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Faster Rut 

Faster Rut (Johansson) föddes år 1902 i Fly utanför Alingsås. Hon kände tidigt 

kallelsen i sitt hjärta att gå ut som missionär till Kina. Hon förberedde sig för sitt 

livsverk genom studier på Tärna folkhögskola utanför Sala. Avsikten var att 

genom Svenska Missionsförbundet kunna fara till det land som hennes kallelse 

bjöd henne att gå. När möjligheterna den vägen tycktes vara stängda  vad detta 

berodde på kan man så här långt efteråt bara spekulera om  sökte Rut till 

Svenska Alliansmissionen i Jönköping och blev antagen. Det blev sjukvårds-

utbildning på lasarettet i Borås och 193031 bibelstudier på Alliansmissionens 

Bibelinstitut Kortebo utanför Jönköping, därefter språkstudier i London 193233. 

Avskiljningen till missionär ägde rum i Alingsås missionshus den 24 september 

1933. Samma höst företogs utresan till Kina. 

 Faster Rut var verksam som kinamissionär fram till 1973. Sedan slog hon sig 

till ro för gott i Alingsås tillsammans med sin syster Berta. Hon slutade sina dagar 

1988. 

 

 

Kinabreven 

Faster Rut skrev regelbundet hem till sin syster Berta under de fyrtio år som 

hennes missionärsgärning varade. Och alltsedan Ruts och Bertas bortgång har jag 

ett plåtskrin i mitt förvar med brev som faster Rut skrivit och som Berta i sin tur 

förvarat under de fyrtio åren som missionsgärningen räckte. 

 Varannan vecka skrev Rut hem till sin syster Berta. Det gör cirka 700 

försändelser bara till henne. Plus alla andra släktingar, missionsvänner och 

underhållare som hon skrev till. När det gällde cirkulärbrev så kunde det handla 

om ett 50-tal varje gång, därtill flera gånger om året. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ebbe med brevsamlingen. 
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Det är mycket detaljerade skildringar i breven av mångahanda upplevelser och 

försändelserna går att räkna i tusental  bara det en bedrift att notera. Likaså att 

samla och bevara breven till eftervärlden så som faster Berta gjorde. 

 De brev som nu publiceras är bara en bråkdel av materialet och återspeglar de 

mest spännande avsnitten. Det är främst tiden fram till 1951 som skildras, när Mao 

tog herraväldet i Kina. 

 Efter Maos övertagande fortsatte Rut sin missionärsgärning i Hongkong. 

Denna tid belyses bäst genom de brev som Rut och hennes medarbetare skrev 

hem till församlingarna. De personliga breven från Hongkong till Berta handlar 

mycket om de industrialster som kineserna tillverkade och som Berta fick mottaga 

och distribuera i Sverige via vänner och många frivilliga medhjälpare och 

Svenska Alliansmissionen. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rut och systern Berta. 

 

En utpost där verksamhet också bedrevs var den portugisiska kolonin Macao, 

några timmars båtresa från Hongkong. Det är fortfarande en portugisisk 

besittning. (Brevet på omslaget är från Macao.) 

 

 

 

Faster Rut hade en stark och orubblig tro på sin kallelse och Guds vilja, och den 

återspeglas i varenda brev hon skriver hem till sin syster Berta, och i de brev som 

nu finns bevarade. 

 Under sin tid på Kortebo Bibelinstitut skriver hon om hur Boxarupproret år 

1900 skördade 135 missionärers liv och därtill 51 missionärsbarn. Bland dessa 

voro ett 80-tal missionärer och ett 30-tal barn svenska. Att efter detta konsta-

terande ändå våga ta kallelsen på allvar och lita på Guds vilja, visar hennes mod 

och tillförsikt.  
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  KINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ringen vid pilen markerar platsen 

där Rut verkade i norra Kina. 

 

 

Arbetsfält i norra Kina och Hongkong 

Faster Ruts arbetsfält i norra Kina var Inre Mongoliet som också omfattade de tre 

provinserna Ninghsia, Suiyuan och Chahar, en yta som motsvarar Sverige två 

gånger. Det var i den mellersta provinsen Suiyuan som Ruts verksamhetsfält var 

beläget och staden var Suiyuancheng. Efter Maos kulturrevolution försvann 

provinsnamnen. Inre Mongoliet är numera ett autonomt område i Kina. 

 

Efter Maos övertagande fortsatte Rut sin missionärsgärning i Hongkong där hon 

var verksam de sista tjugo åren av sin fyrtioåriga missionärstid. 

 

 

Sex resor till det stora landet i Öster 

Rut hann göra sex resor till det stora landet i Öster. 

 

Första resan: Ruts första resa startade den 11 oktober (1933) med tåg via 

Trelleborg  Sassnitz  Genua. Därefter med båten ”Zaarbrucken” via 

Suezkanalen  Röda havet  Indiska oceanen  Malackasundet  Sydkinesiska 

havet  Hongkong  Shanghai Tientsin. Sedan vidare med tåg till Peking. 
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 Efter språkstudier i Paotov, 50 mil väster om Peking, kom hon slutligen till 

norra Kina, till Suiyancheng  som i breven beskrivs som ”Gamla” eller ”Nya 

staden”. Välkomstmöte hölls i församlingen i Suiyancheng den 23 april 1935. 

 I ett brev daterat den 10 maj 1935 berättar hon om evangelisationen och om en 

byresa med dopförrättning för 20 kandidater. Dop var ju ett bevis på framgång i 

arbetet. 

 Men hon berättar också om oroshärdar i området, om bland annat rövare som 

gömde sig i bergen och vid lägliga tillfällen drog omkring och plundrade 

befolkningen på vad de kom åt. De drog sig heller inte för att döda om någon 

försökte sätta sig upp mot dem.  

 Det ”japanska styret” var en företeelse som gjorde sig påmind i området. Under 

en period när Kina var försvagat av inre stridigheter, passade japanerna på att 

angripa och besätta strategiska platser, framförallt utefter kusterna. Detta oroade 

missionärerna mycket. Även i den provins i norra Kina där Rut var verksam, 

fanns japanska förband som företog husundersökningar. De kom även till 

missionsstationen för att söka efter kinesiska soldater. 

 Kinas ledare och starke man vid slutet av 30-talet och fram till slutet 40-talet 

var marskalk Chiang Kai-shek. Han var välvilligt inställd till missionärerna, därtill 

personligt kristen, och bjöd de missionärer som kommo till Peking till sitt palats 

”Den förbjudna staden” vid Himmelska Fridens Torg. Rut var bland dem som fick 

den stora äran att träffa ”Generalissimo”, som hon kallar honom i ett av sina 

många brev. När Mao:s hejdukar infiltrerat Kina flydde Chiang Kai-shek till 

Formosa, eller Taiwan som det numera kallas, och etablerade där sitt eget Kina 

fram till 1975 då han avled. Hans föresats att återerövra Kina från kommunisterna 

kunde han aldrig infria. 

 Efter sju år i Kina var det dags för Rut att göra ett första besök i hemlandet. 

Trots att andra världskriget pågick för fullt startades resan från Peking den 10 maj 

1941 med tåg via den transibiriska järnvägen, dag och natt, i fjorton dagar, utan 

uppehåll, till Helsingfors där broder Alrik mötte. 

 Den viloperiod som följde blev längre än vanligt eftersom världskriget inte var 

slut förrän 1945. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rut med packning i broder Alriks bil. 
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Andra resan: År 1946, var det dags att fara ut igen, denna gång med snabbare 

transporter då personbefordran med flyg var det som nu gällde. 

 Det var många missionärer som skulle ut, säkert också många som behövde 

komma hem för att vila upp sig. Och det var då missionsflygplanet ”Ansgar” 

började sina transporter av missionärer. Det var en sådan resa som Rut följde med 

när hon nu for till Kina på nytt. 

 Den andra perioden blev tyvärr inte särskilt lång i provinsen, ty kommunisterna 

med Mao Tse-Tung i spetsen hade börjat sitt erövringståg genom provinserna från 

inlandet räknat. 1948 måste missionärerna formligen fly från de inre delarna av 

landet. Då fanns över 700 missionärer som måste ge sig väg. I Tientsin hade 

China-Inland-Mission (C.I.M.) ett semesterhem eller kontor om man vill uttrycka 

det så. China-Inland-Mission var en gemensam organisation för världens alla 

missionssällskap som hjälpte missionärerna till rätta gentemot de kinesiska 

myndigheterna när så behövdes. 

 Här hamnade Rut och fick ansvaret att ta emot och härbärgera alla gäster 

(flyktingar) som måste lämna Kina. Det tog tid eftersom båttrafiken glesnade, allt 

färre fartyg vågade ta risken på grund av inbördeskriget. 

 Den 5 december 1948 skriver Rut att hon fått ta över hushållet av den förre 

föreståndaren. 

 Det var en orolig tid som följde med bombanfall och artilleribeskjutning och 

gatustrider som böljade fram och tillbaka när ”de röda” försökte ta herraväldet. 

 Den 24 mars 1949 skriver Rut: ”Så höra vi nu till det ‘befriade Kina’ och vår 

plats eller gata heter: Nya Kinas gata.” Detta var det sorgliga uttåget för 

Kinamissionen. För Ruts del skedde ”uttåget” 1951 eftersom hon hade ansvaret för 

”flyktingförläggningen”. 

 Den 1 mars 1951 lade ”s/s Poyang”, en engelsk passagerarbåt ut från Tientsins 

hamn. Med bland passagerarna fanns faster Rut och flera andra missionärer. 

Resan till Hongkong tog fem dygn. Hemfärden från Hongkong företogs med flyg 

till London, därifrån med båt till Göteborg den 6 april 1951. 

 

 

Tredje resan: Bland de missionärer som måste lämna Kina var det många som 

for till Japan, men för Rut var det Kina-kallelsen som gällde. Det blev därför ett 

glädjebud när Gertrud Trädgård, Malmö pingstförsamlings missionär i Hong-

kong, vädjade om hjälp. Glad i hågen återvände Rut till Kina en tredje gång (till 

Hongkong). I oktober 1953 for hon med båt via London till Hongkong för att där 

fortsätta sin missionärsgärning. 

 När Mao tagit väldet var det många som flydde till Hongkong och det var 

främst bland dessa Rut arbetade. 

 De kineser som kom voro totalt utblottade och saknade allt. Då startade Rut en 

”industri” där många kvinnor fick material att sy speciella kinessaker, som 

broderade dukar. Dessa alster sändes sedan till Europa och Amerika för att säljas 

bland missionsvänner. Pengarna som kom in skickades till Hongkong. 
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 Verksamheten växte och nya medarbetare trädde till, bland annat startades en 

skola som hade 500 elever som mest  det var nog viktigt att det evangeliska 

budskapet var huvudämne. 

 År 1958 var det åter dags för hemresa. 

 

 

De tre sista resorna: Under 20 års tid varade verksamheten i Hongkong för Ruts 

del. Hon var hemma på viloperioder 195860, 196667, 196970. 

 Sin sista resa ut till Hongkong gjorde Rut 197273. Hon var då ute i knappt ett 

halvår, främst för att hälsa på. 

 Ett inslag värt att notera under Ruts tid i Hongkong är Billy Grahams 

väckelsekampanj under 60-talet. 

 

 

”Maos lilla röda” 

Den brittiska kronkolonin Hongkong, var ett andningshål för både affärer och 

kultur från övriga världen, och sådan verksamhet kunde förmedlas till Kina den 

vägen. Ett sådant inslag var den så kallade Ping-pong-diplomatin där bordtennis-

spelare från bland annat Sverige fick matcha de bästa kineserna för att på så sätt 

mjuka upp det hårda klimatet. De styrande insåg att de inte kunde isolera sig för 

alltid.  

 De kristna i Hongkong kom underfund med att bland dem som for in i Kina 

skulle det gå att förmedla Guds ord den vägen. Därför trycktes Nya Testamentet 

upp i samma storlek som Maos lilla röda, och med röd pärm. 

 Maos lilla röda var den bok som propagandaministeriet givit ut när Mao Tse-

Tungs propaganda om det totalitära väldet skulle presenteras och som varje 

rättrogen kommunist formligen skulle bära på sig för att visa att vederbörande 

verkligen hade anammat budskapet. 

 Att försöka ta in biblar eller kristen litteratur i Kina var strängt förbjudet. Men 

”Maos lilla röda” var det ingen som märkte. En bärare av Maos lilla röda var 

oantastbar. 

 Ett exemplar av ”Maos lilla röda” finns med i faster Ruts brevsamling. 

 

Värt att nämna här är att kinamissionären Gustav Nyström (bekant till Rut) efter 

sin pensionering medföljde FN:s generalsekreterare Dag Hammarskjöld som tolk 

när denne skulle sammanträffa med Mao vid ett besök i Peking. 

 

 

Förblev sin kallelse trogen 

Under hela sin verksamma tid förblev faster Rut sin kallelse trogen, även långt 

efter pensioneringen verkade hon bland sina kära kineser.  
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 Så skulle Bibelns ord om att Guds rike skall gå fram med storm och 

människorna skola storma fram och rycka det till sig, gå i uppfyllelse, trots 

svårigheter och umbäranden som bara kan anas. 

 

 

 

Här följer nu ett urval brev som faster Rut skrivit hem till sin syster Berta. De är 

från tiden i norra Kina. Hongkong-tiden speglas därefter genom några 

cirkulärbrev. 
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Brev från tiden i norra Kina (av Rut J.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Någonstans på Medelhavet söder 

om Italien den 17 oktober 1933 

 

Måste nu först av allt gå tillbaka och berätta litet från de senaste dagarna. 

Vi stego ombord på Saarbrücken i lördags klockan ett. Komna ombord fingo vi 

först av allt veta att båten skulle ligga kvar i Genua till söndag morgon. Inte förrän 

klockan ett på söndag var den färdig att lägga ut. Lördag eftermiddag gingo vi i 

land och hade en högintressant eftermiddag gående i butikerna där vi försökte 

göra oss förstådda. Vårt förvärv blev en skön däcksstol.  

De första dagarna ombord slöade jag bara, först i dag har jag börjat ordna mina 

grejer och skriva brev. Du kanske undrar över dagordningen ombord, och jag skall 

söka berätta litet om det vanliga enahanda. 

Jag stiger upp halv sju/sju och sen klockan åtta har ”vi sex” vår gemensamma 

morgonbön i en av hytterna, därefter spisa vi frukost. Halv elva serveras buljong, 

och halv ett äta vi lunch. Halv fyra kaffe, te eller choklad. Halv sju middag. Detta 

är vad jag försökt på i matväg. Men för dem som önskar mer går det att få kaffe 

halv sju på morron, och kaffe eller te på kvällen halv sju. Aptiten är god och jag 

har aldrig i hela mitt liv ätit så mycket. Varje måltid består av fyra fem rätter mat. 

Till hyttkamrater har jag två damer, en från England och en från Schweiz. Har 

försökt få byta och få bo samman med två missionärsbarn, ett par flickor, Spira, 

14 och 16 år gamla från Södermalmsförsamlingen. De reser ensamma till sina 

föräldrar som är missionärer i Kina. Men våra respektive hyttkamrater ville inte 

byta och därför blev det intet. 

Vi äro tio svenska missionärer och fyra missionärsbarn. Sen finns det en 

mängd tyska, danska och engelska missionärer med. Katolikerna äro också 
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mycket talrikt representerade, en hel mängd munkar och nunnor reser ut till 

missionsfältet. 

 

Shuirtoin den 18 augusti 1934 

Mina älskade därhemma! 

Guds frid! 

 

Nu har återigen ett par veckor gått sen sist jag skrev. Ja, tiden ilar med en väldig 

fart. Endast en vecka till och vi resa till konferensen samt därifrån till Peking. Det 

skall bli roligt att komma ett slag till civilisationen igen. Men kanske man blir 

bortkommen efter att ha varit ifrån den några månader. 

Det är lördagsmorgon, en stilla morgon. Ute silar regnet ned. Sitter just och 

väntar på min lärare, men vet inte om han kan komma, ty när det regnar blir 

allting stillastående här. Därför äro inga dagar så vilsamma som just regndagarna. 

Då tystnar larmet och regnets entoniga musik är så sövande. 

För närvarande går Maria och jag i författning om att köpa en liten pojke. Det 

är en sexåring vars historia är rent hjärtslitande. Det hade stulits en del opium i 

hans hem och i förtvivlan däröver tog hans mor opium och dog. I vredesmod 

däröver hängde fadern sig, och så var den lille stackarn värnlös. 

Pojken såldes för trettio dollar till en man som inte hade några barn. När det 

sedan blev barn i hemmet blev den lille stackarns lott svår. Svält och stryk var vad 

man bestod honom med. Men vad värre var, pojken hade en morbror som fadern 

en gång misshandlat genom att skada dennes ben. Nu skulle morbrodern hämnas 

på pojkstackarn och tog och stampade eller skar av pojkens ben  vilket har vi inte 

fått klart för oss ännu; det förefaller mest troligt att han skurit och att benpiporna 

inte varit av, ty benet är nu så läkt att pojken kan gå, men mitt på benet är det inte 

stort mer än skinnet som omsluter benpiporna. 

För att inte morbrodern ännu en gång skulle slå av hans ben skickades han av 

dem som köpt honom till dennes syster. Hon är änka och en av församlings-

medlemmarna. Genom henne kom pojken hit till mötena och söndagsskolan och 

han tycktes känna sig hemma tvärt. 

I torsdags efter kvinnomötet berättade en annan kvinna   som bor på samma 

gård som änkan  pojkens historia för oss samt att änkans döttrar också äro stygga 

mot honom och att han knappast får någon mat där heller. Hon och pojken fick 

följa med oss in, och vi tvättade av de allra värsta skovorna och gav pojken litet 

att äta. Så sade vi till kvinnan att de skulle skicka hit pojken en gång om dagen så 

att han skulle få äta sig mätt. Den lille stackaren har nyss varit sjuk i diarré, då 

lämnades han i flera dagar i ett rum på en oeldad kang (sovplats) sjuk som han 

var. 

Pojken hade tydligen förstått att vi menade honom väl, ty i går morse kom han 

hit tidigt och stannade här ända tills vi skulle gå på husbesök i går eftermiddag, då 

måste han gå hem, men det var högst motvilligt och det gick inte utan tårar. 
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När vi på återvägen gingo förbi porten, stod han där och passade på oss och 

följde tvärt med hit igen med en min som om han tänkte: ”Nu går jag aldrig här 

ifrån mer!” 

När han ätit kvällsmat lyckades vi dock få honom att taga reson och gå hem för 

att sova under löfte att komma åter i dag igen. Klockan åtta halv nio i morse kom 

han stegande i regnet och nu ligger han härinne på golvet och sover. 

Evangelisten bad oss igår att vi skulle köpa honom, det har vi lovat göra om det 

bara går att ordna. De tro att det skall gå, ty om han som äger honom inte god-

villigt vill låta oss få honom för 30 dollar och skriva ett ordentligt kontrakt därpå, 

så skola de hota med lagen, ty också i Kina finns det lag på att inte misshandla 

barn. Får se hur det kommer att gå och hur snart det kommer att bli klart. I Kina 

går allting sakta. 

Om vi får honom, vilket vi hoppas, skola vi underhålla honom på vårt tionde. 

Nästan alla missionärerna härute ger tionde av sina löner och jag har också börjat. 

Om ett år skall han sen inackorderas i en kristen skola. 

Ja, detta är historien om ett av de många barnen i Kina som får lida oerhört. 

Pojkens namn är Hsi-hsing-tsi. 

 

 

Fengchen den 10 maj 1935 

 

Är i Fengchen den här veckan och är ”barnetös”. Sitter just nu ute på verandan här 

och mår så gott. Det är så varmt och vackert, fåglarna spela och solen gassar. 

Sommaren har börjat säga kineserna. I mitt knä sitter Åke, ett halvt år gammal och 

han gör allt han kan för att förstöra brevskrivningen för mej. 

Tant Alva Nyström finns ju också här så jag är ej ensam om bestyren. Det är en 

pigg 71-åring. Hon tänker om någon månad flyga till Ningshafu, en plats längre 

västerut där hon arbetat, jag tror i tjugo års tid. Om hon skulle gå som förut med 

båt på Gula floden från Paotow och dit skulle det ta tjugo dagar, men nu går det 

flygtrafik från Paotow till Ning-sha, och då går resan på två timmar och tjugo 

minuter. Flygmaskin blir alltmer och mer anlitad av missionärerna i inlandet. 

Sträckor som annars tar veckor, ja månader att resa, gå nu helt geschwint. Tant 

Alvas påtänkta flygfärd är sista nyheten på vårt fält och det sista vi fått att tala om 

i vår lilla värld. 

När jag kommer hem blir det att börja för vår 

nästa byresa. Troligen reser vi ut den 23 eller 

24. Då skola vi ha dophögtid på flera platser. 

På en plats är det tjugo dopkandidater. Gud 

vare tack och pris för dessa nya som skola 

tagas in i församlingen. Bed för dem att Gud 

må bevara dem till evinnerligt liv. 
  
 
Kinesiska dopkandidater. 
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Suiyancheng den 23 september 1935 

 

I torsdags om eftermiddagen kom Olia hit. Hon hjälpte mig med kvinnomötet och 

sen på kvällen kom Josef, Ester och Emma. Vi reste så in till Gamla stan och jag 

bjöd hela sällskapet på kvällsmat på kinarestaurangen. Vi fick ”möen och goer” 

mat och åto oss alla mätta och övermätta. Ändå kostade kalaset bara 1:50 kina-

dollar, och då var dricksen inberäknad. Ack om jag kunde få Dig hitut och bjuda 

Dej på ett ordentligt kinesmål! 

 

 

Suiyancheng den 4 december 1936 

 

Håller just nu på och knogar med mina cirkulärbrev. Sänder nu först av allt till Fly 

 vill ha iväg det bums så att det kommer iväg medan det finns väg och 

möjligheter. 

Ja, vi är ännu kvar. De sista dagarna har det varit stillestånd, men hörde genom 

Ming för en liten stund sedan, att de börjat slåss igen i går kväll. Vi äro beredda på 

flykt om det blir nödvändigt. 

Ske Guds vilja! Hos honom äro vi trygga både i liv och död! 

Du, Fridolf undrar om vi äro medräknade i de 150 missionärerna. Ja, jag antar 

det. De amerikanska missionärerna som arbetar i vår provins ha flytt. Deras 

platser ligger ju också närmare stridslinjen än våra.  

Om jag skrivit till Svenska Morgonbladet? Ja, det gjorde jag i augusti. Talade 

om för dem vilket stort misstag de gjort sig skyldiga till två gånger, samt 

uppmanade dem att meddela tidningens läsekrets därom, emedan jag inte ville 

motta fler uppvaktningar med anledning av ”min 50-årsdag” än jag redan gjort, 

åtminstone inte på 16 år. Då kan de eventuellt få återkomma med meddelande om 

min 50-årsdag. 

Har inget hört så antagligen bryr de sig inte om det. Men skulle det förekomma 

någon mer gång, så var snäll och dementera ögonblickligen å mina vägnar. 

  

 

 

Suiyuancheng den 5 augusti 1937  

 

Allenast hos Gud söker min själ sin ro,  

från honom kommer min frälsning. 

 

Det är längesen jag skrev hem nu. Den sista veckan har jag inte vetat om breven 

kunde gå igenom och har därför inte skrivit. Men igår sade Georg Söderbom att 

han trodde att breven kunde gå via Tainanfu till Shanghai och därför tänkte jag 

försöka få iväg några rader till Er i hopp om att de i sinom tid kommer fram. 
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Vi har hittills haft det lugnt och skönt i vår vrå av Kina. Tågen gå till Kalgan 

men inte ned till Peking på grund av oroligheterna. Inga brev eller tidningar eller 

för övrigt något slag av post kommer till oss. Nyheterna från ”fronten” når oss per 

radio och på ryktets vägnar. Ibland taga dessa rykten vidunderliga former och det 

berättas de mest rysliga saker såsom att japanerna ha bombarderat den och den 

platsen etc. 

Att de har bombarderat Tientsin är ju sant. För övrigt kanske Ni hemma vet 

mer om vad som har skett i Tientsin och Peking än vi vet. Emellertid behöva Ni 

inte oroas för mej och oss här. Skulle kriget komma till våra trakter så finns det 

alltid väg för oss att komma undan och guvernören har lovat att han i tid skall 

underrätta oss så att vi kunna fly undan, och han skall för övrigt göra allt han kan 

för att hjälpa oss. Vi utlänningar slå oss i så fall samman och fly till bergen till 

någon mongolby eller något tempel eller någon annan säker plats medan oron går 

över. 

Asta och jag bo fortfarande kvar i tältet å doktorns gård. Vi komma nog att 

stanna här så länge vi kunna, ty det är mycket lugnare och skönare här än hemma 

på stationen.  

Doktor Anderson tycker att det är bra så länge han har oss här och kan 

kontrollera våra sjukdomar. Asta är väldigt klen och det är gott att hon kan stå 

under ständig läkarvård.  

 

 

Suiyuancheng den 11 januari 1938 

Min egen älskade lilla syster! 

Rik frid i det nya året! 

 

Ja, nu skulle jag önska dej god fortsättning på 1938. Har ju inte skrivit till dig förut 

i år så det är sannerligen på tiden. Hoppas att Du fått mitt brev som jag sände 

några dagar efter jul där jag berättade om hurdan julen varit för oss. 

Brevgången är ännu ganska oregelbunden och nu är det längesen jag hörde från 

Er därhemma. Jultidningen Du sänt har jag inte fått och inte från Fridolf heller. 

Men den tredje januari fick jag nio styck gamla brev. Ett av dem var skrivet den 

25 juli och de andra i augusti och september. Flera av breven som kommo voro 

födelsedagshälsningar. 

Ja, så är det att leva i ett land där krig och örlig råder. 

 

 

Den tolfte på kvällen 

 

Nu har återigen en dag gått. Jag är just hemkommen efter att ha varit ute på 

hembesök. Går ut varje dag nu i hemmen och vittnar om den ende som kan giva 

frid och vila åt arma människosjälar. 
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Idag har Emma och Arne flyttat till Paitow. De skola övertaga Hosea 

Svenssons station, ty Svenssons har rest hem till Sverige. 

 

Torsdag e.m. 

 

Ja, igår kväll satt jag här i godan ro och tänkte få en lång pratstund med Dig, men 

man kan aldrig beräkna vad man skall göra i detta ”konstiga” land. 

Klockan halv åtta så hörde jag att någon kom in till Asta. Jag hörde henne tala 

svenska, så jag undrade storligen vad det kunde vara för en utlänning som kom på 

besök så sent på kvällen. Rätt som det var kom Asta in och sa att vi voro bort-

bjudna på kvällsmat. Det var Georg Söderblom, son till ett missionärspar. Han 

bodde i trakten och var affärsman. Han kom i flott bil och ville att vi skulle följa 

med till fru Andersson dit han rekvirerat mat från en av kinesrestaurangerna inne i 

staden. Vi följde med och trots att vi ätit kvällsmat klockan sex åto vi ett bastant 

kinesmål. Fru Andersson var ensam hemma, ty doktorn var i Peking för några 

dagar. Vi hade en riktigt trevlig kväll och klockan var nära elva innan Georg 

skjutsade hem oss igen. Men idag har jag fått betala för nattsölet. Är så sömnig 

och trött. Måste ändå upp lite före åtta i morse och hals överhuvud iväg till 

järnvägsstationen. 

Kineserna kommo in och väckte mej och bad mej gå dit och hjälpa Emmas 

kock att få en get med sig på tåget. Han skulle resa till Paotow med den, men när 

han kom till stationen sade alla blankt nej. Det gick inte att lösa biljett för geten. 

Nåväl, de sade detsamma när jag kom dit också, det skulle inte gå, men jag gick 

till en av de högsta av ”deras män” (japanerna) och han lovade mig med 

detsamma. I sista stund innan tåget gick kom både geten och kocken med. Jag 

reste hem glad i hågen och tackade Gud för ett nytt bevis på hans nåd. ”De nya” 

ha verkligen varit snälla mot oss här och vi har intet att klaga på dem vad det 

gäller oss personligen. 

 

 

(Detta brev är troligen skrivet 

under hemresan i maj 1941.) 

Ps. 121:8, 23:3 

 

... Det var mycket som rörde sig ute i Kina när det var tid för min hemresa och 

man undrade om man skulle resa eller stanna kvar. Jag hade lagt saken i Guds 

hand och bidade Guds tid och ledning.  

Så blev det bestämt att vi skulle resa och Bergmans, mina kamrater, lade in 

ansökan om tillstånd att få resa hem genom Ryssland. Efter detta blev det en tids 

väntan, ty det dröjde sex veckor innan svaret kom. 

Många sade att vår resa nog inte skulle bli beviljad och att vi inte skola tänka 

att det blir resa för oss. Men hela tiden kände jag en inre förvissning om att vägen 

skulle öppnas. Det var också en underbar frid i min själ. Gång på gång kom ordet i 
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23 ps. till mitt hjärta: ”Han leder mej på rätta vägar för sitt namns skull.” I tanken 

på att vi skulle resa förberedde jag mig. 

När sex veckor hade gått kom det en dag ett telegram. Det sade mej att 

tillåtelse var erhållen, vi kunde resa under maj månad. 

Nu blev det några bråda dagar med packning och avskedsmöten innan upp-

brottet skedde. Det var inte lätt att bryta upp från den plats som jag arbetat på och 

som under flera år varit mitt hem. Det var många kära medarbetare och kristna 

trossyskon som jag måste skiljas från, det var mina kära kamrater med vilka jag 

vuxit samman på ett särskilt sätt. 

Den 3 maj kom och dagen för min resa var inne. Folk kom och gick hela 

morgonen och det var många som ville giva mig avskedsord på vägen. ”Stanna 

inte länge hemma utan kom snart igen”, sade de alla. 

Så kommo mina kamrater från stationerna i en annan del av staden. Vi drucko 

kaffe och hade en bönestund tillsammans. Sen var det tid att gå till tåget. Alla 

kamraterna och flera kineser följde med, och när tåget gick sjöngo de kära 

kamraterna ”Löftena kunna ej svika, nej de står evigt kvar”, och tonerna från den 

sången var det sista jag hörde. 

Nästa morgon kom jag till Peking och där träffade jag mitt ressällskap. De hade 

väntat på mig och det första jag hörde från dem var: ”Äntligen!” 

Det blev bråda dagar i Peking. Det var så mycket som behövde ordnas: passen 

skulle viseras på olika legationer, man skulle vaccineras o.d. 

Den 10 maj på morgonen skulle vi resa från Peking. Trots den tidiga timmen 

hade många vänner kommit till tåget. Peking är ju en samlingsplats för 

missionärer i norra Kina. De ville sända sina hälsningar med oss hem till nära och 

kära i hemlandet. De kommo med blommor och gotter när tåget gick och stämde 

upp: ”Tryggare kan ingen vara, än Guds lilla barnaskara.”  

Så hade vår långa resa begynt och man hade tid att börja tänka på att man var 

på hemväg. 

Första uppehållet var i Munkden och dit kommo vi på natten den 10 maj. Vi 

hyrde hästskjutsar av vilka det fanns en lustig låg sorts vagnar. I dessa reste vi till 

hotellet där det var beställt rum för oss. När vi kom dit sades det att de hade inga 

rum för oss. Vi kunde ju inte stå på gatan på natten och vår energiske färdledare, 

som är smålänning, gav sig inte: ”Ni måste ta oss in för natten, om inte på annat 

sätt än att vi få sitta i ett väntrum.” 

Att mitt i natten ge sig ut att söka få rum på annat ställe var inte lätt, särskilt 

som det var fyra små barn i vårt sällskap. Till slut lovades att vi skulle få ett rum. 

Men så sade färdledaren att vi voro svenskar och då slog det om: ”Åh”, sade de, 

”äro Ni svenskar, ja, Ni skola få två rum”. Glada voro vi och det dröjde inte länge 

förrän vi kunde gå till sängs och vila. 

Nästa dag var söndag och vi tillbringade en skön vilodag i Munkden. Vi hade 

nämligen en dags uppehåll. Det var så vackert i hotellträdgården. Där blommade 

syrener och tulpaner. 
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På kvällen klockan elva fortsatte vi vår resa igen och nästa dag kommo vi till 

Harbin, en annan plats i Mandchuriet. Där var det ännu värre att få hotellrum, men 

efter några timmar lyckades våra bemödanden med framgång. 

Efter en dags uppehåll fortsatte vi till Mandchulli, gränsstationen i Mand-

churiet. Även där blev det uppehåll till nästa dag. Vi bodde den gången på ett 

japanskt hotell. Man tar av sig skorna utanför dörren och sitter och sover på 

golvet, i ett sådant finns det inga möbler.  

Nästa dag  det var 15 maj, och det blev den mest ansträngande dagen på hela 

resan  hade vi att gå igenom tullen, först på manchuriska sidan. Sedan efter 25 

minuters järnvägsresa voro vi på ryska sidan. Där blev det att gå till tullhuset igen, 

och efter ett par tre timmar var allt klart och vi kunde fortsätta resan. 

Nu följde sex dagars järnvägsresa utan uppehåll. Natt och dag gick vårt tåg 

framåt genom Sibiriens skogar och ändlösa vidder. Jag njöt av att se granar och 

björkar. De första blommorna jag upptäckte efter järnvägen var backsippor, men 

sedan såg jag också vitsippor, gullvivor och en sorts lilja. 

 

 

 

Hongkong den 31 augusti 1946 

 

Älskade Berta, Guds rika frid! 

 

Ville sända några rader till dig innan jag lämnar denna plats. Vårt uppehåll här 

blev längre än vad vi från början tänkt. Flygplanet ”St Paul” kom inte förrän i går 

eftermiddag och ”Ansgar” har vänt hemåt i dag med danskarna och en svensk 

ombord, Greta Landin. Vi skola resa i morgon bitti klockan nio och räknar att 

komma till Shanghai i morgon eftermiddag klockan tre. 

Vi har haft några sköna dagar här i Hongkong. Bor så trevligt på Basel-

missionens hem. Det kostar oss dock åtta dollar om dagen att bo här. Det är 

Hongkongdollar och det motsvarar ungefär åtta svenska kronor.  

Torsdagen var en intressant dag. Då voro vi först ute och hälsade på hos 

Buddistmissionen, hos pastor Hannerz. Vi åkte tåg ditut och sen var det tjugo 

minuters promenad uppför berget där Buddistmissionens station ligger. Vi 

överraskades av häftiga regnskurar och voro alldeles genomblöta när vi kommo 

fram. Det var mycket intressant att få se den stationen. Den är byggd i klosterstil 

och arbetar uteslutande bland buddistmunkarna i Kina. Besättningen på ”Ansgar” 

var också med därute.  

Efter att ha ätit lunch därute följdes vi åt hela sällskapet till järnvägsstationen, 

ty vi voro inbjudna till engelske biskopen för mottagning. Detta med anledning av 

att det var första gången ett missionsplan kommit till Hongkong, och nu var det 

meningen att fira den högtidliga historiska tilldragelsen. 

Vi hade klätt oss så fina våra små resurser tillät oss, voro rena och nystrukna 

och uppressade, men på väg ner från berget överraskades vi igen av ösregn och 
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höllo på att fastna i leran. Du kan ju föreställa Dej hur vi såg ut till biskop-

mottagningen. Det var dock inte så farligt, ty biskopen själv kom klädd i shorts. 

 

 

 

Peking den 23 oktober 1946 

 

Måste rita till några rader till Dej innan jag lämnar Peking.  

Är så glad i kväll ty i morgon skall jag flyga till Suiyuan. Även lång väntan tar 

slut, och i morse när Hilma och jag kommo till flygkontoret sade de: ”Ja, idag kan 

Ni få biljetter båda två.” Glada blevo vi. Efter ha väntat i en timme i en kolossal 

trängsel fingo vi våra biljetter. Dessa kostade oss 72.500 kinesdollar. Det var 

dyrtid i Kina då. 

I eftermiddag var det bönemöte här hos Nelssons. Ett mycket gott och välsignat 

möte med andefyllda vittnesbörd och en mäktig ström under bönen. 

I morgon skola vi vara på flygkontoret före klockan sex. Om allt går bra 

kommer vi att vara i Suiyuan klockan tio. Å, vad det skall bli roligt att få landa på 

flygfältet utanför Nya staden! Och att få se byarna och staden från luften! 

Ej mera nu. Stora famnen och en jättekram från Din lilla stora syster, Rutan. 

 

 

Nya staden den 20 mars 1947 

 

Ja nu är jag lyckligt hemma igen efter min resa till Peking och Tietsin. Det kan 

inte beskrivas hur skönt är att komma hem igen. Att resa i Kina är numera intet 

nöje utan kolossalt tröttsamt och besvärligt, ja det kan även vara farligt. Gud har 

beskyddat och hjälpt oss underbart på vår resa. 

Vi reste från Peking i söndags morse klockan 08.10 och sakta, sakta stretade 

vårt tåg uppför de väldiga bergen vid Nanshovpasset. Vi åkte tredje klass från 

Peking till Kalgan, och det tåget var ganska bra. Klockan sex på söndag kväll voro 

vi i Kalgan. Reste med riksha ut till bibelsällskapets hus, till fru Almblad där. 

 

 

 

 

 

Riksha:  

ett färdsätt i Kina. 

 

Fru Almblad tog in oss i sitt enda rum. De röda har haft huset länge och förstört 

allting, men den tappra fru Almblad har gjort i ordning ett litet rum och arbetar nu 

oförtrutet med att sända och förmedla biblar. Inte har hon mycket kvar av jordiska 

ägodelar, men det får inte hindra henne. 
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Hon bäddade åt oss på en liten träställning, som sattes på golvet, ungefär så 

stor som en dubbelsäng och lite mer. Där sovo vi gott till klockan halvfem på 

morgonen då vi måste upp och iväg till stationen. 

Klockan 07.10 gick tåget, och nu hade vi löst andraklassbiljett, men andra klass 

var inte bättre än tredje på detta tåget. I ressällskap hade vi I:mei, vår sjuk-

sköterska från Saratsi, som varit i Peking för att söka läkare. 

Vi hade inte rest långt förrän en mycket trevlig kines kom och hälsade. Jag 

kände honom inte men Ester presenterade honom som general Ah och då visste 

jag vem han var. Det var vår barnhemspojke från Saratsi som blivit en berömd 

man och stor krigare. Det är till mycket stor del hans förtjänst att inte vår provins 

är i de rödas händer. Han stannade hos oss och pratade en stund och gick så åter 

till sin plats i första klass. 

Lite senare vid en station kommo två av hans soldater ur hans livvakt till oss 

med två rökta höns, sådana som de säljer vid en del stationer. Dessa äro mycket 

goda, men som vi just ätit och druckit av medhavd matsäck gömde vi hönorna och 

på så sätt fingo Ester och jag hönsstek till igår middag. Senare på dagen var han 

åter inne hos oss och pratade en stund. Och sakta, sakta gick tåget mot Tatung.  

Järnvägen är bara helt bristfälligt lagad, och eftersom alla broar är sönder-

sprängda så gäller det att gå försiktigt över floderna.  

När klockan var tolv på natten närmade vi oss Tatung. Vi undrade hur det 

skulle bli, ty tåget skulle göra uppehåll där till klockan tolv nästa dag. Vi trodde i 

det längsta att vi skulle kunna få stanna på våra platser på tåget, men personalen 

sade att ingen var tillåten att stanna kvar. Att taga in på något överfullt ”inn” 

(hotell) vid stationen var just inte lockande. 

När vi voro nästan framme kom ”vår käcke general” och frågade hur vi tänkt 

göra, och så sade han: ”Vi följs åt antingen vi skola stanna på tåget eller stiga av.” 

När tåget stannat skickade han sina soldater till oss. Vi skulle taga vårt bagage 

med oss och komma in till honom i första klass. Vi gingo dit åtskilligt lättade om 

hjärtat. Tågpersonalen sade även till generalen att han och hans folk skulle stiga 

av tåget, men Ah Iao svarade att det inte fanns någon plats att taga in på och 

naturligtvis fick han sitt igenom. Han hade väl inte för inte en generals makt. 

Så sovo vi gott på var sin första-klass-soffa ända till klockan sju på morgonen. 

Då stego vi upp, och Ester och jag reste in i staden och hälsade på Nanny 

Fredriksson och Gullvi Karlsson, missionärer i Helgelseförbundet. Hos dem åto vi 

frukost och drucko elvakaffe, och sedan reste vi åter till tåget. 

Vi togo plats i andra klass ty våra biljetter gällde dit. När vår ”general” kom, 

strax innan tåget skulle gå, så bjöd han oss åter in i första klass, och efter en stund 

gingo vi dit. Sen när biljetterna skulle granskas så betalade han prisskillnaden för 

oss mellan andra och första klass. Det var bara elva tusen för var av Ester och 

mig, men mer för I:mei som skulle längre. 

Första klass var åtskilligt bättre än andra, och vi njöto obeskrivligt av ombytet. 

Så fingo vi ju också prata med Iao-san och det var ett sant nöje. Han är väldigt 

pigg och glad. Vår resa sista dagen var ett verkligt nöje. Vi bjödo honom på kakao 
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och smörgås, äpple och apelsiner, och han försåg oss med rökt höns, hårdkokta 

ägg och vindruvor. Jag bjöd honom komma och hälsa på mej i Nya staden och då 

sade han: ”Ja, jag kommer. Och när jag kommer vill jag ha kaffe och våfflor.” 

Det är en sak som är ledsamt när det gäller honom. Det är att han inte är frälst. 

”Jag kan inte förgäta Gud och när jag är i någon verklig fara beder jag”, sade han. 

Han berättade allt möjligt ur sitt växlingsrika liv. Han är rent fantastiskt djärv. 

Rider alltid före sina soldater. När japanerna voro här reste han på tåget mellan 

Saratsi och Chasuchi, klädd som en vanlig enkel bonde. Att han bara vågade! 

Japanerna hade satt ett högt pris på honom och ville förfärligt gärna ha tag på 

honom. Måtte Gud bevara honom! Kriget är långt ifrån slut och snart kanske det 

blossar upp igen, värre än förr. 

Vi kom till Kweisui klockan halv ett på natten mellan tisdag och onsdag. 

Klockan nio på kvällen, när vi passerat en liten station, berättade Iao-san att de 

röda voro endast 23 li borta (1 li = 575 m), det kunde vara risk för anfall på tåget. 

 Jag tänkte på hans två stora säckar med pengar. Om fiender därtill visste att 

han var med på tåget, så var ju risken oerhörd. Det var så underbart tryggt i den 

stunden att få känna att man var i Guds hand och på Guds väg. Gud bevarade oss. 

När vi passerat en eller två stationer visste vi att allt var väl. 

När vi kommo hit var problemet igen hur vi skulle komma hit hem. Nya 

stadens port var stängd och hit kunde jag inte komma. Om inte generalen varit, 

hade vi inte kunnat komma till Gamla heller, men han tog med oss på lastbilen till 

sin plats. Sen fick en personbil köra hem oss till Nan-tung. 

Klockan tolv voro vi hemma hos Ester, prisande och lovande Gud, som hjälpt 

och ordnat allt för oss.  

I går förmiddag reste jag hem. Det var underbart skönt att komma hem. 

Bed för general Ah att Gud må frälsa honom och att Gud må bevara honom 

från att falla i kriget. Han är en sådan man som det nya Kina behöver, och om han 

blev frälst kunde han komma att betyda mycket för Guds rike! 

 

Här har också varit så kallt i vinter. Men jag har haft att elda med. Fast storkovan 

har det kostat, och vad kolen och tändbränslet gått till i vinter vet jag inte om jag 

vågar tala om. Den sista kolen jag köpte var så dålig, ändå kostade den 55.000 

kinesdollar för 1000 chin. 

 Idag har det varit blåst och hemskt kallt. Hur mycket jag än eldat har jag inte 

kunnat få mer än elva grader varmt i mitt rum beroende på den dåliga kolen. 

Kvällarna blir aldrig långa numera, ty jag har alltid så mycket att göra. 

Tidningar och brev att läsa och skriva brev. Sen håller Topsy mig sällskap. Du 

skulle hört hur hon tjöt av glädje när jag kom hem från Peking. Det går så bra att 

vara ensam och jag stortrivs. 

Min cykel har visst kommit till Shanghai nu och så småningom får jag den väl. 

Du kan hälsa Alrik med att jag var på banken i Tientsin och hämtade en million 

kinesdollar. Alltså har jag blivit millionär  men det är bara en fattig millionär. 

Att leva i det dyraste landet i världen är ingen avundsvärd lott. 
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Hälsningar till alla mina kära och övriga vänner. Vet att många väntar på brev 

från mig, men ack, när skall jag svara på alla brev! Hade åtta brev när jag kom 

från byarna och sju styck igår när jag kommit hit plus alla som kommit förut. Det 

finns ingen i Sui som får så många brev som jag. Roligt är det men svårt få tid att 

svara och därtill dyrt. Nu har de höjt portot igen. 

 

 

Nya staden den 11 juli 1947 

 

Den här veckan har jag haft flera möten. I söndags här i kyrkan, i tisdags var jag 

med Iris i en by, igår talade jag på kvinnomötet här, och nästa söndag förmiddag 

skall jag tala på södra stationens förmiddagsmöte. Kanske att det blir att resa till 

byn Paitah tre dagar i nästa vecka, men det är inte avgjort än.  

Veckan därpå har jag lovat Iris att packa, ty de lämnar troligen här den 30:e för 

hemresa. De ämnar flyga hem. Numera går det flyg två gånger i månaden mellan 

Hongkong och Oslo. Det blir hemskt tomt och ledsamt när de får rest.  

Sist jag skrev berättade jag om Maths Filips ankomst och sade att Sven och 

Stig eventuellt skulle komma hit på en blixtvisit. De kommo dock inte. Flyget 

”regnade in” den onsdagen. (Det höll mina tak också på att göra.) 

I går fick jag min cykel och den var stilig må Du tro. Mörkröd lackering och 

alla Huskvarnas nya finesser. Jag är nu ägare till den finaste cykeln i stan, och vart 

jag kommer samlas kineserna omkring mig och tittar på min cykel. 

Har väntat så på att få cykeln. Har ju nästan varit tvungen att gå, eller åka på 

kineskärra mellan städerna 

[som på bilden här bredvid]. 

Ibland har jag åkt riksha men 

de äro så dyra. Efter detta är 

det ett nöje att åka till Gamla 

stan. Det är behövligt, ty när 

Iris och Erik reser blir jag 

stationsföreståndare också för 

Pehtang och det kommer att 

öka mitt arbete en hel del. 

Den här veckan har jag också varit ute på husbesök. Det var många som lämnade 

sig åt Gud på vårt stormöte och vi måst försöka ta vara på dem. 

I dag har jag tvättat och sedan kokat aprikossylt och saft. Aprikoserna går till 

nu. Ja, detta var lite ur mitt dagliga liv. 

Hur har Du det då? Varenda dag är mina tankar hos Dig. Nu hoppas jag snart 

få brev igen. 

Gud styrke Dig och hjälpe Dig. Han är med. Vilken tröst! 
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Peking den 27 oktober 1948 

 

Vi har haft några oroliga dagar här då den ena jobsposten efter den andra kommit. 

 Filip reste upp till Paotow den 17:e och skulle göra ett försök att få ut Dagny 

Edla Bergling, och om möjligt även Asta. De skulle komma med flyg hit den 21:e, 

men de kommo inte. 

På lördagen den 23 nådde oss den förfärliga nyheten att all förbindelse med 

Paotow var bruten. Inget flyg, inte ens ett telegram kunde komma. Längre fram på 

dagen fingo vi höra att de röda tågat in i staden Paotow lördag morgon. Du kan 

ana hur oroliga vi varit, och Math har varit förtvivlad. 

Idag är det den 28:e, och nu för en liten stund sen nådde oss ett telegram som 

meddelade att Filip och Paul Eriksson voro på flykt västerut mot Ningcha, men att 

Dagny E.B. var kvar i Paotow och Asta i Kweisui. 

Paul och Filip hade flytt på cykel på morgonen när de röda tågade in i Paotow. 

Saratsi är också gånget och av Suyuan är det nu bara Kveisui kvar. Men striden 

står het omkring Kweisui dessa dagar, det är bara en tidsfråga när också den 

platsen är i de rödas händer. Sen är hela vårt fält gånget, kanske med undantag av 

en del platser västerut.  

Helen och Margit äro nu hemma från sjukhuset, men nu är det Svens tur. Han 

ligger sjuk här hemma i reumatisk feber. Ja, Du förstår att vi äro prövade på alla 

sätt dessa dagar. 

Allting är så dyrt här i Peking, och vi säga oftast att det blir inte bara en som 

går i ”konkurs” utan alla äro vi på väg. 

Igår köpte jag en ej alltför bra madrass för 25 kr och en silkesvadd för 22 kr 

samt en spis med tillbehör för 70 kr. Allt för att inte frysa fördärvad. Har frusit så 

sista veckan, men nu skall jag sy mig ett täcke (hade tyg) och få en riktig madrass 

i sängen. Har bara haft sovsäcken, en tunn, tunn. Det blev så kallt. 

Oroas nu inte för mig. Det går igenom och Gud skall hjälpa oss dag för dag. 

Detta blir bara en liten hälsning. Skall snart skriva igen. Gud med oss min 

älskade lilla syster! Rut. 

 

Tientsin den 1 juni 1950 

 

Nu skall Du få höra litet om hur jag har haft det den gångna veckan. 

Har fått semester och det har varit så skönt få koppla av från hushållsbestyren 

litet. Även denna veckan har Margit haft hand om hushållet och jag njuter av 

friheten och åt att få ägna mig åt ”mitt eget”. 

Under veckan som gått har jag ”packat för Sverige”. Kofferten som jag talade 

om att sända hem står färdig i källaren och skall väl till tullen en av de här 

dagarna. När den kommer hem skall Du få arbete! Har lagt i saker avsedda till 

julklappar åt familjen och Du skall få göra dem i ordning och vidarebefordra dem 

när julen kommer. Skulle tro att koffertarna kommer fram i oktober, eventuellt 
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slutet september. Skall senare sända Dig utförlig lista av vad som finns. Och det 

kanske vore bra om Du reste till Jönköping när det skall tullas. 

I tisdags eftermiddag voro Asta och jag till en kinesisk bazar ganska långt 

härifrån. När vi voro på hemväg körde rikshan ikull med mig. Det är ett under att 

jag inte slog ihjäl mej. Hade en hatt med ett stort brätte på och den tog emot en del 

av slaget mot huvudet. 

Rikshan hade stark fart och skulle väja för en cykel i en gatukorsning och då 

hände det. Rikshan slog över och jag kastades ur den i den hårda gatan med en 

våldsam fart. Det första jag såg när jag kom till mig var en polis som stod och 

drog mig i armen och frågade hur det var. Med hans och Astas hjälp kom jag på 

fötter igen och kunde konstatera att inga ben voro brutna, jag hade både armar och 

ben i behåll. Hade fått en bula i pannan och ett sår på ena knät samt ett på arm-

bågen. 

”Skall du inte anmäla rikshamannen”, sa polisen. 

”Nej”, sade jag och satte mig i kärran igen, och så fick han köra hem mig. 

När vi kommo till porten här tog jag upp ett par traktater och en bibeldel och 

gav honom med betalningen och sade: ”Jag tror på Jesus och därför vill jag inte 

anmäla Er eller gräla på Er. Hoppas Ni också vill tro på Jesus.” 

Han tackade och Astas riksha kom också och tackade. 

På onsdagen var jag dock i säng, ty hela kroppen värkte och jag upptäckte den 

ena punkten efter den andra, och det ena blåmärket efter det andra. Nu är de flesta 

ömheter bra igen, det är bara högra armbågen som ej är läkt.  

I eftermiddag skall jag gå med min lilla kocka, fru Hisuut, på stan. Hon skall 

resa hem till Saratsi på onsdag och det tar i mig att jag inte kan få följa med. 

I torsdags voro vi hos polisen för att förhöras för att få revidenspass och nu 

skola vi få det nästa torsdag. 

 

 

Ombord på S/S Poyang den 1 mars 1951 

 

Älskade Berta! 

Jesus är vår frid!  

 

”Fear not  Thou art mine.” = Frukta inte du är min. Det ordet mötte Gud mej 

med en av de sista dagarna i Tientsin då jag kände mig ledsen och ängslig och 

förtvivlad. Jag hade gått upp på tredje våningen på C.I.M. och in i ett av rummen 

för att komma undan och utgjuta min nöd inför Gud. När jag steg upp från bönen 

föll mina ögon på en tavla med ovanstående ord och det stod där som skrivet i 

guldbokstäver av Gud själv: ”Fear not  Thou art mine.” Min ängslan försvann 

och det blev frid i min själ igen.  

De sista veckorna har varit svåra och uppslitande på mer än ett sätt. Skall 

berätta när jag kommer hem. I flera månader har pressen varit oerhörd och man 

har undrat om det skulle gå att komma ut, om vi skulle kunna få utresetillstånd 
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eller inte. Flera utlänningar har blivit fängslade  ingen vet för vad  och ständigt 

har frågan kommit: ”Skola vi slippa undan eller skall detta drabba även någon av 

oss?”  

En av de sista dagarna kom några poliser och gjorde husundersökning. Ingen 

av oss var särskilt modig. Gud hjälpte oss dock igenom och i söndags den 25 

februari klockan halv fyra reste vi ned till hamnen från det som varit vårt hem i 

mer än två år. Efter en timmas tullundersökning av våra väskor och papper gingo 

vi ombord på Poyang. Det kändes svårt att gå de sista stegen på Kinas jord och 

mitt hjärta grät vid tanken på att jag måste lämna min kallelses land. 

Det kändes mer än ord kan uttrycka att lämna Kina under dessa förhållanden, 

och sen att tänka på alla som vi måste lämna efter oss  barnen och alla våra 

kristna och många vänner  och inte veta vad som skola komma att möta dem av 

lidande och nöd. Det enda vi nu kunna göra för dem är att bedja. Må Gud göra oss 

trogna i bönevrån. 

I måndags klockan åtta på morgonen lade båten ut från Tientsin. Redan 

klockan sju gick jag upp på däck. Det snöade och marken lyste i vitt fastän det 

inte var mycket snö.  

Strax efter sju kommo folk för att vinka av oss. Det var vår kock, och affärs-

mannen Wang som jag skrivit om som blivit frälst. Efter en liten stund kommo 

barnen från barn-hemmet och alla de vuxna där. Det var endast tio av flickorna 

kvar, de andra hade redan flyttat till Paotow. Sen kom ett par studenter som brukat 

komma till oss. En av dem, en flicka som jag bedit till Gud med, i Kweisui. Nu 

studerar hon i Tientsin och skall bli läkare. Hon har brukat komma till mej ibland 

och hon var så hemskt ledsen för att jag reste. 

Vid åttatiden lade båten ut och alla våra kära på kajen viftade så länge vi kunde 

se dem. De grät, och vi grät, när båten gled ut. Litet längre ner stod min rikshaman 

bredvid sin riksha och vinkade. Han var den siste av mina vänner jag såg när jag 

lämnade Tientsin.  

Vi stodo på däck en bra stund  trots att det var kallt  och sågo Tientsin glida 

förbi. Och efter en stund såg vi platsen utefter floden dit vi i somras reste en gång 

på picknick. 

Båten vi reser med är en engelsk båt, fin och trevlig. Reser ju första klass och 

det är fina trevliga hytter. Jag delar hytt med en f.d. ryska; nu hör hon till dem 

som saknar land. Allt är bra utom att hon röker, det plågar mej en hel del. 

I måndags gick båten från Tientsin utför floden ned till Taku bar. Det är den 

plats där de stora båtarna lägger till, det är bara mindre båtar som kan gå uppför 

floden och in till Tientsin. 

När vi hade ätit lunch på måndag gick jag ned till hytten för att vila. Det var tur 

för mej, ty på så sätt slapp jag se när det kom en kinesisk båt med poliser från 

Tientsin och tog en av passagerarna från vår båt och tog honom med tillbaka. Det 

blev allmän ängslan och oro, ingen visste vem det gällde, och det är inte första 

gången polisen får tag på någon orsak och sticker efter båtarna och plockar av 

någon passagerare. Den de tog denna gången var en äldre italiensk affärsman. 
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Vi voro inte iväg från Taku bar förrän tisdag morgon och till dess hade vi 

kinesisk polis med på båten. Så länge de var kvar kunde ingen andas fritt eller 

vara säker på att inte bli kvarhållen. När båten på tisdag morgon lämnat av kines-

poliserna och vi kommit en bit ut började alla draga djupa andedrag: ”Tänk att vi 

äro ute, ute i frihet en gång till!” 

Fram mot middagen blev det ganska svår sjögång så istället för att gå och äta 

lunch kröp jag i säng. Klarade mig genom att ligga precis dyv stilla. Allting 

dansade för mej när jag skulle kläda på mej så jag kröp ner igen och låg hela 

dagen. Uppassaren tog in lite mat till mej men det smakade inget vidare. Onsdag 

morgon var jag uppe igen och var i matsalen. Alla målen ”puh hsin”. 

I dag fredag har jag varit uppe hela dan. Har ätit, läst, skrivit brev etc. Det är nu 

klockan halv sju på kvällen och om en stund ringer middagsklockan. Skall bli 

gott, jag är så hungrig. Skall skriva mer i morgon. På söndag hoppas vi vara 

framme i Hongkong. God natt. 

 

Lördag morgon 

 

Skall nu fortsätta pratstunden med Dig. Eftersom jag inte börjat skriva någon 

dagbok ännu, får väl mina brev till Dej bli i dagboksform. Har nämligen inte 

skrivit dagbok de sista åren, och nu när jag skulle resa var jag glad för det, ty 

polisen skulle läsa igenom allt skrivet, även våra dagböcker. 

Brände en hel del av vad jag inte ville de skulle se och en del som jag inte ville 

bränna fick de läsa. Vet inte om de tagit något av det, ty det skrivna såväl som alla 

mina fotoalbum, filmer och foton var inne i flera dagar för undersökning och kom 

förseglat tillbaka. 

Det fanns en polisman i Tientsin som kunde svenska. Han har varit i Sverige 

och läser och talar utmärkt svenska, så nog hade de väl möjligheter att undersöka 

även svenska böcker och papper. Därför är det mycket som blivit lågornas rov de 

sista veckorna och vår värmepanna har matats flitigt av oss alla. 

I natt har det varit gungit och även idag går vågorna höga. Jag följer med 

gungningarna och vaggar fram och åter och här skall Du få höra programmet 

hittills. 

Klockan sju kom uppassaren in med en kopp slätt te och en stund efter jag 

druckit det gick jag och badade. I saltvatten! Det var härligt!  

Sen klädde jag mig och därefter läste jag i Bibeln och hade en stilla stund. 

Klockan halv nio var det frukost. Åt katrinplommon, cornflakes, äggstanning, 

marmelad och te. Så tog jag en bok och gick i sittingrummet och läste till strax 

efter tio. Då blinkade Math, och det var ett tecken till att hon gjorde i ordning 

kaffe i sin hytt. Så samlades vår grupp hos henne och drack kaffe och jag satt kvar 

ganska länge och pratade. Sen gick jag till min hytt och började den här prat-

stunden med Dig ... 

Vi har medvind och går med full fart mot Hongkong. I morgon middag 

beräknas det att vi skall vara framme. Skall sända det här brevet så fort jag 
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kommer till Hongkong. När Du får det vet Du att vi lyckligt anlänt. Hoppas ha 

något brev från Dig när jag kommer dit. Nu gör jag ett litet uppehåll, det är strax 

lunch. So long! 

 

Söndag morgon 

 

Klockan är över elva och redan klockan ett beräknas vi vara i Hongkong. Så är 

första delen av resan gjord och det känns skönt. Är litet spännande att få se hur det 

kommer att bli. Var vi får bo och hur det sedan kommer att bli med vår resa i 

fortsättningen. Hongkong är överfullt av resande och trångt på allt. 

 

Hongkong måndag f.m. den 5 mars 

 

I går eftermiddag vid tretiden kommo vi hit, lyckligt och väl. C.I.M. tog oss till en 

kamp som de fått ordnat för alla sina missionärer som håller på och evakuerar. 

Här skulle Du vara med. Vi bo uppdelade i militär-baracker. Det är väl ett 

tjugotal damer som bor i vår barack. Bland dem Asta, Dagny, Edla, Math och jag. 

Vet inte hur det blir med vår fortsatta resa men troligen blir det flyg, ty båtar är 

det nästan omöjligt att få. C.I.M. har flygplan som tar ganska många passagerare. 

Första turen skall gå den 10 mars och den andra i slutet av mars. Man kan ju inte 

gå här så många månader och vänta på båt. Det är omöjligt, och dyrt blir det. 

Slutar pratstunden med Dig för idag. Vi möts varje dag i tanke och bön. 

Hälsningar och stora famnen från din lilla storasyster. 

 

 

 

Hemfärden till Sverige företogs med flyg till London, därifrån med båt till 

Göteborg. Därmed var Ruts tid i norra Kina till ända. 

Två år senare for Rut ut igen. Nu till Hongkong. Där fortsatte hon sin 

missionärsgärning. 
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Cirkulärbrev från Hongkongtiden 

 

av Solveig och Daniel Nelson 

medarbetare till Rut 

 

Hongkong i Kyndelsmässotid 1959 

  

Julen 1958 är över och vi har kommit en bra bit in på 1959! Med glädje och 

tacksamhet ser vi tillbaka på det gångna året och med hopp och förtröstan ser vi 

framåt mot det nya. Vi är tacksamma till GUD, som har gett oss åter ett år härute 

under lugna yttre förhållanden. Vi vill också tacka Er alla varmt för trofast 

vänskap och stöd i vårt arbete ... 

Sedan vi sist skrev, har det hunnit hända åtskilligt. Vad vi är mest glada för är 

kanske det, att den politiska storm, som vi var mitt inne i, då vi sist skrev, nu har 

bedarrat, åtminstone för tillfället. 

Det var onekligen ganska kusligt då skottlossningen pågick som bäst mellan 

fastlandet och de av Nationalist-Kina hållna öarna alldeles utanför. Även om det 

geografiskt sett är långt borta från Hongkong, så vet vi ju, att hade något allvarligt 

hänt där, så hade Hongkong varit i farozonen. När som helst kan det naturligtvis 

blossa upp igen. Men Kina har fått så mycket annat att tänka på att kanske det 

dröjer innan de söker ta de små öarna igen. 

Först av allt, så har Mao Tze-tung måst avgå. Orsaken  ja, det är väl ingen 

som vet riktigt. Man gissar på inre spänning, rivalitet mellan ledarna i toppen etc. 

En viktig orsak är helt säkert den så kallade kommunindelningen, som man under 

de sista månaderna har sökt genomdriva. Det innebär helt enkelt, att man gör våld 

på det gamla för kineserna så viktiga familjelivet. Enheten blir kommunen, inte 

familjen. Man bygger väldiga baracker med män och kvinnor åtskilda. Barnen tar 

staten hand om för uppfostran. Utspisning sker i stora kommunala kök. Det skall 

mycken diktatur till för att kunna genomdriva en så genomgripande reform, i 

synnerhet i ett land som Kina. 

Naturligtvis kan man säga, att Kina med de starka familjebanden saknat sinne 

för det allmänna, för det sociala, för nationen. Men familjen har dock sedan 

världens skapelse varit urcellen i samhället i civiliserade länder, till vilka man 

utan tvekan måste räkna det gamla kulturlandet Kina. 

Man läser nästan dagligen i tidningarna här i Hongkong, att regeringen måst 

sända trupper än hit och än dit för att kväsa oroligheter som brutit ut i samband 

med genomförandet av kommunindelningen. Peking har också sänt ut 

proklamationer, som påbjudit att man skall gå varsamt fram. Alla måste garanteras 

åtta timmars sömn heter det bland annat. Vilket innebär, att man på sina håll 

åtminstone försökt tvinga folk till att arbeta mer än sexton timmar om dygnet. 

Staten har i Kina liksom i andra diktaturländer blivit den nya guden och 

produktion heter lösenordet. Men det är inte lätt att få folk att producera, då 

samtidigt livsmedelsransonerna göras mindre och mindre. 
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Flyktingar kommer alltjämt över gränsen till Hongkong. Men medan det för tio 

år sedan var överklassen i den gamla regeringen som flydde, så är det nu mest 

fattigt folk, bönder, arbetare, fiskare, som kommer. De kan helt enkelt inte 

existera därinne. 

Tidningarna talar också om segt motstånd mot kommunismen uppe i Tibet och 

Mongoliet. 

 

Hongkong i Mikaelitid 1960 

Kära vänner! 

 

Åter lider det mot slutet av ett år med Advent, Jul och Nyår för dörren. Det är 

alldeles fantastiskt vad tiden löper fort. Men det är väl så, att när varje minut är 

fylld till brädden med innehåll så hinner man aldrig ha långsamt ... 

Men nu till det dagliga arbetet. 

Macao barnhem är alltjämt inhyst i den tillfälliga lägenhet som vi hyrde i 

början av året... 

Fadderbarnsrörelsen, som har största stödet från Sverige, är vår nyaste 

arbetsgren, glädjande och inspirerande ...  

Svenskt mjölkpulver har kommit helt nyligen och det är vi särskilt glada över. 

Det ger Solveig ut, endast till mammor som nyligen fått barn och som inte kan 

amman dem samt till de hem där man har tbc ... 

Bondbyar håller nu på att växa upp på flera ställen. I Sai Kung har vi 30 hus 

färdiga och likaså svinstior. Vi håller på att planera för ytterligare två områden där 

med ungefär lika många hus i vardera området ... Vi driver en tillfällig skola i ett 

av husen ... 

Försäljningen av handarbeten har varit ytterst livlig och just nu har vi en 

julrush utan like. Vi har fem ungdomar som packa paket nere i källaren, i år mest 

för USA, England och Tyskland. I Sverige finns väl våra dockor och annat nu i 

nästan varje hem! ... Alla våra änkor i Sai Kung är sysselsatta med tillverkning av 

juvelskrin och är redan självförsörjande i väntan på att husdjursskötseln skall ge 

avkastning. 

Den 1 november hoppas jag få ytterligare en medhjälpare, en danska, som 

också behärskar tyska och engelska språken. Staben på min avdelning är mycket 

internationell med två norska flickor, en kanadensiska, en engelska, som har hand 

om våra sykurser och kockskolan, en tysk ingenjör, som har hand om de motor-

tekniska kurserna, två amerikanska missionärsfruar, som arbetar frivilligt och 

resten kineser. De flesta av kineserna är själva flyktingar, som nu beredas arbete 

hos oss. Arbetet har vuxit kolossalt, mycket tack vare den svenska insatsen. Er 

offervillighet har givit oss allt större möjligheter att hjälpa. 

Med dessa rader vill vi önska Er alla, trofasta vänner, God Jul och Gott Nytt 

År! Gud löne Er rikligen för Er trofasta kärlek till nödens barn i Hongkong. 

 

Era tillgivna medarbetare Solveig och Daniel Nelson 
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Cirkulärbrev av Rut Johansson och Ingegärd Lidenmark 

 

”Gud är kärlek” 

Kära vänner! 

 

Vi vill sända Er en sommarhälsning från Hongkong Macao, samtidigt som vi vill 

tacka för all hjälp Ni ger vår skola och våra skolbarn på Macao ... 

Sommaren har kommit på allvar och vi nordbor, som är vana vid kallare 

klimat, pustar och stånkar och svettas, och önskar oss några månader framåt i 

tiden. Ni därhemma skulle kanske vilja ha lite av vår värme, och ginge det bara, 

skulle vi mer än gärna exportera en del av den varan till Er ... 

Vi håller just på att skaffa oss ytterligare ett par lokaler, så att vi nästa termin 

kan utöka skolan med ännu en klass. Vi beräknar att få plats med ungefär 500 barn 

i skolan då alla lokaler blivit iordningställda. Sedan skall vi stoppa där och inte 

utvidga mera, utan i stället försöka få bättre ”kvalitet” på den. 500 barn kan räcka, 

inte sant? 

I vår fick vi en storslagen gåva, förmedlad av den norske generalkonsuln här i 

Hongkong, att användas till barnbespisning i vår skola. Förut har ju alla barnen 

dagligen fått mjölk och bullar, nu får de dessutom också ett fullt mål mat.  

Det var väl lite extra arbete att sätta igång med denna matservering, men 

barnens glädje över att få äta sig mätta var lön för mödan. Det är bara pinnarnas 

rassel som hörs under måltiderna. Vem har tid att prata? Nej, det gäller att få i sig 

så mycket som möjligt. De får äta så mycket de orkar och en del av dem orkar 

med en försvarlig mängd. 

Fyra till fem skålar med ris och tillbehör och dessutom ett stort äpple som 

efterrätt. Det är kalas för de fattiga barnen. 

En liten grabb kom till sin lärarinna en dag och bad att de skulle slippa sin 

lovdag. Lärarinnan såg väl lite undrande på grabben och menade att de alltid 

bruka tycka om att ha fritt från skolan. Jo, men fröken förstår, hemma får vi så 

dåligt med mat, blev pojkens svar. 

För ett par veckor sedan fick vi ännu en gåva till skolbarnen. Nya kläder till 

alla 350 barnen. När vi ”måttade” dem undrade de om det verkligen var sant att de 

skulle få nya kläder. Sådant händer nämligen mycket sällan för dem. Inte var det 

så märkvärdiga och dyra kläder, men det var praktiska kläder, mörkblå långbyxor 

och ljusblå blusar.  

Ungarnas glädje var det inte att ta fel på, då de första dagen hade sina nya 

kläder på sig. Och vi som fick förmedla gåvan, var väl inte mindre glada. Det var 

väl också så roligt att se dem fina, hela och rena, så länge det nu varar. 

 

Så önskar vi Er Guds rikaste välsignelse 

Tillgivna 

Rut Johansson 

Ingegärd Lidenmark 
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Bland julrosor på Taiwan 1966. 
Berta (till v.) på besök hos Rut. 

 

Efterord 

På Långareds Hembygdsförenings initiativ anordnades hösten 1998/våren 1999 två 

minneskvällar om tidiga missionärer från trakten. Ebbe Gisleskog medverkade 

och berättade om sin faster, Rut Johansson från Fly. (Rut vistades tidvis hos sin 

broder Alrik som bodde i Vänga, vilket är en del av Långareds socken.) 

Som det brukar vara i livet, ger det ena impulsen till det andra, och idén föddes 

att göra en skrift med text och utdrag ur Ruts brev. 

Att dokumentera den del av bygdens kulturhistoria som har med mission att 

göra, är inte bara en angelägen uppgift, det är också ett mycket stimulerande och 

fascinerande arbete: Man får följa de tidiga missionärernas levnadsöden; man får 

inblickar i de länder som de bedrev mission i; man blir delaktig i vad som hände  

precis som människorna här hemma förr. 

Missionärerna skrev hem och berättade om sina upplevelser och människorna 

här hemma blev delaktiga i vad som hände i det främmande landet, och de lärde 

känna dess kultur, historia, geografi och folk (att det skedde genom ett 

västerländskt missionärsöga får dock inte glömmas).  

Genom Ruts brev blev hennes nära och kära delaktiga av vad som hände i 

Kina. Och tack vare Ebbe Gisleskogs insats är vi nu fler som får ta del av Ruts 

upplevelser och erfarenheter. Ebbe har gjort det möjligt för oss. Han har tagit vara 

på den skatt som ”gamla brev” kan vara. 

 Jag hoppas att Du som läsare fått lika stort utbyte av att följa Rut och ta del av 

hennes upplevelser som jag nu har haft medan jag skrivit ut och sammanställt det 

hela. 

 

 Göteborg i juni 1999 

 Ingrid Svensson 

 

 


