nui, översteprästen,
Kū‘ohu, som var en av de tre första hawaiianerna som träffade Cook. Hale‘ole; Ka‘iliokalauokekoa och Painahala.
761 Kaomea 2001: 81.
760
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KAPITEL

6

”We have to mend the past so that we
can move into the future”762
Det är väsentligt att lyfta fram att det inte enbart handlar om kulturer, dvs. hawaiiansk och
västerländsk (och nu generaliserar jag), som möts utan snarare om en rad kontexter inom
vilka olika grupper, personer och intentioner verkar i mötena. Jag vill poängtera detta
genom att här skilja mellan begreppen möte och situation med tanken att ett möte i sammanhanget alstrar en mängd olika och unika situationer. Det handlar inte om att reducera
större sammanhang utan snarare att identifiera de förutsättningar och omständigheter som
verkar inom sammanhangen dvs. de situationer som uppstår i möten. Mötet är visserligen
ramverket, men vad som är intressant och ”ger mer”, menar jag, är att notera och, där det
går, analysera vad som händer och verkar inom ramen, dvs. vilka situationer som uppstår.
Hur de enskilda involverade individerna, hawaiianer såväl som missionärer, sedan valde,
uppfattade, tolkade samt hanterade situationen och därtill agerade i enlighet med de egna
kulturella preferenserna är centralt och individuellt. Således kan möten analyseras utifrån
situationer som ter sig på olika sätt beroende på kontext, inkluderat personer och miljö
(också tidsrelaterat). Detta innebär att det inte går att generalisera en form av
kulturövergripande beskrivning ens i mötet mellan kalvinistiska amerikaner och hawaiianer
eftersom det alltid är individens uppfattning och reaktion som leder till kommande
yttringar och resultat. Accentueringen faller här på dynamik, vilken blir tydligare genom
fokus på situationer. Jag vill nämligen lyfta fram att båda sidorna av riftet agerar, hanterar,
reagerar och kommunicerar på olika sätt (ibland omöjliga att översätta eller ens förstås av
den andra sidan). I sammanhanget har jag därför använt olika metoder för att mer
ingående kunna undersöka, förtydliga och förklara mångfalden av mötena och situationerna i förhållande till riftet. Resonemanget tydliggörs här framöver.

Interaktionen mikro- och makrokultur
Comaroff & Comaroff är noga med att betona hur väsentligt det är att förstå varje
enskilt falls särart. Att placera alla missionärer i en och samma kategori är, som jag även
betonat tidigare, vanskligt. Det är nämligen viktigt att notera att missionärernas agenda
och sociala, ekonomiska och politiska bakgrund, platsen de kom till och hur de togs emot
av lokalbefolkningen varierade.763 Vidare är det viktigt att känna till betydelsen i en vidare
politisk och ekonomisk kontext och i de exakta omständigheter inom vilka mötena ägde
rum.764 I sammanhanget gäller det förstås också den hawaiianska befolkningen som alla
hade olika förutsättningar, och förhållanden till nykomlingarna.
Jag menar att grundaren av begreppet ”multi-cultural education”, James Banks, tangerar
detta när han utvidgar begreppet ”kultur” genom att lyfta fram en distinktion mellan
John Lake i Harden 1999: 145.
Comaroff & Comaroff 1986: 1. Betonas även av Beidelman 1982: 9.
764 Comaroff & Comaroff 1986: 1. Det är här också väsentligt att notera de olika konflikter
som rådde mellan dels de protestantiska missionärerna och de andra vita och dels mellan
missionärerna och andra religiösa grupper som t.ex. katoliker. Se Comaroff 1997: 183.
762
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makro- och mikrokultur för att tydliggöra influenser, reaktioner, inflytanden,
manipulationer och förändringar i olika faser och led. Utgångspunkten är att makrokulturen, som också kan kallas den sammanfattande eller ”stora” gemensamma, definieras
utifrån övergripande symboler, värderingar och föreställningar som till viss nivå delas av
innefattande mikrokulturer. Uppfattningen, tolkningen, omtolkningen eller erfarenheten av
dessa värderingar och ideal kan dock variera väsentligt inom vardera mikrokulturen.
Värderingar påverkar handlandet och även hur människor uppfattar sin omgivning. Det
gör att värderingar är ett av de viktigaste elementen inom kulturer och mikrokulturer och
kommer dessutom att särskilja grupper från varandra. Visst får enskilda sina värderingar
genom socialisering, men det är också viktigt att komma ihåg att värderingar är abstrakta
och ofta generaliserade handlingsprinciper som tillskrivs högt värde eller visas hög aktning
av samhällsmedlemmarna.765
De amerikanska missionärerna som kom till Hawaiiöarna var djupt förpliktade till
en rad grundläggande värderingar som innefattades inom den ram som benämndes som
”civilisation”. I fokus stod inte bara kristna doktriner och kristen moral, utan också
värderingar som innefattade synen på människans roll och funktion i samhället.
Grundförutsättningarna för ett väl fungerade samhälle utifrån amerikanskt mått innefattade individualism, privat egendom och inte minst ”flit”. John Comaroff använder
benämningen ”civiliseringskolonialism” som ett övergripande begrepp för den metod eller
en av de metoder som missionärerna använde sig av i sin strävan att totalt omforma det
befintliga samhället och dess individer.766 De amerikanska missionärernas övertygelse om
att deras sätt att leva var det optimala tydliggörs allteftersom de utvecklade mer eller
mindre aggressiva strategier för att förändra hawaiianerna.
I rapporterna finns en mängd påpekanden om hur hawaiianer inte kunde ansvara
för sina egna liv, och instruktionerna kring hur de bäst kunde ”hjälpas” blev allt fler.
Barnen drillades i skolan och de vuxna överöstes kontinuerligt med informationspamfletter med benämningar som ”Sanitary Instructions for Hawaiians”, ”Instructions for
parents” m.m.767 I dessa olika informationsblad eller snarare manualer, finns tydliga
direktiv för hur hawaiianer anmodades klä sig, sköta sin hygien, bete sig, uppfostra sina
barn, förhålla sig till sina familjemedlemmar och så vidare. Betoningen föll med tyngd på
omorganisering av familjestruktur med nytt fokus på kärnfamilj och individualism. Dessa
familjer skulle bo i ordentliga hus med väl avskiljda privata sfärer, dvs. barn och vuxna i
separata rum. Hus skulle ha dörrar, fönster, möbler, trädgårdar och inte minst vara
avskiljda från grannar. Hawaiianska kvinnor skulle hålla sig till hemmet och sköta sysslor i
anslutning till detta medan männen skulle ut och arbeta. Barn skulle tillbringa dagarna i
Banks 1994/2005: 72f. Banks tar upp följande kulturkomponenter: Värderingar och
beteende, språk och dialekter, icke-verbal kommunikation, identifiering, kulturell
”cognitiveness”, perspektiv, världsbild och referensramar.
Gegeo & Gegeo (1999: 24) diskuterar kulturbegreppet på Solomonöarna på liknande sätt.
Invånarna använder kultur (falafala) i två meningar: 1. falafala som en gemensam kultur där alla
delar övergripande sedvänjor och värderingar varav mycket är heligt och 2. falafala som
refererar till variation inom den gemensamma kulturen, dvs. olika värderingar, uppfattningar
och beteende varierar beroende på by, person eller område.
766 Comaroff, John 1997: 181. John Comaroff studerar Sydafrika 1820–1860 där London
Missionary Society (LMS) bedrev mission. Här finns en rad likheter med den amerikanska
missionen på Hawaiiöarnaoch jag vill betona samarbetet mellan LMS och ABCFM. Jean
Comaroff (1986: 406) som även hon refererar till Afrika, närmare bestämt Tswana,
sammanfattar: ”The evangelists would try to force Tswana bodies into the straightjacket of
Protestant personhood.”
767 Med tanke på att Sanitary Instructions innehållande anvisningar för hawaiianer angående hur
de skulle klä sig, hålla sig rena, bo, förhålla sig till familj och släkt med mera, publicerades 1880,
kan jag inte undgå att begrunda hawaiianernas tveksamma inställning till det västerländska
budskapet och levernet. Se Gibson 1880.
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skolbänken och lära sig att läsa, skriva och att uppföra sig. Häri märks tydligt
missionärernas syften i deras strävan att förbjuda sådant man ansåg vara vidskeplighet som
exempelvis hawaiiansk läkekonst samt sådant som ansågs vara hedniskt och sexuellt
provokativt, som hula.
Som Benham och Heck även poängterar så bör missionärerna inte enbart ses som
evangelister, i den mening att de förmedlade kristen tro och moral, utan också som
förmedlare av politiska idéer kring demokratisk liberalism.768 Sammanfattningsvis utgjorde
missionärerna en form av mikrokulturgrupp men hade också en makrokulturs uppdrag
utifrån vilket de agerade.769 Således vill jag accentuera att de må vara representanter för en
specifik mikrokultur inom kristendomen, men också representanter för Amerika, och
utöver det för ABCFM. Det är därför viktigt att se dessa missionärer som människor som
verkade och agerade utifrån sin samtid och ideologi.
Många hawaiianer modifierade inte bara sina egna uttrycksformer, dvs. den emiska
relationen. De modifierade också former som tillkom utifrån, som exempelvis missionärerna tillförde, dvs. de etiska (ethic) komponenterna. De blev allt skickligare i konsten
att situationsanpassa sig för att, åtminstone utåt, verka som ”välanpassade kristna”.
Samtidigt bevarades så mycket som möjligt av den egna traditionella identiteten – följdaktigen en uppenbar konstruktiv bearbetning av de nya möjligheterna, med betoning på
transformation och innovation, inte stagnation.
Sally Engle Merry använder begreppet ”cultural appropriation”, dvs. ”…adopting a
cultural product in terms of local meanings and practices”770 som kan signalera hawaiianernas sätt (främst ali‘i) att strategiskt anpassa sig till och använda olika västerländska idéer
och ideal. På så sätt fanns det möjligheter för hawaiianerna att inte bara vara del av, utan
också navigera och manövrera, den verklighet som euro-amerikanerna ansåg vara
överlägsen och som också mer och mer kom att dominera. Merry refererar till bl.a. Frantz
Fanon och Homi Bhabha som båda diskuterar hur koloniserade, främst eliten, ofta
adopterade kolonisatörernas (européers) livsstil och beteenden (värderingar) men för den
sakens skull inte nödvändigtvis identifierade sig med dem. Således blir strategin att närma
sig istället för att distansera sig med en agenda att möjligen nå självständighet, eller som
Merry uttrycker det, ”…an attempt to purchase independence with the coin of
civilization.”771 Enligt min uppfattning tyder detta på att hawaiianerna var tydligt medvetna
om potentialen hos de västerländska attityderna, ideologierna och resurserna.772 Men
Benham & Heck 1998: 44.
Beidelman (1982: 9) noterar missionärsgruppers karaktärer och använder begreppet
subkultur om missionärerna, dvs. att de formade en slags subkultur i det koloniala livet – vilket
jag också vill koppla till mitt användande av begreppet mikrokultur.
770 Merry 2000: 30. Merry fortsätter: “…perhaps taking the tune and playing it in a different key
or at different speed so it becomes something different although the same (…) Cultural
productions draws on a ‘stock of already existing cultural elements drawn from the reservoir of
lived culture all from the already public fields of discourse.”
771 Merry 2000: 13. Se vidare Fanon, Wretched of the Earth, 1963, samt Bhabha, “Of Mimicry and
Man: The Ambivalence of Colonial Discourse” i Tensions of Empire, Cooper & Stoler (red.),
1997. Comaroff & Comaroff (2002: 497) poängterar, utifrån en sydafrikansk kontext, hur
européer å ena sidan sågs som potentiella rivaler auktoritativt och å andra sidan sågs som
viktiga tillgångar. Hövdingar såg dem som ”too valuable to pass up” och deras kunskaper
eftertraktades.
Ovanstående resonemang tydliggörs också i mitt källmaterial där exempelvis Liholiho och
andra högst stående ali‘i tog emot missionärerna med intresse varvat med skepsis.(se kapitel 3).
772 Här vill jag referera till Walter Mignolo (2006: 204) som skriver om ”Amerindians” och
understryker hur “…the spread of Western literacy did not develop as smoothly as the first
educators tended to believe. Western systems of writing and discursive genres were actually
adapted and used by Amerindians in order to sustain their own cultural traditions.” Noenoe
Silva (2004a: 13) understryker också hon hur läs- och skrivkunnigheten innebar att hawaiianer
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faktum är att trots denna medvetenhet hade de inga möjligheter att fullt ut hantera
effekterna av den nyordning som skulle följa som ett resultat av nykomlingarnas verksamheter.773
För de amerikanska missionärerna var kläder ett grundläggande kriterium för civilisation. Inte bara på så sätt att de skulle täcka kroppen och indikera på dygd och moral,
utan också på att tillverkning och produktion definierade en slags kristen civilisatorisk
ordning, där etablissemang som syklubbar och andra kvinnliga organisationer lyftes fram.
Missionärernas åsikter om kläder och dessas form och funktion överensstämde inte alltid
med hawaiianernas, vilket skapade en hel del förvirring. Hawaiianerna använde visserligen
ibland västerländska plagg, men inte på det sätt som missionärerna hade tänkt sig. Det
uppstod problem när hawaiianerna inte förstod eller accepterade budskapet i alla dess
aspekter. Ett exempel på denna sorts selektion är hawaiianernas inställning till de
klädkoder som gällde vid missionärernas kyrkomöten och gudstjänster. Hawaiianerna
anpassade sig till den givna situationen genom att antingen klä på sig föreskrivna kläder i
samband med anslutningen eller helt enkelt dyka upp iklädda endast ett urval attiraljer som
exempelvis huvudbonad och handskar. I samma stund som mötet eller gudstjänsten var
över så togs också kläderna av. I flera fall användes den traditionella klädseln utanpå den
nya.774
Även om det är svårt, på gränsen till omöjligt, att veta vad hawaiianerna hade för
intention med sina urval eller vad jag tidigare refererat till som situationsanpassning, är det
här en väsentlig del i hanteringen av riftet. För det signalerar en lång rad av de
kulturrelaterade olikheter i språk, attityd, värderingar, kroppsuppfattning, kunskapssystem
(epistemologier) o.s.v. som förelåg och som fortfarande föreligger. Och det är när
olikheterna kommer i kontakt med varandra i olika sammanhang som intressanta
situationer uppstår. Här menar jag att det är inte bara viktigt utan också nödvändigt att
lyfta fram dynamik i motsats till passivitet, främst vad gäller hawaiianers sätt att manövrera
de olika situationer de ställdes inför i mötena med främst missionärerna och deras krav.
Och här är det också viktigt att betona att ett övertagande av formen inte behöver betyda
att funktionen var densamma. Med detta menas inte nödvändigtvis att hawaiianer enbart
införlivade nya ting, som t.ex. klädsel i befintliga kategorier. Eller som Nicholas Thomas
poängterar: ”More often than we have acknowledged, the indigenous peoples of the region
have been concerned not to ’contextualize’ things, but to use things to change
contexts.”775 Hawaiianer införlivade således inte västerländsk klädsel utan modifikation,
såväl vad gällde form som funktion. I avhandlingens kapitel fyra framkommer detta tydligt
i exemplet om inte enbart adoptionen, utan också om omvandlingen och anpassningen av
missionärskvinnornas klänningar, som kom att benämnas holokū.776
Som jag tidigare påpekat så var det många hawaiianer som reagerade på och
protesterade mot missionärernas och andra västerlänningars närvaro, verksamheter och
ageranden. Det var långt ifrån alla hawaiianer som imponerades av missionärernas insatser.
Många var skeptiska till dessa nykomlingar och protesterade också på olika sätt. Detta

kunde uttrycka sina åsikter, ofta i motståndssyfte, i tidningar av olika slag. Silva noterar även
hur dessa tidningar fungerade som ett sätt att förmedla kunskap till kommande generationer.
773 Med ytterligare referens till Elisabeth Buck (1993: 102f) som beskriver vad hon benämner
”cultural interaction” utifrån tre huvudstråk: 1. kulturutbyte; 2. kulturdominans; och 3.
kulturimperialism. Hawaiianer, understryker hon, utsattes för alla tre.
774 Jean Comaroff (1986: 406) noterar liknande situationer i ett sydafrikanskt sammanhang
(södra Tswana) och betonar här europeiska klädesplagg som ett ”… enhanced language in
which to play with new social identities.”
775 Thomas 2003: 94. Thomas poängterar vidare att “…artefacts were not just expressions of a
new context, but technologies that created that context anew.”
776 Se i avhandlingens kapitel 4.
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framkommer tydligt i hawaiianskspråkiga texter, såväl muntliga som skriftliga.777 Likaså,
menar jag, framgår motståndet och hawaiianernas skepsis även i olika slag av
missionstexter och rapporter om man använder metoden ”close reading”, något jag har
betonat i mina tidigare kapitel. Här är missionärernas ständiga dilemman inte bara
intressanta utan också påtagliga. Gång på gång fick de nämligen revidera och omstrukturera metoderna i sitt missionsarbete, vilket indikerar att de saknade reell kontroll över de
faktiska insatserna och deras verkliga resultat. Hawaiianernas hanteringar av klädsel, dvs.
av och på, eller både och, förorsakade förvirring och frustration hos missionärerna som
därmed också blev mer hågade att förstärka de olika inslagen i missionsarbetet.778 Utifrån
detta var det betydligt lättare för missionärerna om de gjorde ansatser att bryta ner den
befintliga kulturen istället för att tänka sig hur kristendom i sin helhet kunde överföras.
Greg Dening noterar att missionärerna upptäckte vinsten i att översätta en fullständig
kulturupplevelse. Han förtydligar: ”They reduced their religion to intense concern with
taboos that symbolized the Christian ethic with monogamous marriage, with property,
with work, with food. The complex belief system of Christianity was better managed as a
series of rules”779

Kunskap och kunnande
Introduktionen av det västerländska skolsystemet innebar, redan i den utformning
missionärerna arbetade efter, att hawaiianerna tillägnade sig en ny sorts kunskap, något
som påverkade såväl deras världsbild som deras sätt att leva. Dock fanns det
grundläggande skillnader i form av disparata värderingar och uppfattningar mellan
hawaiianer och västerlänningar rörande synen på utbildning, kunskap och kunnande.780
Benham & Heck gör en intressant jämförelse av hur ”kunskap” uppfattas och
värderas utifrån olika kontexter hos hawaiianer respektive västerlänningar.781 Med tanke
på missionärernas flera upprepade och mindre lyckade initiativ i att etablera ett fungerande
skolsystem, inledningsvis för de vuxna och senare för barn, får denna problematik en
förklaring i Benham & Hecks välgrundade tankemodell. Modellen visar på två helt olika
uppfattningar om och hanteringar av inte bara kunskapsbegreppet och relationen till
kunskap och inlärning i sig utan också av aspekter som andlighet, relationer, gränser,
analys och intellekt.782 Exempelvis betonas skillnaderna i uppfattningen om kunskap
kopplad till intellekt. I enlighet med västerländsk syn finns en tydlig skillnad mellan
intellektuell verksamhet (cognitive domain) och känslor (affective domain) medan
kunskap, visdom och intelligens, i enlighet med hawaiiansk syn, tvärtom är förankrat i
Se bl.a. Silva 2004a, Trask 1999 m.fl.
Beidelman (1982: 6) noterar hur: ”Christian missions represent the most naive and
ethnocentric, and therefore the most thorough-going, facet of colonial life.”
779 Dening 1983: 200.
780 Ania Loomba (Loomba 1998: 71) understryker att ingen kunskapsgren lämnades oberörd av
den koloniala erfarenheten eftersom kolonialismen omformade det mänskliga vetandets
existerande strukturer.
781 Benham & Heck är inte ensamma med att analysera och förtydliga olika möjligheter att
definiera kunskapssystem. Smith (1999: 43) tar också upp detta med referens till bl.a. Stuart
Hall som sammanfattar hur idén om ”the West” fungerar på sätt som: ”(1) allow ’us’ to
characterize and classify societies into categories, (2) condense complex images of other
societies through a system of representation, (3) provide a standard model of comparison, and
(4) provide criteria of evaluation against which other societies can be ranked.” Smith
poängterar att det är utifrån dessa procedurer som ursprungsfolk och deras samhällen
”inkodades” i det västerländska kunskapssystemet.
782 Benham & Heck 1998: 33.
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känslor. Hos en västerlänning kommer tanken från hjärnan och hos en hawaiian från
magtrakten, na‘au (magkänsla), som också sammanbinder hjärta och hjärna.783
En tydlig skillnad består också i hur kunskap inramas. Enligt västerländsk
uppfattning är den intellektuella tanken definierad som kategorisering av fakta, ämnesoch också kunskapsområden, vilket understöds av skrivet bekräftande material. Enligt
hawaiiansk uppfattning kan man inte göra entydiga kategoriseringar eftersom kunskap
handlar om ett ständigt kontinuum i alla dimensioner, dvs. då kunskap är knutet till
sinnena är också gränsen mellan det fysiska och mystiska (mystical) flytande. Ett exempel
på detta är, enligt hawaiiansk uppfattning, att kunskap kan förvärvas genom drömmar och
denna kunskap är lika solid som all annan kunskap.784
Det finns därtill skillnader i uppfattningen av värdet i och värderingen av kunskap.
Benham & Heck menar att västerländsk teoretisk kunskap, dvs. kunskap för kunskapens
skull utan pragmatisk förankring, inte är lika relevant för hawaiianer. Istället menar dessa
forskare att hawaiiansk uppfattning om kunskap lägger ytterligare en dimension till
kunskapsuppfattningen, dvs. kunskap förankras i estetik eller praktik.785 Kunskap måste
sammanbinda anden och det fysiska och upprätthålla relationen däremellan. Detta
förtydligas genom hawaiianernas tanke om att kunskap kommer ifrån ‘aumākua och
kumupa‘a. Här är andlighet sammanvävt med kunskap och erfarenhet och detta inramar
kulturell erfarenhet och kunskapssammanhang.786
Ovanstående accentuerar diskussionen kring de båda sidorna av riftet eftersom man
tydligt ser hur hawaiianer respektive västerlänningar, medvetet eller omedvetet, hanterar
just dessa olika kategorier. Det gör också att infallsvinklarna mot modellen riftet får en
pregnant pedagogisk struktur. Det betonar ytterligare att en didaktisk kontrast måste
beaktas om vi ska kunna begripa riftet och dess konsekvenser inte minst i detta
sammanhang. För hur ska någon kunna undervisa eller ens förmedla olika idéer och
discipliner när ens recipienter har andra kategoriseringar? För hawaiianerna som mötte
detta intellektuellt och kunskapsrelaterat nya material betydde mötet att de var tvungna att
å ena sidan försöka lämna sina egna lingvistiska och erfarenhets- och kunskapsrelaterade
modeller och metoder. Å andra sidan måste de så gott det fungerade snabböversätta och
nyformulera på sitt eget språk förklaringsmodeller som skulle kunna hanteras
kunskapsmässigt, socialt och ekonomiskt.
Skillnaderna mellan de två olikartade tanke- och kunskapssystemen är nödvändiga
att belysa för att bättre nå förståelse kring effekterna av den dominerande västerländska
sidans ansträngningar att ersätta hawaiianernas värderingar med västerländska. Också
bidrar det till en förståelse varför majoriteten hawaiianer inte tillägnade sig undervisningen
på det sätt som missionärerna önskade eller faktiskt också krävde. Häri finns även det
underlag till delar av den konflikt som uppstod, bl.a. annat vad gällde missionärernas
hantering av (utvalda) hawaiianska barn. Den hawaiianska reaktionen blev ett faktum –
inte bara barn utan också vuxna hawaiianer reagerade med markeringen att när man
783 Se Benham & Heck 1998: 33. Pukui m.fl. (1972/1983 (vol. 1): 155) förtydligar detta
resonemang:
“Traditionally, the intellect and emotions were thought to exist in the intestinal regions. (The
head was dwelling place for spirits, especially beneficent ones such as the aumākua or family
ancestor gods) Therefore na‘au, used alone or in word combinations, carried abstract meanings
such as intelligence, character and emotional states. Though association of emotions with the
viscera was a pre-missionary concept, the similarity with Biblical phases such as “bowels of
compassion” is striking. Newer versions of the Bible now use the word “heart” the Hawaiian
language has also added “heart” to the meaning of na‘au.”
784 Benham & Heck 1998: 33 och Pukui m.fl. 1972/1979 (vol. 2): 205f.
785 Detta noterades tidigt av Samuel Kamakau. Se avsnittet ”When I die, and thereafter, people
will gather and use my history as a guide for themselves” i avhandlingens kapitel 5.
786 Benham & Heck 1998: 33.
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lämnade skolorna, tycktes man också lämna utbildningsinsikterna kvar i skolhuset. När
man kom ”hem” återgick man till sitt eget språk, sin egen tradition och sina egna
levnadsmönster.787
Missionsutbildningen och dess skolor kan dessutom ses som ett av de redskap
hawaiianerna medvetet valde för att få kontroll över en större verklighet och ekonomi än
den man dittills känt till. Men den fick inte ingripa i det traditionella nedärvda. Före
lagstiftningen kunde därför hawaiianerna relativt fritt avgöra hur de skulle förhålla sig till
denna nya form av utbildning.788 I samband med påtvingad lagstiftning och institutionnalisering beskars dock det hawaiianska sättet att enligt egen tradition fostra och lära
kommande generationer.789 Därmed kom den västerländska uppfattningen angående vad
som ansågs vara relevant form och innehåll i utbildning och kunskapshantering att bli
dominerande.790
Detta innebar också att det hawaiianska språket alltmer kom i periferin och
slutligen ersattes av engelska som officiellt språk. Förbudet att tala det hawaiianska språket
i privata, religiösa och också offentliga skolor hade förödande konsekvenser inte bara för
hawaiianska barn utan också för deras familjer. Förmedlingen av hawaiiansk kultur,
tradition och historia traderades och kommunicerades från äldre till yngre och språkbarriären innebar en splittring mellan dessa generationer. Således marginaliserades inte
bara det hawaiianska språket utan även den hawaiianska kulturen. Som Banks poängterar
hjälper nämligen språk och dialekter människor att kategorisera, tolka och dela
erfarenheter. Därmed är språk såväl som dialekter viktiga kulturella komponenter och
grundläggande media genom vilket etnicitet förmedlas och kulturell identitet formas.
Således sammantvinnas etnicitet och språk varvid språket är mediet och etniciteten
budskapet.791
Hawaiianska barn som talade hawaiianska i skolan utsattes för sanktioner av olika
slag. Mary Kawena Pukui berättar om sina upplevelser då hon började i en kyrkligt
understödd privat internatskola: ”I was explaining something in Hawaiian to a new girl
and a teacher overheard me. For punishment, I had to eat bread and water [for] lunch, all
alone at a separate table – completely set apart from the others. I still remember the
humiliation. (…) Other times, when I was caught speaking Hawaiian, I lost the privilege
of going home to my family on holidays.” 792
Möjligheten att lyckas i samhället, att nå framgång och få en god ekonomi och
utbildning låg inte bara i att tala och skriva engelska, utan också att ”leva” och ”bli”
språket.793 Albert Memmi menar att den enda möjligheten för den koloniserade att få ett
arbete och en plats i samhället är att böja sig för de koloniserandes språk. I kampen mellan
den koloniserades och den koloniserandes språk är det den senare som ”vinner” och de
Jag vill här återigen (se inledning not. 29) referera till Nicholas Thomas (1999: 4) givande
diskussion kring vad han benämner ”non-encounters”, dvs. perioder då kontakt mellan olika
kulturer är sparsam eller obefintlig. Thomas poängterar vikten av att lokalisera och kännas vid
”…spaces beyond colonial culture, in which cultural forms and values have never been
prescribed by a dominant colonizing culture.” Således är det nödvändigt att inte bara notera
kontaktytorna, utan också dessas begränsningar.
788 Här är det viktigt att understryka att jag inte på något sätt förringar det koloniala våld som
hawaiianerna faktiskt utsattes för.
789 Det handlade om förbud och restriktioner kring hula, konsthantverk, religiösa seder och
bruk, äktenskap m.m.
790
Haunani Kay Trask (1999: 115) benämner detta, med Fanon som inspiration, som
”intellectual colonialism.”
791 Banks 2005: 278. Banks understryker att språket inte bestämmer kultur och etnicitet utan
snarare speglar dessa och återspeglar en persons värderingar, tro och attityder.
792 Pukui m.fl. 1972/1979 (vol. 2): 62.
793 Memmi 1965/2003: 151. Se även Marshall 2006: 192.
787
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koloniserade har inget annat val än att glömma sitt modersmål.794 I den hawaiianska
kontexten är detta tydligt då de som önskade utbildning på hawaiianska ansågs vara bakåtsträvande och ”dumma.”795
Noenoe Silva summerar situationen, så som den förmedlas i den vedertagna
historien, genom att hänvisa till den rapport som Board of Education tillställde legislaturen
1896. I rapporten skriver man hur de hawaiianskspråkiga skolorna var nästan helt
avskaffade som ett direkt resultat av att alla hawaiianska föräldrar (utan undantag)
föredrog att deras barn skulle utbildas på engelska.796 Med hänsyn till de politiska
omständigheter som rådde, dvs. de ständiga motsättningarna mellan den koloniala
regeringen och den omfattande delen av den hawaiianska befolkningen så måste
redogörelsen beaktas kritiskt.797 Med tanke på Silvas forskningsresultat, som belyser det
faktiska tydliga motståndet gentemot den anglo-amerikanska dominansen, så är det
sannolikt att många hawaiianer var av en annan åsikt. Snarare kan förbudet ses som ett
uttryck för amerikansk ideologi med idén om att ”the West is the best”, där övergången
till engelska som officiellt språk var en väsentlig komponent i den rådande assimilationsoch utbildningsstrategin.798
Även om de amerikanska missionärerna förespråkade och arbetade för ett
utbildningssystem såsom det existerade i deras hemland är det viktigt att understryka att
detta inte innebar att tillgången till kunskap var lika för alla. Det fanns nämligen en tydlig
distinktion inte bara mellan den utbildning som erbjöds olika grupper av hawaiianer
beroende på deras relation och närhet till missionärer, utan också mellan den utbildning
som erbjöds missionsbarn respektive hawaiianer.799 Detta handlade om utbildning för å
ena sidan ”utveckling” och å andra sidan ”härskarmakt”, dvs. riftet blir påtagligt.
Skolsystemet, med separata skolor och olika urval av undervisningsmaterial för ali’imaka‘āinana- respektive missionärsbarn, medförde att hawaiianerna skulle hamna i botten i
den politiska, ekonomiska såväl som sociala hierarkin. Att tillhöra ali‘i och ha tillgång till
de ”bättre” skolorna med missionärer som lärare garanterade inte heller samma sorts
utbildning som erbjöds missionärsbarnen och därmed inte samma möjligheter att ta sig
fram vare sig politiskt eller ekonomiskt.
Här är Chiefs’ Children’s School, eller Royal School, ett talande exempel. Med tanke
på att skolan grundades på initiativ av ali‘i nui med intentionen att Hawaiiöarnas blivande
kungar och drottningar skulle utbildas till framgångsrika regenter – dvs. med förmågan att
styra ett land som alltmer stod inför påtryckningar från omvärldens ekonomiska och
politiska intressen – så är det anmärkningsvärt att läroplanen på intet vis omfattade ämnen
som ekonomi och politik. Vad dessa blivande regenter möjligtvis lärde sig var hur de
skulle uppföra sig i sammanhang där politik och ekonomi diskuterades. Undervisningen
var inriktad på att förmedla den slags sociala, kulturella och estetiska kompetens som
sammankomster och möten med västerlänningar (eliten) förväntade och krävde. Således
tränades dessa hawaiianer i en västerländsk uppförandekod med tydlig betoning på ämnen
som klassisk musik, litteratur, sömnad, målning, sällskapsspel och etikett.800 Däremot fick

Memmi 1965/2003: 151.
Silva 2004a: 144. Så är det även idag och den som talar god standardengelska anses vara mer
professionell än någon som talar pidgin.
796 Silva 2004a: 144. Se även Report of the Minister of Public Instruction, Republic of Hawai‘i, 1898:
6f.
797 Silva 2004a: 144f.
798 Se Benham & Heck 1998: 9f, 206.
799 Se Benham & Heck 1998: 51f.
800 Under rubriken ”Reports of Stations” skriver missionärerna: “The government of the
school is paternal in its influence. The improvements of the scholars have been most obvious.
The lessons have all been in the English language, and have been Reading, Spelling, Writing,
794
795
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eleverna inte någon utbildning i vare sig juridik, statsvetenskap, administration eller andra
”tunga” ämnen som en ansvarig regent behövde kunna. Det var i huvudsak haole, som
intog ledande positioner och avgjorde hur Hawaiiöarna skulle styras ekonomiskt och
politiskt. Endast en ytterst liten del hawaiianer fick möjligheten att ta del av dessa
väsentliga nycklar till egentlig makt och egentligt inflytande. Många hawaiianer var
medvetna om detta och riktade kritik mot att makten faktiskt låg i händerna på ett stort
antal amerikanska intressenter.
Som jag visat i kapitel 5 så fick missionärerna gång på gång ompröva och omforma
sina pedagogiska redskap och söka nya målgrupper allt eftersom deras försök att ”bilda”
hawaiianerna inte ledde till önskat resultat. Visst lärde sig ett stort antal hawaiianer att läsa
och skriva, men missionärerna poängterade gång på gång hur hawaiianerna i mycket liten
omfattning inkorporerade det essentiella i undervisningen, detta att bli ”goda” kristna
amerikaner. Missionärernas problem kring extern och intern omvandling, i likhet med
andra kontexter, som t.ex. klädsel, aktualiserades om och om igen.
Här kan internatskolor ses som den ultimata ansträngningen att omvandla och
utbilda hawaiianerna till moraliska kristna, civiliserade och arbetsamma invånare och
därmed representanter. Avsikten var nämligen att de hawaiianska barnen skulle ”skyddas”
från alla de hawaiianska traditioner och tendenser som kunde försvåra denna
omvandlingsprocess.801 Förhoppningen låg sedan i att dessa barn skulle präglas tillräckligt
för att kunna ”stå emot” sin ursprungliga kultur och bli förmedlare av den kristna tron
och moralen.
Fenomenet internatskolor har undersökts och diskuterats i andra sammanhang, bl.a.
av Ann-Christine Hornborg som forskar om Mi’kmaq indianer i östra Kanada. Min
förhoppning är att ämnet i denna kontext, dvs. med Hawai‘i som fält, ska analyseras
närmare i framtiden.802 Det finns nämligen distinkta likheter med det resultat som
Hornborg presenterar. Likaså finns det stora likheter med David Wallace Adams resultat
av hans undersökning om internatskolan Carlisle i Nordamerika. Kopplingen till det
hawaiianska materialet blir därmed i detta läge tydligt då syfte och mål med
internatskolorna på Hawai‘i tangerade de amerikanska. I grund och botten handlade det
om att byta ut en identitet mot en annan, eller snarare som Adams beskriver det, att
förinta sin gamla identitet för en ny. 803
Det är väsentligt att betona missionärernas strategi att begränsa, och till och med
avskärma, hawaiianers kontakt med den egna omvärlden. Avskärmning ansågs nämligen
som en nödvändig omständighet för att ens få möjlighet att ens identifiera hawaiianerna
Arithmetic, Geography, Drawing, English Composition and Singing.” i Extracts from the Minutes
of the General Meeting at the Sandwich Island Mission, May 12th, 1841. GM/SM
801 Green och Armstrong skriver: “Now we wish to remove a class of little girls as far as
possible from the pernicious example of their relatives to teach them to read and think, and
work to make the live like civilized beings- in fine, to retain them with us till they shall be
intelligent and cleanly, and industrious, thinking beings, and if God shall bless our instructions,
christian women, suitable companions for the other sex similarly instructed at other boarding
schools. We thus hope to scatter from one end of the islands to the other, a pure seed which
with God’s blessing shall spring up and bear fruit till the land is filled with purity.” Brev:
Jonathan Green & Richard Armstrong till Rufus Anderson, ABCFM, den 16 november, 1836.
MsL/HMCS.
802 Hornborg 2001: 201–208.
803 Adams 1995: 274. Adams (1995: 274) refererar till internatskolor som ett slags förintelseinstitutioner. Han beskriver t.ex. hur en pastor J. A. Lippincott vid Carlisle uttryckte
förutsättningarna för att bli amerikan: ”The Indian is DEAD in you (…) Let all that is Indian
within you die!...You cannot become truly American citizens, industrious, intelligent, cultured,
civilized until the INDIAN within you is DEAD.” Hornborg (2001: 201) använder “whitewash” som begrepp för vad Mi’kmaq utsattes för inom skolväsendet i syfte att avlägsna deras
ursprungsidentitet.
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som ”bildningsbara”, i meningen mottagliga för annat än yttre förändring. Men
missionärernas strategier indikerar inte bara hur långt de var villiga att gå, utan också hur
svårt det var för dem att nå fram på önskat sätt. I missionsmaterialet framkommer ofta en
slags hopplöshetskänsla över att det i grund och botten inte var missionärerna själva, utan
andra faktorer, t.ex. hawaiianerna, som styrde hur och i vilken utsträckning missionärernas
budskap skulle nå fram. Detta innefattade såväl det kristna budskapet som hur man
anmodades leva som kristen och ”civiliserad”.
År 1836, sexton år efter missionärernas ankomst, rapporterade missionärerna
Jonathan Green och Richard Armstrong till ABCFM att majoriteten hawaiianer ingalunda
var beredda att enbart tjäna den kristna guden: ”Multitudes thus go on from year to year
serving God and Mammon both, and don’t even seem to be aware that there is the least
inconvenience or inconsistency in doing so…”804
Det är nödvändigt att betona dessa missionärers svårigheter, då även de refuserar
vad Noenoe Silva benämner som myten om passivitet, dvs. åsikten att hawaiianerna inte
gjorde motstånd mot den kultur missionärerna förmedlade.805 Jag återkommer till detta
lite längre fram.

Vilken historia? Vems historia?
Walter Mignolo betonar att koloniala situationer definieras av asymmetriska
maktrelationer mellan två eller flera poler vilket resulterar i en kulturell dissonans.806
Asymmetrin medför att en av kulturerna har eller tar tolkningsföreträde, dvs. att den ena
kulturens röster hörs och definieras tydligare och också styr det som ska höras och hur det
ska definieras. Ett tydligt tolkningsföreträde har tillämpats på Hawai‘i allt sedan
missionärerna anlände och introducerade skriftspråk, institutionaliserade språk och
kunskap vars innehåll och uttryck dominerats av västerlänningar (läs amerikaner).
Forskare som Fanon, Foucault och Said betonar hur kultur- och maktrelationer under den
koloniala perioden har format nutiden. Därför måste den koloniala historien analyseras
för att det ska skapas en förståelse för den postkoloniala: dvs. ”…the forms of imposition
of rule, the extent and nature of resistance, and the ambiguous and contradictionary
position of colonized elites.”807
Hawaiianska akademiker och aktivister som exempelvis Kekuni Blaisdell, Noenoe
Silva, Haunani Trask menar att den koloniala eran ingalunda är över utan fortsätter att
verka och drabba på liknande sätt som den gjort sedan de första västerlänningarna
anlände.808 Trask skriver: ”The relationship between ourselves and those who want
control of us and our resources is not a formerly colonial relationship but an ongoing colonial
relationship.”809 De betonar även hur den koloniala maktens övertag har inneburit och
fortfarande innebär en rad drastiskt genomgripande konsekvenser för hawaiiansk kultur.
Häri innefattas inte enbart följderna för hawaiianers ekonomi och politik, utan också för
hawaiianers kropp, själ och sinne. I den befintliga historieskrivningen har det inte funnits
nämnvärt utrymme för dessa kategorier, dvs. kropp, själ och sinne, förutom i mening att
Brev: Jonathan Green & Richard Armstrong till Rufus Anderson, den 16 november, 1836.
MsL/HMCS.
805 Silva 2004a: 8f.
806 Mignolo 2006: 5.
807 I Merry 2000: 11.
808 Silva (2004a: 9) utvecklar resonemanget: “Hawai‘i is not a postcolonial but a (neo?) colonial
state, and historiography is one of the most powerful discourses that justifies the continued
occupation of Hawai‘i by the United States today.”
809 Trask 1999: 103.
804
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de alla skulle tyglas och kontrolleras och inte minst omdefinieras. I missionärernas texter,
som är underlag för mycket av det historiska materialet, faller fokus på hur man i
missionsverksamheter skulle arbeta för att omforma inte bara den fysiska och sociala
kroppen, utan också själen.810
Den hawaiianska akademikern Julie Kaomea betonar hur den koloniala diskursen
om hawaiianer, som ofta innefattar bilder av våld och sadism, är den dominerande inom
skolväsendet ännu idag. Exempelvis beskrivs relationen mellan ali‘i och maka‘āinana som
dominant och våldsam där ali‘i-klassen inte tvekade att utöva våld gentemot sina
medmänniskor. Bilden, eller rättare sagt stereotypen av hawaiianerna som hedningar,
innan missionärerna kom och ”fick styr” på dem är, menar Kaomea, baserad på koloniala
historier där man beskriver hur hawaiianer ägnade sig åt att döda spädbarn, brutalt offra
och äta människor och utöva trolldom.811 Det är också denna selektiva historia med betoning på gruvligheter som missionärerna gärna utmålade som ligger till grund för
huvuddelen av det undervisningsmaterial som används i den grundläggande skolans ämne
”Hawaiian Studies”. Vid tillfällen när Kaomea, inför lärare i skolorna, lyfte fram sin oro
kring den stereotypa bilden av hawaiianer som våldsamma, fick hon veta att visst kunde
det låta hemskt, ”…but it’s true”.812
Den maoriska författaren Patricia Grace accentuerar på sitt sätt ovanstående, det
vill säga hur böcker och skrifter i grundläggande skolor såväl som på akademisk nivå, kan
betraktas som vådliga i den meningen att de förmedlar, inte bara felaktiga utan också
direkt negativa beskrivningar av olika grupper av ursprungsbefolkningen.813 Än idag möter
hawaiianska barn stereotypbeskrivningar av den egna historien och kulturen.814
Stereotypen är hämtad från det äldre kristna uppfattningsidealet, dvs. att var och en som
inte är kristen, vit och anglosaxisk bär med sig en kulturidentitet som signalerar låg
utbildning, okunnighet, hedniskhet och barbari.815
810 Som Beidelman (1982: 6) konstaterar: “Missionaries invariably aimed at overall changes in
the beliefs and actions of native peoples, at colonization of heart and mind as well as body.”
811 Kaomea 2005: 28. Kaomea menar att dessa historier som i huvudsak ursprungligen kommer
från missionärsbeskrivningar i form av rapporter och dagböcker, är den motbild som krävdes
för att rättfärdiga missionen. Skulle inte missionärerna och med dem andra västerländska
kolonisatörer ha kommit så hade hawaiianerna dött ut, dvs. slagit ihjäl varandra. Således måste
de bli räddade från sitt eget våldsamma öde.
812 Kaomea 2005: 27. Kaomea (2005: 28) berättar vidare hur läraren läste upp ett utdrag ur
kapitlet ”Hawaiian Life Had Many Rules” i läroboken The Hawaiian of Old av Dunford (1980:
40):
The kapu of old Hawai’i…made life hard for the Hawaiian people. The people were scared to
break the kapu. If they did, the gods would be angry, or if they were caught, they would be
killed…The ilāmuku was like a policeman. He found people who broke the kapu. Then the mū
(public executioner) who worked for the kapuna [sic, “kahuna”] killed them with a cord or club.
The priest offered the dead person to the god Kū.”
Kaomea poängterar att det visst förekom både offer och krig, men inte i den utsträckning som
berättelserna från västerlänningar låter påskina. Se även Smith 1999: 34.
813 Grace (i Smith 1999: 35) lyfter fram fyra huvudskäl till varför böcker kan anses vara
“farliga” för ursprungsbefolkningar:
“(1) they do not reinforce our values, actions, customs, culture and identity; (2) when they tell
us only about others they are saying that we do not exist; (3) they may be writing about us but
are writing things which are untrue; and (4) they are writing about us saying negative and
insensitive things which tell us that we are not good.”
814 Ett grepp som Franz Fanon (1968: 210) anger som en väsentlig del i koloniseringsprocessen. Diskuteras även i Trask 1999: 115.
815 Ania Loomba (1998: 73) menar att skapandet av stereotyper inte nödvändigtvis grundas i
okunskap eller brist på ”rätt” kunskap. Snarare fungerar stereotypisering som ett filter utifrån
vilket man beskär bilder och föreställningar till ett hanterbart format. Stereotypens funktion är
att befästa en artificiell känsla av olikhet mellan ”självet” och ”den andre”.
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Pukui m.fl. tar upp denna problematik och betonar hur många hawaiianers negativa
självbild är ett resultat av negativa attityder från inflytelserika personer i samhället, som
exempelvis lärare, tjänstemän, arbetsgivare och till och med föräldrar. När icke-hawaiianer
överför sina negativa attityder accentueras budskapet: ”You are inferior; the non-Hawaiian
is superior, your inferiority is tied with your being Hawaiian”.816
Riftet finns kvar och reaktionerna, som är en följd av detta, gör att riftet förtydligas
i samma takt som hawaiianer accentuerar eller återgår till, så långt det är möjligt, sitt eget
språk, sin egen utbildningstradition, sina egna högtider och sitt eget samhälle, dvs.
återknyter till sin egen historiska identitet. Med detta menar jag inte att den hawaiianska
kulturen på något sätt varit vare sig utslocknad eller för den delen oföränderlig, utan
snarare att den utåt fått finnas och verka i periferin i förhållande till en västerländsk
kontext i alla dess implicerade detaljer.
Här tydliggörs också riftet i uppfattningarna om vad som inbegrips i begreppet
”historia”. Smith talar om ”contested histories” och menar att kampen blir svår då
stridande historier inte finns eller fungerar inom alla ramverk. Hon förklarar hur ”… the
sense of history conveyed by these (indigenous) approaches is not the same thing as the
discipline of history, and so our accounts collide, crash into each other.”817 Kunskapsförankringen inom de olika historieuppfattningarna är konstituerad på olika sätt och har
vitt skiljda utgångspunkter. Ursprungsbefolkningar förankrar sin historiekunskap i och
med hjälp av till exempel genealogier, sånger, dans, landskap, hantverk, personnamn o.s.v.
Som jag har visat i avhandlingen innefattas alla dessa moment i hawaiianernas kunskapsbegrepp. Problemet med detta kunskapssystem är att västerlänningar hänför dessa
specifika moment till muntlig tradition, och inte till, vad som av oss anses vara, historia.
Som ett resultat av att den dominanta (koloniala) synen på språk, historieförmedling
och kartläggning av landområden blir en allrådande historia, hindras också andra
alternativ.818 Men, som Mignolo betonar, så innebär detta inte nödvändigtvis att den
koloniserade kulturens historia försvinner, utan att den snarare förvisas. Således vill jag
understryka att det finns ett slags fördold kontinuitet, vilket innebär att kulturens
kontinuitet rent faktiskt inskränks genom att den koloniala makten antingen förbjuder
eller förtiger och undanhåller kunskap.819
Amy Ku‘uleialoha Stillman lyfter fram en aspekt av ovanstående då hon berättar
hur tillgången till en mängd material och därmed kunskap rörande hawaiiansk hula
undanhölls för praktiserande hula-utövare fram till 1980-talet. Hawaiianskspråkiga,
historiskt värdefulla dokument i arkiv och bibliotek förvarades, ibland med en välment
intention om att materialet skulle skyddas, oåtkomligt. Vissa manuskript katalogiserades
medan andra hamnade i skymundan. Denna selektion innebar att ett visst urval av material
kom fram medan annat förbisågs. Vidare hade biblioteks- och arkivpersonal oftast inte
Pukui m.fl. 1972/1979 (vol. 2): 309.
Smith 1999: 33.
818 Mignolo 2006:5. För vidare fördjupning i detta hänvisar jag till Mignolos kapitel 3: “Record
Keeping without Letters and Writing Histories of People without History.” Även Smith (1999:
34ff) diskuterar detta.
819 I sådana här sammanhang används ibland ordet ”diskontinuitet” som allmängiltigt. Jag vill
undvika detta ord då jag menar att det signalerar ”upphörande”. Visst skedde avbrott, men som
jag påvisat, och många fler med mig, fanns och finns en pågående sammanhängande kontakt,
om än i förvandling. Problem uppstår när kontinuiteten ställs i relation till diskontinuitet i
kolonialt historiska kontexter. Jonathan Friedman (1992b: 202f.) poängterar att när hawaiianer
åberopar sitt förflutna genom att hänvisa till kulturella kontinuiteter, så reagerar västerländska
antropologer och historiker med att ifrågasätta detta. Anledningen, menar Friedman, är
västerlänningars strävan att behålla vad han kallar ”the monopoly of identity”. Han fortsätter:
“Academics have begun their assault on “native” self-representations as quickly as they have
now begun to be constituted in the upsurge of local cultural identities.”
816
817
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kunskaper i det hawaiianska språket utan fick förlita sig på översättningar av utomstående.820
Effekterna av denna institutionalisering av kunskap och också, vad Stillman
benämner institutionalisering av ”kulturella minnen”, blev att hawaiianer berövades
möjligheten att få kontakt med sitt eget traditionsmaterial. Detta fick som konsekvens att
bl.a. hula-utövare inte kunde arbeta fullständigt i kontinuitet, eller som Stillman säger: ”In
the case of Hawaiian hula the dismemberment of poetic repertoire from practice and
performance pre-empted the work of intragroup memory, for performers and audiences
alike were increasingly cut off from engaging with process of remembrance.”821
Dening kopplar västerländska akademikers jakt efter det som anses vara det rena
och genuina till begreppet ”zero point”, en slags åtskillnad mellan vad som ska uppfattas
autentiskt och icke-autentiskt.822 Med tanke på att det är betydligt svårare att fånga något
som är i rörelse än något som är stilla så har denna åtskillnad fungerat som ett verktyg när
man vill definiera begrepp som t.ex. tradition. Tendensen blir då fokus på något som
uppfattas som statiskt eller fastfruset.
Behovet att definiera vad som är autentiskt, genuint och traditionellt hawaiianskt
verkar oftast vara ett bekymmer mer för forskare än för hawaiianer själva, något som
exempelvis Karen Ito lyfter fram.823 Hon menar att fenomenologisering inte är något
självklart för hawaiianer som lever i dagens urbana miljöer. Frågan blir, hur kan då
hawaiianer, utan något ”formal enculturation system”, utan någon direkt anknytning till
vare sig land eller hav, det hawaiianska språket o.s.v. göra anspråk på hawaiiansk kultur
och tradition och ännu mer upprätthålla det? Ito svarar: ”Perhaps the answer is that they
do so by merely living it.”824 Hon förklarar detta med vad jag refererar till som autoexistentiella värden och aspekter:
Hawaiian culture is manifest as unconscious, non-reflective, contemporary, lived. It resides
in the quotidian social interactions and emotional relationships. Much of those cultural
elements are uncodified but familiar, unspoken but shared, unconscious but known. These
individuals have not taken a phenomenological turn of knowing what they know and how
they know it. But they do live it and recognize that there is something that binds them
together.825

Vad som också blir tydligt i sammanhanget är att kultur inte handlar om ett statiskt
fenomen och därför inte kan objektifieras. Kultur, menar jag, kan liknas vid odling, där
man bygger på tidigare erfarenheter men syftar till att tillgodose kommande behov. Alltså
föreligger hela tiden förändringar, ibland så små att de inte direkt noteras och ibland så
drastiska att de tycks eliminera eller förstöra den kulturodling det handlar om. Om detta
skriver Dening:

820 Stillman (2001: 193) understryker det faktum att anställda bibliotekarier på Bishop Museum
fram till mitten av 1970-talet hade minimala eller inga kunskaper alls i det hawaiianska språket.
821 Stillman 2001: 190.
822 Dening 2004: 51. Han förklarar begreppet:
“In Australia and in many nations of the Pacific for most of this century and to this day there
had been a strong belief in a zero point. There has been a strong belief among colonial powers
that pure aboriginality belongs to the Time Before. Aboriginal cultures that have in some way
transformed themselves are seen as bastard and illegitimate. The zero point is to be seen in our
school textbooks over a hundred years. The authentic aborigines were the picanninnies and the
nomads, not those down the street. Aboriginality in the zero point belongs to the museums of
the mind.”
823 Ito 1999: 5ff
824 Ito 1999: 5f.
825 Ito 1999: 6.
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In cultural change there is no Before and After, only a Now. In cultural changes the
encounter, beliefs, objects, words, are not “borrowed” from one culture by another. They
are transformed, re-created. No belief, no object of word of one culture is nearer the reality
it describes or encapsulates than the belief, object or word of another. Identity in cultural
change is continuous. There is no loss of authenticity. Culture is as fluent as the language
that sustains it.826

Talande tystnad och tystnad som motstånd
Gemensamt för en rad forskare, hawaiianska såväl som västerländska, är kravet på
att den befintliga historieskrivningen, som således anses vara kolonial i komposition såväl
som i uttryck, måste ifrågasättas och revideras.827 Det handlar inte enbart om
dominerande texter utan också om dominerande forskningsmetoder som bör
avkoloniseras (decolonize). Ett sätt att göra detta är att ge utrymme för de marginaliserades, i
detta fall hawaiianernas, egna röster och berättelser kring hawaiiansk historia och kultur.
Julie Kaomea accentuerar detta behov av nya forskningsmetoder och understryker
värdet i att utveckla omfattande tolkningsanalyser som ska inkludera ”…persistent
excavation of perspectives and circumstances that have been buried, written over, or
erased.”828 Ett sätt att göra detta är att använda sig av ”defamiliarizing [defamiljäriserande]
interpretive methods”829 för att forska eller gräva sig igenom den s.k. hegemoniska ytan.830
Kaomea lånar här den ryske formalisten Viktor Shklovskys begrepp ”defamiliarizing” som
går ut på att läsaren blir medveten om automatiserade perceptioner av vad som uppfattas
som bekant, eller en vana, i det som anses naturligt och obestridligt.831
Defamiljäriseringsmetoden används mest inom litteraturteori men också inom
antropologi, psykologi och etnografi. Genom att läsa mellan raderna, eller leta efter det
som utelämnats och genom att göra det bekanta främmande, menar Kaomea att det är
möjligt att tvinga läsaren till medvetenhet kring tidigare nedtystade perspektiv. Hon har
använt metoden, eller tolkningstekniken, i flera sammanhang, bland annat för att uppvisa
så kallade tystnader i läromedel samt vad hon kallar historiska utraderingar, ”erasures”, i
Hawaiian studies textböcker och läroplansguider. Med hjälp av defamiljäriseringsmetoden,
menar Kaomea, kan icke förtryckande forskare som arbetar inom historiskt
marginaliserades grupper ställa andra sorts frågor som utmanar och motiverar oss att
gräva ut eller, som jag vill tolka det, skala av lager av tystnader och raderingar, eller sin
Kaomea skriver ”…excavate layers of silences and erasures and peel back familiar
hegemonic maskings.”832 Således en slags diskursiv avlutning.833

Dening 2004: 51.
Några av dessa är: Noenoe Silva, Lilikalā Kame‘eleihiwa, Julie Kaomea, Karen Ito, Sally
Engle Merry, Greg Dening m.fl.
Silva (2004a: 9) skriver “Hawai‘i is not a postcolonial but a (neo?) colonial state, and
historiography is one of the most powerful discourses that justifies the continued occupation
of Hawai’i by the United States today.”
828 Kaomea 2003: 15.
829 Kaomea 2003: 15.
830 Med referens till Antonio Gramscis definition av begreppet hegemoni i Selections from the
prison notebooks of Antonio Gramsci från 1971.
831 Kaomea 2003: 15. Greg Dening (2004: 225) noterar svårigheterna i att observera och kanske
också medvetandegöra det familjära i sociala kontexter och även effekterna av detta Han
förklarar: ”When we unravel our scheming nature in every social act, there is the sudden
possibility that we are responsible for what we do. Discovering our own bad faith is very
unsettling. Politics begin there. We begin to change the world in changing ourselves.”
832 Kaomea 2003: 24.
826
827
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Silva diskuterar ”tystnaden” eller ”passiviteten” som ofta tillskrivits det hawaiianska
folket, inte bara i historien, utan också i historieskrivningen. I Aloha Betrayed – Native
Hawaiian Resistance to American Colonialism, 2004, vägrar hon godta myten om hawaiianernas
passivitet och lyfter fram hawaiianskt material som visar på många olika sorters motstånd.
Silva betonar att anledningen till att koloniseringen av Hawaiiöarna och dess folk har
beskrivits som fredligt, i den betydelse att hawaiianerna inte utövade nämnvärt motstånd,
är för att de som ansvarar för historieskrivningen har utelämnat hawaiianskspråkigt
material. De hawaiianer, som under andra hälften av 1800-talet gjorde sina röster hörda i
tidningsartiklar där diskussioner kring hur den hawaiianska kulturen och folket påverkades
av utomstående kulturer, är inte representerade i den befintliga historieskrivningen.
Följaktligen, menar Silva, har myten om passivitet uppstått och också fortlevt.834
Hawaiianer gjorde tydligt motstånd mot det vita fåmannaväldets övertag av land, politisk
och ekonomisk makt men detta, menar Silva, framgår inte nämnvärt hos någon av de så
kallade etablerade historikerna som i huvudsak baserar sina verk på engelskspråkiga källor.
Silva menar också att det finns ”dolda” eller tysta kommunikationer som förmedlar
ett budskap om t.ex. motstånd. Hon understryker att även om vissa kommunikationer,
exempelvis i form av sång och poesi, är svåra för utomstående att höra och förstå, så
betyder det inte att de inte finns. I sammanhanget blir Gayatri Spivak och hennes ”Can
the Subaltern Speak?” aktuell. 835 Silva betonar här hur viktigt det är att inte bara nöja sig
med Spivaks fråga om den subalterna kan tala utan hon tillägger frågorna hur eller på vilka
sätt den subalterna talar och på vilka sätt lyssnar vi?836 Silva poängterar att hawaiianer av
alla klasser och kön har talat, och fortfarande talar, på många olika sätt och med många
olika uttrycksformer. Silvas resonemang är väsentligt och förtydligas i mina tidigare
presenterade sammanhang där inte minst icke-verbal kommunikation har behandlats.
Hawaiianernas hantering av kropp och klädsel och de översättningsproblem det innebar
blir här åter intressant. För just översättningen och tolkningen så som den framställts i
missionärstexterna talar tydligt inte bara för att hawaiianerna talat utan också på vilket sätt
det har uppfattats och i synnerhet inte uppfattats. Detta har jag poängterat och behandlat i
avhandlingens tidigare kapitel genom att närma mig materialet utifrån en mångfald av
situationer. Här, vill jag återigen understryka, att kommunikation inte enbart handlar om
språk utan också om rörelse, som exempelvis hula, och även beteende.
I vissa fall handlar det även om att det som talas eller förmedlas inte ska förstås av
kolonisatörerna (icke-hawaiianer). Med hjälp av det hawaiianska språket och av kaona,
gömda budskap och dubbla meningar, förmedlas information i form av exempelvis poesi,
vilket kan innefatta dolda referenser till en person eller sak eller plats. Silva förklarar: “It is
a well known characteristic of the Hawaiian language that is generally spoken of in
reference to mele but is also common in writing in everyday speech.”837 För en
utomstående är kunskap i det hawaiianska språket en förutsättning, men det krävs
dessutom djupare kunskaper i vad hon benämner “cultural codes.”838 ”Tystnad” kan
uppenbarligen vara en form av motstånd, i synnerhet om det handlar om den verbala tystnad som åtföljs av alla övriga kulturellt förankrade – och av motparten ej uppfattade –
signaler.
833 Begreppet diskursiv avlutning kommer från prof. Tord Olsson i samband med ett av mina
seminarier 2007.
834 Silva 2004: 8f.
835 Spivak 1988: 271–303. För en genomgripande teoretisk diskussion i frågan huruvida den
subalterna, dvs. det koloniala subjektet, kan tala se Ania Loomba, Colonialism/Postcolonialism
1998.
836 Silva 2004a: 8.
837 Silva 2004a: 8.
838 Silva 2004a: 8.
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Noenoe Silvas och Amy Stillmans diskussioner och reflektioner kring vad de menar
vara “förvisat” material är också här väsentliga.839 Otillgänglighet, omedveten eller
medveten, samt effekterna av denna är en viktig diskussionspunkt i frågor rörande
institutionaliseringen av kunskap. Vad som sker i arkiv och bibliotek har relevans inte
minst för ”upphovsmännens” egen historia. Som både Silva och Stillman understryker är
tillgängligheten till det egna traditionsmaterialet ett avgörande steg i riktningen mot
dekolonisering av kunskap.840

Att närma sig det förflutna och föreställa sig framtiden
Förståelse av nutid knyter an till och baseras på det förflutna och vice versa. Som
Mignolo betonar är förståelse dock inte en ensam eller monologisk angelägenhet utan
snarare en gemensam och dialogisk.841 Det är dessutom viktigt att sträva efter utvidgad
kunskap och förståelse och en uppmaning är att inte bara inrikta sig på det disciplinära
och rationella, utan också på det sociala och emotionella.842 Här argumenterar Paul Stoller
för vikten av att man förstår det han kallar de “sinnliga“ epistemologierna hos ickevästerländska samhällen, så att vi bättre förstår dessa samhällen i sig själva och vad deras
epistemologier kan lära oss om mänsklig erfarenhet i allmänhet. 843 Hans argument är
väsentligt, och bara det att man får insikt om att dessa epistemologier finns är åtminstone
ett första steg på vägen till ökad förståelse. Att lyfta fram och fokusera på olika förståelser
kring kunskapsbegrepp och epistemologier är, anser jag, en av förutsättningarna till en
ökad medvetenhet, som är nödvändig i fortsatta studier som berör kulturmöten och
kulturtolkning.
Återigen kommer beteende och värderingar i centrum, något som Charles G.
Kamohoali‘i Hopkins, hawaiiansk präst i den anglikanska kyrkan, också accentuerar.844 I
kulturmöten är det primärt olikheterna i kulturernas eller gruppernas beteende som
kommer uppmärksammas. Detta fördjupas av oförmågan att känna igen de olika
värderingssystem som också ligger bakom beteendet. Problemet blir pregnant när den ena
kulturen dominerar och blir måttstock för vad som anses vara rätt och riktigt, och utifrån
detta dömer ut andra kulturer då de inte reflekterar den dominerande kulturens
värderingssystem. Ett tydligt värderingsföreträde spåras i samband med att missionärerna
anlände till öarna. Dessa missionärer arbetade aktivt för att inte bara införa ett nytt värderingssystem utan också för att sudda ut det befintliga.
Hopkins menar att det nu behövs en förändring i företrädesflödet – ett uppdrag
som även vilar på hawaiianer ”… Native Hawaiian leaders who will not only develop the
native arm of the community, but will also serve as bridges between native culture and

839 Silva fokuserar på hawaiianers kommunikationer i hawaiiska tidningar och Stillman på
undangömt eller bortglömt arkivmaterial som rör hula.
840 Som Stillman (2001: 188) poängterar: ”How the historical past is accessed through hula,
therefore, is inextricably tied in the present day conceptions of what hula is.” Såtillvida är
tillgången till denna kunskap högst relevant.
841 Mignolo 2006: 5.
842 Betoning på känsla, sinnen och även erfarenhet har varit i fokus hos både Ronald Grimes
och Paul Stoller, som under våren 2007 har hållit gästföreläsningar på CTR vid Lunds
universitet. Deras ansatser att utmana befintliga forskningsteoretiska inställning till t.ex.
kunskapsteori finner jag enormt intressanta och inte minst upplyftande.
843 Stoller 1997: xv–xviii.
844 Se Kamohoali‘i Hopkins artikel ”Diversity and Community” i First Peoples Theology Journal,
Vol. 1, 2000.

195

Western culture, infusing the latter with different values and helping it deal with the
discomfort of diverse behavioural patterns.”845
Ännu ett sätt att arbeta för ett skifte i det rådande tolkningsföreträdet är att
medvetandegöra de ramar som styr vad som förmedlas som hawaiiansk kultur och
historia. Sally Engle Merry ringar in en rad viktiga spörsmål som: Inom vilka hegemoniska
ramar lever vi i dag? Vad kommer att vara tydligt för dem som kommer efter oss om
hundra eller tvåhundra år? Vad döljer våra nuvarande legitimerande ideologier inom
ramen för lag, utveckling, demokratisering, utbildning med mera? 846 Här skapar
defamiljäriseringsmetoden möjligheter och tillfällen också för frågor av forskare som inte
nödvändigtvis själva tillhör de marginaliserade grupperna. För min del handlar det om att
närma mig det befintliga historiskt hegemoniska materialet med intentionen att påvisa att
det finns fler tolkningar även utifrån vår egen kontext idag.
Det handlar om att finna, utforska och använda andra sätt att tänka kring vad vi
redan vet, snarare än att utifrån våra gamla tankesätt ackumulera ny kunskap. Det handlar
också om, som Noenoe Silva och Amy Stillman framhäver, avkolonisering av kunskap
och med det tillgänglighet till dold kontinuitet. Den kunskap hawaiianer idag förmedlar
om sin egen förståelse och tolkning av den egna historien och mötena erbjuder också
forskare utifrån möjligheter att på ett mer genomgripande sätt hantera de befintliga
texterna. Vidare också möjlighet att lokalisera tystnader och därmed inse att information
har förtigits eller dolts. Missionärernas detaljerade beskrivningar av mötena med
hawaiianer och berättelser om hur hawaiianer betedde och inte betedde sig blir utifrån
denna synpunkt betydligt mer intressant. Därtill uppstår möjlighet att nå mer varierad och
fördjupad kunskap, insikt och förståelse inför de båda kulturernas komplexitet. Inte minst
handlar det om att se och förstå hur hawaiianer vägrade att hela tiden och i alla avseenden
förintas kulturellt, socialt och etniskt. I denna mening och via uttryckta behov av ett
perspektivskifte genereras inte enbart tanken om en vidgad kontext, utan snarare en
skiftande kontext.
Även om den koloniala dominansen i historieskrivningen är tydlig och inte ska
förringas, är det dock viktigt att betona att den inte bör förbli den allenarådande. Som det
tydligt har noterats i avhandlingen så var hawaiianerna varken tysta eller passiva. Många
höll fast vid sitt eget språk, sin egen kultur och sin egen tradition så långt de förmådde och
protesterade därigenom mot annekteringarna, förutom de materiella och kulturella även
de fysiska, mentala och existentiella. I samband med min forskning har jag, som det
framgår, i huvudsak belyst och arbetat med det engelskspråkiga missionärsmaterialet och
kunde redan i ett tidigt skede notera att hawaiianer faktiskt gjorde motstånd mot de nya
idéerna, anvisningarna, etikettsreglerna och så vidare. Faktum är att detta även framgår i
samband med ännu tidigare dokumentationer som det material som berör t.ex. Cook och
Vancouver.847 Det är därför tillfredställande att Noenoe Silva faktiskt också gör denna
iakttagelse, dock utifrån ett hawaiianskt perspektiv. Eller med hennes egna ord: “When
viewed through a Kanaka-centred lens, it appears that from the first page of even the
English-language history books the Kānaka are resisting: the killing of Cook, for example,
was resistance to the attempted subjugation of the Mō‘ī (ruler) of Hawai‘i Island.”848
845 Kamohoali‘i Hopkins 2000: 34. Kamohoali‘i Hopkins diskuterar hawaiianers roll och
funktion i den anglikanska kyrkan och refererar till denna när han tar upp olika sätt att förhålla
sig till dagens situation. Jag tycket att hans resonemang är fruktbart också i en vidare kontext
och fullt applicerbart i de sammanhang som jag tidigare tagit upp, t.ex. utbildning.
846 Merry 2000: 27
847 Jag skrev om detta i min C-uppsats om Cook i ämnet historia vid Lunds Universitet 1995.
Jag intresserade mig dock redan tidigare för hur hawaiiansk kultur bemötte de tidiga
västerlänningarna och vice versa i min första C-uppsats i ämnet religionshistoria 1993.
848 Silva 2004a: 2.
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Silva och jag har arbetat ur var sin infallsvinkel, hon med det hawaiianska materialet
och jag med det engelskspråkiga. Det är därför intressant att vi båda, oberoende av
varandra, har gjort liknande observationer – hawaiianer gjorde motstånd.
Sammanfattningsvis handlar det nu om att förankra de hawaiianska rösterna i
förhållande till det historiskt hegemoniska materialet som alltså har tolkningsföreträde.
Utifrån förbud och också reaktioner kan vi börja förstå andra uppfattningar av vad som
förelåg och hände. Detta ställer större anspråk på de involverade parterna. Greg Dening
betonar hur västerländska forskare bör förhålla sig till de folk som de gör anspråk på att
dokumentera, uttolka och sedan representera:
We need to enter into the ways that the first people experienced themselves and their
timeless land. Any entry into such otherness requires some giving. We need to give the first
peoples their languages first of all, and with their language all the silences we can’t translate.
We need to listen. We need to look.849

Utifrån ovanstående avslutar jag kapitlet och också avhandlingen med att
återkomma till mitt inledande citat med förhoppningen om att det nu kan förstås med
djupare relief och större tyngd.
Nobody executes us. No one lynches us. No government enslaves our children or rapes our
women. No citizenry chains us up and drags us from the backs of pickup trucks. No
homicidal maniac gassing us. Just 1,000 little cuts to our self-esteem, self-identity, cultural
pride – to our souls. Rather than obliterating the people, like so many Hitlers have tried,
simply obliterate the glue that binds them: culture. Just enough slices to leave blood on the
scene, but no actual bodies. (…) In other words, ‘No dead bodies, so shut up!’850

849
850

Dening 2004: 46.
Alani Apio, “A thousand little cuts to genocide”, Honolulu Star-Bulletin, 25 januari, 2001
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ENGLISH SUMMARY
The life and history of the Hawaiians has been documented ever since the first contact
with Western adventurers at the end of the 18th century. In connection with the arrival of
American missionaries in 1820, these missionaries introduced and established a puritanical
doctrine and method of communicating knowledge by way of the written word. The
encounters between the different cultures have been described as peaceful. It has, however,
proven that these descriptions are not entirely truthful – there is another side to the story.
It is thus reasonable to ask how the introduction to the Christian doctrine and the so-called
Western civilization unfolded.
In connection with discussions of Hawaiian history and culture, the need for a change
in perspective has recently been made clear, and not just the idea of a widened context, but
rather a shifting context. Most Hawaiian academics and researchers emphasize that the way
history has hitherto been written, which is considered colonial both in composition and
expression should be revised. It has become apparent that situations of conflict and
resistance existed from the first encounter with Westerners, a fact that has not been made
clear in the writing of history to date.
In my thesis, I signal the need to critically review the way history has been written, or
rather the way history has been constructed, with regard to Hawaiian culture and man. In
this connection, the priority of interpretation that has been prevalent and continues to
prevail in the construction of history is clarified. There is a conviction that knowing the
past is a pre-requisite to knowing the present. But which past is one supposed to know?
And which present? And whose? How have “we” Westerners understood and interpreted
Hawaiian culture and history? How has this understanding and interpretation been
perceived by the Hawaiians themselves?
The intention has been to achieve increased knowledge and understanding concerning
conflicts and resistance in the historical material. This does not only apply in so-called
“established” material, but also in documentation such as texts, mission reports and letters
that for various reasons have been overlooked and not been given sufficient space in the
writing of history. The ambition in illuminating and analysing other texts than those that
have been dominant is to point out other events and possible interpretations.
In the thesis, focus is directed at the encounters that occurred between missionaries
and Hawaiians chiefly in the first half of the 19th century. In these situations of encounter,
a number of problems arose as a consequence of disparate opinions concerning the
outlook on the human body, modes of dressing, sexuality, education, knowledge and, not
least, opinions on social relationships. The missionaries did not only intend to spread the
Christian doctrine, but worked actively to convert the Hawaiians into “civilized” Christians.
By this was meant that the Hawaiians should appear as some kind of carbon copy of the
missionaries themselves. This is clearly apparent from the sources, to wit, their reports to
their mother countries, but also in the various regulations and instructions the missionaries
produced. The missionaries’ thoughts and values concerning how to act, appear and
behave were thus determinant foundations for the social and cultural changes that took
place in the Hawaiian Islands during the 19th century.
To the American missionaries, clothing was a basic criterion for civilization. Not only
in the way in which it was to cover the body and indicate virtue and morals, but also
because their manufacture and production defined a kind of Christian civilizational order,
where establishments such as sewing clubs and other women’s organizations were
emphasized. The opinions of the missionaries on clothing and their form and function did
not always coincide with those of the Hawaiians, which gave rise to no little frustration and
confusion among the missionaries. The Hawaiians did use Western garments, but not in
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the way the missionaries had in mind. Problems arose when the Hawaiians did not understand or accept the message in all of its aspects. One example of this type of selection is
the Hawaiians’ attitude toward the dress codes that applied at the missionaries’ church
meetings and services. The Hawaiians adapted to the given situation by either wearing the
prescribed clothing in connection with different partaking or simply elected to show up
wearing only a selection of paraphernalia such as headgear and gloves. The moment the
meeting or service was over, the clothes were removed. In several cases, traditional
clothing was worn outside of the new.
In addition to changing the Hawaiians’ clothing and perception of the body, the
missionaries spent much time and energy on reorganizing the Hawaiian social structure.
The missionaries’ thoughts on marriage, the family and social relationships, in other words
how men, women, the old and the young should behave toward each other, were very
different to those of the Hawaiians. The Christian family was a private constellation
consisting of a married man and woman with children living in a proper house with
separate rooms for children and adults. The Hawaiian family was an extended family,
‘ohana, with family members consisting of old, young and children living together.
Interaction between the different generations was fundamental to the passing on of traditions and knowledge.
One of the missionaries’ methods for achieving efficacy with the Hawaiians in these
matters was through legislation. Some of the highly-positioned, such as Ka‘ahumanu, came
to sympathize with the missionaries, and thus some important prohibitions, such as those
that figured among the Ten Commandments, were able to have effect in the Hawaiian
Islands. These prohibitions also came to involve important Hawaiian tradition-bearing
cultural components such as the hula and Hawaiian medicine. In time, several of these rules
came to be institutionalized in the form of laws, and the effects of this were that the abovementioned traditional activities came to be restricted and marginalized.
One of the missionaries’ central aims and goals was to build a well-functioning school
system. Education, or “instruction”, was considered to be an important aspect and played
an important role in the Hawaiians being able to read Biblical texts and assimilating the
Christian doctrine and faith. Schools were thus an important component in the conversion
process. A “proper” education, including learning to read and write, served furthermore as
a natural basis for that which was considered moral and civilized. It was precisely this
knowledge that a good Christian and, not least, a civilized Christian possessed, according to
the missionaries. The relationship and connection between science, literature and religion
were underlined to the extent that science and literature must expand the mind and religion
must hallow it.
Elaborating a written Hawaiian language was, in addition to starting schools, an
achievement. The production of written material in the Hawaiian language came to
constitute a breakthrough in the efforts of the missionaries. Palapala, the art of mastering
written language, became extremely popular among the rulers, ali‘i, and soon also among
the people, maka‘āinana, and they thronged to the schools throughout the islands.
Although the Hawaiians were delighted by the arts of reading and writing, it was a
considerably more difficult task for the missionaries to get them to stay in school. They
turned to educating the children instead of the adults, but the Hawaiian children soon
spurned their lessons also. The missionaries went on to develop secondary schools and also
boarding schools. An important reason for the failure of school activities was that the
missionaries had missed the fact that the Hawaiians had their own design for learning, for
knowledge and for skill. Children accumulated knowledge by actively taking part in
everyday life and by observing how people around them, chiefly the elderly, performed
chores and other things. Special competence was encouraged and children with special
competence or talent were trained by other specialists, usually within the ohana unit. The
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Hawaiian educational system was furthermore individualized in such a way that it was not
until an operation was mastered that one was allowed to continue to the next one. This
contrasts with the Western school system, which was and is based on the concept of the
joint progression of the collective.
Nonetheless, the form and content of education in the Hawaiian Islands continued to
be shaped by the educational philosophy that was current in New England, and it was on
this basis that the schools in the Hawaiian Islands were designed and developed. The
school system was institutionalized, English was established as the official school language
and the Hawaiian language was marginalized. This means that those who had had no
knowledge of the English language were barred from receiving education. Many Hawaiians
remained therefore outside the educational system and the result of this is still evident
today. Many Hawaiians are poorly educated and the high positions in society are held by
educated whites. Knowledge of Hawaiian culture and history was also institutionalized, and
the colonial power governed what was chosen to be passed on. The stereotypical image of
the Hawaiians and Hawaiian culture that was constructed by the missionaries still survives
therefore in the classroom today.
Singling out and focusing on different understandings of the concept of knowledge
and epistemologies is, in my opinion, one of the pre-requisites of increased awareness,
which is necessary in further studies related to cultural encounters and the interpretation of
culture. We need to find, explore and utilize other ways of thinking about what we already
know, rather than accumulating new knowledge on the basis of our old ways of thinking.
Here, de-familiarization is a suitable method, in other words reading between the lines or
looking for what has been omitted, and by making that which is familiar unfamiliar it is
possible to attain awareness regarding previously suppressed perspectives. On this basis,
the Hawaiians’ response to the demands and rules of the missionaries related to what was
considered to be Christian, civilized order becomes interesting. Many Hawaiians modified
not only their own forms of expression, in other words the emic relationship, but also
modified forms and expressions that derived from the outside world, such as clothing,
written language, etc. They also became increasingly good at adapting to new situations
dictated by the missionaries. At the same time, as much as possible of their own traditional
identity was preserved – thus, an obviously constructive treatment of the new possibilities,
with the emphasis on transformation and innovation. Adapting oneself provides
possibilities of not only being part of, but also navigating and maneuvering in that reality
which the Euro-Americans considered to be superior and that moreover came more and
more to be dominant. The strategy thus becomes rather to approach than to distance
oneself, with the agenda being to if possible achieve independence. This does not,
however, mean that the Hawaiians’ own tradition was abandoned.
That the Hawaiians put up resistance is apparent not only in the Hawaiian-language
material, such as petitions and debate articles from the mid-19th century, but also in
English-language sources such as the mission material. Resistance occurred, and still
occurs, not only in the form of oral and written arguments, but also in the form of
behavior. This thesis makes this clearly apparent.
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HAWAIIANSK ORDLISTA
Referenser: Mary Kawena Pukui och Samuel H. Elberts Hawaiian Dictionary (1986) samt
Pukui et al. Nānā I ke Kumu vol. 1 (1972/1979) & vol. 2 (1972/1983). Om annan referens
har använts anges detta. Orden kan ha flera betydelser, men jag har i huvudsak använt
översättningar som är aktuella i textens sammanhang.
Ahupua‘a

‘Ahu‘ula

Ahuwale
‘Ai
‘Ai hamu
‘Ai kapu
‘Āina
‘Ai noa
Akua

Ali‘i
Ali‘i ‘aimoku
Ali‘i nui
Aloha
Aloha ‘āina
‘Anā‘anā
Au maka
‘Aumakua
Aupuni
‘Awa
Hā
Ha‘a
Ha‘aha‘a
Hāhā
Haku
Hale
Hālau

Ett landområde i form av en ”tårtbit” som sträcker sig från bergen
ner till havet. Möjliggjorde för de bosatta att ta del av samtliga
naturresurser som marken erbjöd. Består av ett flertal ‘ili.
Mantel eller kappa tillverkad av fjädrar från fåglar som t.ex. ‘ō‘ō eller
‘i‘iwi. Oftast röd eller gul med svarta eller gröna bårder. Bars av högt
uppsatta hövdingar (ali‘i nui) eller regenter (mō‘ī).
Exponera, blotta.
Mat, att äta.
Att förstöra med hjälp av trolldom, svartkonst.
Att äta under kapu (tapu), tabu, dvs. att ta hänsyn till restriktioner som
rör förtäring.
Land, mark.
Att äta fritt (noa) utan att ta hänsyn till några kapu (tabun).
Gud, gudinna eller flera gudar och gudinnor. Även ande, spöke,
gudomlig, övernaturlig, gudalik. I senare sammanhang (troligen efter
missionärernas ankomst) även djävul. Pukui & Elbert skriver:
”Children of Kamehameha by Keopuolani were sometimes referred
to as akua because of their rank. Kauā, or outcasts, were sometimes
called akua because they were despised as ghosts.”
Hövding, man eller kvinna (eng. chief eller chiefs).
Hövding, man eller kvinna, som ansvarade för ett landdistrikt.
Hövding av hög rang, man eller kvinna.
Kärlek, tillgivenhet, sympati, barmhärtighet. Används även som
hälsning.
Kärlek till marken eller landet – ”Love of the Land”.
Svart magi eller ond trolldom i form av bön eller besvärjelseformel.
Observervation i diagnostiseringssyfte.
Familje- eller personlig gud. Förfädersande. Plur. ‘aumākua.
Regering, kungadöme, nation.
Kava. Dryck. Lat. Piper methysticum.
Andas, utandning, att andas på.
Dans med böjda knän. Benämndes hula efter 1800-talets mitt.
Ödmjukhet.
Palpera – att känna över kroppen med händerna för att ställa
sjukdomsdiagnos.
Komponera, arrangera.
Hus eller byggnad. Hale kua, hus där kapa tillverkades. Hale pe‘a – hus
för menstruerande kvinnor, hale mua – hus där männen åt.
Långt hus för t.ex. kanoter eller hula instruktion. Även hus för
allmänna möten.
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Hamo‘ula
Hana
Hana ‘ino
Hana pī
Hana pono
Hānai
Hanao mua
Ha‘imanawa
Haku mele
Haole
Hawai‘i
Heiau
Hewa
Hiapo
Hikoni
Hīmeni
Hō‘ike
Holokū
Ho‘ohālike
Ho‘ohilahila
Ho‘omanaki‘i
Ho‘omanamana
Ho‘opalau
Ho‘oponopono
Hui
Hula

Hulu kua
‘Ili
‘Ili kapu
Iwi
Ka po‘e kahiko
Kahiko
Kāhili
Kahu
Kahuna
Kahuna hāhā
Kahuna kālai
wa‘a
Kahuna lapa‘au
Kahuna nui

Ribbad kapa, att färga röd (‘ula).
Arbete, plikt, beteende, uppförande.
Att skada, att behandla någon illa, grymhet. Kamakau använder
begreppet som ”sorcery” i ond mening. Kamakau 1991a: 119.
Bedrövligt uppförande. Hana hewa – olämpligt beteende.
Korrekt uppförande.
Att adoptera, fostra ett barn. Även uppfostra, försörja.
Framtida familjeöverhuvud (ledare).
Tunn, fin vit kapa (tapa).
Poet, kompositör. Att komponera eller arrangera en sång eller chant.
Ursprungligen utlänning. Senare (1800-tal och framåt) vit, engelsman
eller amerikan.
Hawaiiöarna (ögruppen) eller ön, också kallad Big Island.
Tempel, plats för tillbedjan, helgedom.
Synd, fel, misstag, brott, skuld, förolämpning.
Det förstfödda barnet.
Märke som tatuerades i pannan på kauā eller på någon som förfört en
högt stående ali‘i mans hustru.
Hymn.
Examination, att visa upp, utställning.
Löst sittande klänning med en linning.
Att likna varandra mycket. Att se likadana ut. Även ho‘ohālikelike.
Skamligt. Även blyg.
Att dyrka avbilder, avgudadyrkande.
Vidskeplig.
Förlova, trolova.
Att rätta till.
Grupp, organisation, sällskap.
Att utöva, dansa hula. Mary Kawena Pukui: “The hula is a general
name for many types of Hawaiian folk dances. Some originated in
one locality and spread to others. Some were peculiar to one island,
while others belonged to a whole group but had many versions.
Barrère, Pukui & Kelly 1980: 70.
Fjäderprydd kam enligt Buck 1957: 216. Hulu – fjäder.
Ett mindre landdistrikt. Storleken mindre än ahupua‘a. Betyder också
hud.
Kapu, tabu, att komma i kontakt med någon annans kläder eller
sängkläder.
Ben, knota.
Folket från det forntida, gamla.
Gammal, forntida, för länge sedan.
Fjäderstandar. En kunglig symbol.
En vördad följeslagare, tjänare, vårdare, beskyddare.
Plural kāhuna. Präst, minister, expert inom ett yrke.
En expert som diagnostiserar sjukdomar och smärtor genom att
känna igenom kroppen med händerna.
Kanotbyggare
Lit. ”healing expert.” Läkare eller medicinsk specialist.
Överstepräst, eller högste konsult åt en högt stående ali‘i.
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Kahuna pā‘ao‘ao

Kālaimoku
Kalukalu
Kamali‘i
Kānaka maoli
Kānāwai
Kaona
Kāne
Kapa
Kapa moe
Kapu
Kapu moe
Kauwā
Keiki
Kīhei
Ki‘i
Kiko moa
Koa
Ko‘a

Konohiki
Kuahu
Kuehu kapa
Kuhina nui
Kahiko
Kuleana
Kumu
Kuni
Kupuna

Lāhui
Lei

Medicinsk expert som är specialiserad på en latent barnsjukdom som
yttrar sig i fysisk försvagning. Pā‘ao‘ao är också en allmän term för
sjukdom eller krämpa.
Rådsmedlem, premiärminister, högre ämbetsman.
Fin gasbinda liknande kapa (tapa)som tillverkades uteslutande för
hövdingar på ön Kaua‘i.
Barn (plur.)
Det infödda och sanna folket – används om hawaiianer. Sing. kanaka.
Litt. Kanaka – människa, maoli – infödd.
Lag, regel, förordning, påbud, kungörelse.
Dold eller djupare mening. Dold hänsyftning.
Man, make, manlig käresta.
Även tapa. Används till klädesplagg, sängkläder. Tillverkas av wauke
eller māmaki bark.
Även tapa moe. Filt, sängöverdrag, sängkläder.
Även tapu. Heligt, helgat, förbjudet, tabu, speciellt privilegium från
brukligt tabu.
Innebär att individ faller ner på knä inför en högt stående (oftast med
gudomlig status) ali‘i.
Även kauā. Utstött, slav, kastlös.
Barn.
Sjal i form av rektangulärt stycke kapa som draperas över ena axeln
och knytes.
Bild, avgudabild, staty.
Lit. att kläckas som kycklingar. Förebrående uttryck för personer av
maka‘āinana-rang som utövade incest.
Stort träd med ljusgrå bark, användes till kanoter, surfbrädor och
numera till möbler.
Helig plats, helgedom “…often consisting of circular piles of coral or
stone, built along the shore or by ponds or streams, used in
ceremonies as to make fish multiply…”
Lokal hövding som ansvarade för ett landområde.
Altare.
Kapa eller ti-blad (växt) som revs i remsor och viftades över en patient
för att driva ut andar.
Förste rådgivare närmast mō‘ī, den regerande.
Gammal, för länge sedan.
Rätt, privilegium, ansvar, äganderätt, arrende, en liten del av
egendom.
Lärare, handledare. Även början, källa, ursprung. Kumu hula – hula
lärare.
En slags svart magi som resulterar i en trollkarls (sorcerer) död.
Utfördes genom att ett objekt från trollkarlens offer brändes.
Mor- eller farförälder; släkting, släkting eller nära vän i den äldre
generationen, dvs. mor- eller farföräldragenerationen (t.ex. mors eller
fars faster/moster eller farbror/morbror), levande eller avliden. Plur.
kūpuna.
Nation, nationalitet, ras, folkstam. Ka Lāhui Hawai‘i - den
hawaiianska nationen.
Krans eller girlang av blommor, blad, snäckor, fjädrar m.m. som bars
runt hals, handleder, fotleder eller på huvudet.
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Luakini

Loea
Lo‘i
Loko
Loulu
Lū‘au
Luna
Māhele
Ma‘i
Maha‘oi
Maka‘āinana
Makou
Mālama

Malihini
Malo
Māmaki
Mana
Mana‘o
Mānewanewa

Mano
Mea ola
Mele

Moe
Moepū loa
Mō‘ī

Mō‘ī wahine
Moku
Mo‘o
Mo‘olelo
Nī‘aupi‘o
Nīnau
Noho pū
‘Ohana

Tempel, kyrka, katedral eller en större heiau där regerande ali‘i bad och
offrade. Mer utförligt om luakini och om aktiviteter i dessa finns i
Malo 1996: 239–257.
Skicklighet, skicklig person, expert.
Konstbevattnad terrass ämnad för odling av taro.
Inre, inifrån, inom, inre organ.
En sorts heiau som upprättades för att förhindra epidemier, svält och
förödelse.
Hawaiiansk festmåltid.
Överhuvud, ledare, förman, chef.
Att dela eller dela upp lika. The Māhele används som benämning på en
serie landreformer genomfördes med start 1848.
Sjukdom, sjuk person, patient.
Påträngande.
Det ”vanliga” folket, ofrälse, medborgare.
Perenn medicinalört besläktad med persilja. (lat. Peucedanum
Sandwicense).
Att ta hand om, bevara, skydda, förvalta, att visa omsorg och
omtänksamhet. Mālama ‘āina – att ta hand om och visa omsorg för
landet, marken.
Utlänning, nykomling, främling, turist, gäst, av utländskt ursprung.
Höftskynke.
Litet inhemskt mullbärsliknande träd vars bark användes för att
tillverka kapa av lite grövre sort än den som tillverkades av wauke.
Kraft, auktoritet, privilegium. Även karisma.
Tanke, idé, åsikt, teori, förslag, ändamål.
Sorg, sörja, förstärkt uttryck av sorg; som att slå ut sina tänder, skära
eller klippa håret i ovanliga modeller, tatuera tungan, äta smuts, ta av
sina klädesplagg.
Haj.
Levande person, överlevande. Mea ola – även med betydelsen
frälsning.
Sång, chant eller poem som lämpade sig för hula. Exempel på mele:
mele ipo, kärlekssånger, mele inoa, namnsånger, mele kanikau, lamentation, mele inoa, namnsång
Drömmar. Även ligga ner, sova, ligga i bakhåll, djup bugning inför
hövding.
Att erbjuda sig som den dödes följeslagare.
Regent, hövding, kung i europeiska termer, drottning, härskare,
monark. Enligt Stokes, 1932, är ordet relativt nytt och användes
första gången i skrift 1832.
Drottning. I senare mening, kungens hustru.
Landdistrikt.
Ödla, reptil, drake, orm, vattenande.
Historia, berättelse, myt, tradition, saga, legend, loggbok, dagbok,
uppsats, artikel.
Barn till föräldrarna som var syskon eller halvsyskon.
Att ställa frågor. Nīnau pākahi – att ställa en fråga åt gången.
Att bo tillsammans.
Familj, familjeklan, storfamilj.
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‘Oihana
‘Ōlena
Oli
Pā‘ao‘ao
Pahu
Palapala
Papa ‘ili‘ili
Pā‘ū
Pī‘āpā
Piko
Pi‘o
Po‘e
Po’e hula
Poi
Pono

Pule
Pule ‘anā‘anā
Punahele
Pupule, pūpule
Pu‘upa‘a
Taro

Ti

‘Uhane
Uhi
Ulepa‘a
‘Ume

‘Unihipili
Wahine
Waho
Waihau
Wauke

Yrke, hantverk, fack, sysselsättning. ‘Oihana lapa‘au – läkare,
medicinsk expert. ‘Oihana kahuna – prästerskap.
En trädsort (på Kaua‘i) med gult trä.
Chant utan hula. Oftast med förlängda fraser som chantades i ett
andetag. Mea oli – chanter.
Latent barnsjukdom som visade sig genom fysisk försvagning. En
allmän term för sjukdom.
Trumma. Hula pahu – utöva hula till trumslag (eventuellt tidigare kallat
‘ai ha‘a.)
Lära sig skriva, skrift, skicka ett skriftligt meddelande, dokument,
brev.
Arrangemang av småstenar i form av en människokropp som
användes för instruktion av kahuna hāhā.
Kjol, sarong.
Alfabetet, den första stavningsboken.
Navel, navelsträng. Även genitalier.
Böjd, välvd.
Människor, personer, folk, befolkning, grupp.
De som var involverade i hula; dansare, chanters och trumslagare.
Tillagad taro-rot som sedan mosas.
Godhet, hederlighet, moralisk, korrekt, rättfärdig, ypperlig. Malo
(1996: 186–189) refererar till pono som: ”… the universe in a state of
perfect harmony.
Bön, att be, välsigna, magisk formel, besvärjelse, välsignelse. Nā pule –
böner (plur.).
Att bedja någon till döds.
Favorit, favoritbarn. Att behandlas som favorit.
Sinnesförvirrad, galen, vild.
En kvinna som ej haft umgänge med en man. Oskuld.
Kalo. En tropisk som användes som föda. Rotknölarna tillagades och
mosades till poi, som kallas ”the Hawaiian staff of life” och var en
viktig basföda.
Ti-blad. Blad från tropiska växter besläktade med lilja. Gröna ti-blad
användes i många hushållssammanhang. Bladen ansågs beskydda från
ont och åkalla gudarnas beskydd.
Ande, själ, spöke. ‘Uhane ‘ino – ond ande.
En täckande tatuering.
Manlig oskuld.
Sexuell lek som utövades av maka‘āinana. Pukui & Elbert skriver: ”It
was called ‘ume, to draw, because players of opposite sex were drawn
to one another.”
En avliden persons ande. Antas ibland vara närvarande i den avlidnes
hår eller ben (skelett) som togs omhand om och behandlades ömt.
Kvinna, hustru, kvinnlig. Plur. wāhine.
Utanför, yttre, utifrån, bortom.
En heiau där grisar, bananer och kokosnötter offrades. En heiau för
mo‘o andar.
En sorts mullbärsträd vars bark användes till kapa.
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