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På Långareds Hembygdsförenings initiativ anordnades ett par minneskvällar om
våra tidiga missionärer från trakten (en kväll hösten 1998 och en kväll våren 1999).
Detta häfte är en sammanställning av det material som då användes och en
dokumentation över de två kvällarna. Vi har begränsat arbetet till att gälla ”de
allra första”, dvs de missionärer som for ut före 1930-talets utgång.
Dokumentation och sammanställning:
Ingrid Svensson

(Original ersatt av pdf-fil 2015-03-29, endast smärre justeringar har gjorts.)
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De for i missionens tjänst,
till Kongo och Kina ...
De for i missionens tjänst, till Kongo och Kina … Så kallade vi rubriken för
kvällen i Långareds församlingshem den 13 november 1998 då Verner Smedberg,
Ebbe Gisleskog och jag (Ingrid Svensson) berättade om mission och människor
som farit ut från vår bygd.
Verner Smedberg, en missionens man, som själv är född i Kongo och har sitt
hjärta där; son till missionär Paul Smedberg från Deragården i Vänga (född 1894).
Verner visade bilder och berättade om sin far Paul, om sig själv och sin familj
samt verksamheten i Kongo.
Ebbe Gisleskog har visserligen inte själv varit ute som missionär men har en
faster som for till Kina på 30-talet: Rut Johansson från Fly. Hon vistades även en
hel del i Vänga. Ebbe innehar en stor mängd brev som Rut skrivit till sin syster
därhemma. Med hjälp av breven fick vi genom Ebbe ta del av hur ett
missionärsliv i Kina kunde gestalta sig.
Jag själv har inte varit ute i missionens tjänst men har en syster, Kerstin f.
Svensson från Stenbrona i Loo, som varit i Kongo och jobbat ett par år på 70talet.
Inför kvällen hade vi bland annat tagit fram namnen på de
missionärer/missionsarbetare från Långareds socken som rest ut fram till nutid:
Den allra första missionären från Långared socken var Augusta Andersson från
Sävekärr i Loo. 1895 for hon till Kongo.
År 1907 for nästa missionär: Elin Svensson från Tvärslätt i Loo. Hon for till
Östturkestan, Kinas västligaste provins (Sinkiang).
På 1920-talet var det en man från Attholmen som skulle bli missionär och fara
till Kongo: Paul Jonsson. Han blev dock sjuk och dog.
1926 var det en annan Paul som for, nämligen Verners far: Paul Smedberg
från Deragården i Vänga (gift med 1: Marta, 2: Rut, båda missionärer). De
verkade i Kongo.
Och på 30-talet har vi Rut Johansson från Fly som gav sig av till Kina.
År 1946 var det en man med rötter i Långared som också for till Kina: Nils
Mjönäs. Han var visserligen inte själv född i Långared men väl hans far. Nils var
pastor och född i Göteborg.
I slutet av 40-talet (1949) for Rune Brynggård ut till Kongo. Rune kom från
Långared. Om han redan då hade med sig sin fru Asta vet vi inte, men Asta kom
dit då också.
På 50-talet var det inte någon från socknen som for.
På 60-talet har vi Verner Smedberg, for till Kongo. Där träffade han Kyllikki
som redan var där. De är gifta sedan många år; bor nu på fädernesgården i Vänga.
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På 60-talet har vi också Ingrid Andersson från Börta som for ut i missionens
tjänst, till Burundi, och var där under ett par år.
På 70-talet for Ann-Marie f. Nyberg från Vänga och hennes man Gunnar
Johansson, född i Nyhem, Anten. Även de till Burundi.
På 70-talet for också Kerstin f. Svensson, från Loo  till Kongo.
På 80-talet har vi två systrar från Frishulan i Loo som tog med sig man och
barn och gav sig av. Eva f. Johansson, gift Boija, åkte till Ecuador i Sydamerika;
hennes syster, Aina, gift Stenberg, for till Kongo.
På 90-talet har vi ännu en familj som reste till Afrika i missionens tjänst, till
Tanzania: Harald Wängberg från Vänga med hustru Mona och barn.
Nu på 90-talet har vi åtskilliga ungdomar i socknen som varit ute i världen, och
jobbat i vad man kan säga ”i missionens tjänst” eller i ideellt arbete. De reser ut
och gör en insats, men på ett litet annat sätt än förr och under andra former än
tidigare och under kortare perioder. Ett tjugotal ungdomar nämndes under
missionskvällen i församlingshemmet i Långared 1998.
Vår bygd är således intimt förknippad med mission. Göran Andreasson från
Fly, tidigare pastor i Loo, hade ett förflutet i Kongo. Och nu har vi Mauritz och
Margareta Pettersson, som bor i Tvärslätt i Loo, också de med ett förflutet i
Kongo. Mauritz jobbar numera med att bevaka Kongo och vad som sker där.
Bygdens första missionär Augusta har med andra ord fått många efterföljare.
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De for i missionens tjänst
Tid ”på fältet”

1895-1905

Augusta Andersson, Sävekärr, Loo (död 1906) Kongo (Belg)

1907-1938

Elin Svensson, Tvärslätt, Loo (död 1960)

1920-21

Paul Jonsson, Attholmen, utbildar sig till missionär för att fara
till Kongo men sjukdom och död avbryter hans studier

1926-1961
19311924-1959

Paul Smedberg, Deragården, Vänga
g.m. Marta Andersson
g.m. Ruth Pettersson

Kongo

1933- 70-talet

Rut Johansson, Fly (Alliansmissionen)
(vistades tidvis i Vänga)

Kina

1949-70-talet
1949-80-talet

Rune Brynggård, Långared
och Asta Brynggård

Kongo

1961-95
1958-95

Verner Smedberg, (född i Kongo 1932)/Vänga Kongo
och Kyllikki Smedberg

60-talet (2 år)

Ingrid Andersson, Börta, Vänga
(Pingstmissionen)

Burundi

1972-90
1972-73

Anne-Marie f. Nyberg, Vänga
och Gunnar Johansson, Nyhem, Anten
(Pingstmissionen)

Burundi

1976-78

Kerstin Svensson, Stenbrona, Loo

Kongo (Fr.)

1986-89

Eva f Johansson, Frishulan, Loo
och Gunnar Boija + barn

Ecuador

1986-89

Aina f Johansson, Frishulan, Loo
och Ingvar Stenberg + barn

Kongo (Fr)

1995-97 (3 år)

Harald Wängberg, Vänga
och Mona + barn

Tanzania

Östturkestan

Missionär med rötter i Långared: Nils Mjönäs, missionär i Kina 1946-49. Pastor,
född i Göteborg. Nils far: Aron Svensson, (släkt med bl a Ingemar Svennered).
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Ur Alingsåstidningen november 1998.
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De allra första ...

1895

Augusta Andersson från Sävekärr (Loo)
reser ut till Kongo som missionär.
Verkar där i tre perioder. (död 1906)

1907

Elin Svensson från Tvärslätt (Loo)
reser ut till Östturkestan som missionär.
Hon verkar där till 1938. (död 1960)

1920-21 Paul Jonsson från Attholmen
studerar vid Missionsskolan på Lidingö för
att utbilda sig till missionär i Kongo,
men sjukdom och död avbryter hans
studier och framtidsplaner.
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1926

Paul Smedberg från Deragården, Vänga
reser ut till Kongo där han är verksam till 1961.
Första hustrun Marta Andersson (gifta 1932)
Andra hustrun Ruth Pettersson (gifta 1953)

Marta och Paul.
Ruth och Paul.

Yrkesskolan i Brazzaville. Interiör av verkstäderna.
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1933

Rut Johansson från Fly
reser till Kina och verkar där till 70-talets början
(sista tiden i Hongkong).
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Kongomissionären
Augusta Andersson
Augusta Andersson, bygdens första missionär, föddes 1870 på gården Sävekärr
i Loo. Hennes far var också född i Sävekärr, hennes mor kom från Snurrebo.
Augusta var yngst av fyra syskon. Hennes bror August (gift med Augusta från
Ruus) tog vid på gården och fick barnen: Emil, Mimmi och Annie.
August var den ende av de fyra syskonen som gifte sig. Till de ogifta syskonen,
Johannes, Elisabet och Augusta byggdes en liten stuga en bit bort från gårdshusen.
Den ligger där än i dag, en liten rödmålad stuga vid en krök längs vägen; den
kallas Elisabets stuga.
När Augusta var 23 år for hon till Stockholm och gick en missionsutbildning,
och år 1895 for hon ut till Kongo.
Det måste ha tett sig ganska märkligt när hon gav sig iväg. Ingen från bygden
hade åkt ut så tidigare. Och så ger sig den här unga tjejen iväg till detta avlägsna
främmande land! Vilket mod! Vilken övertygelse hon måste haft! Det var ingen
stor och robust kvinna, utan en späd ung tjugofemårig tjej.
Idag far de unga också ut, men då 1895 var det något annat, då var det att resa
med livet som insats. Av de 80 missionärer som Sv. Missionsförbundet sände ut i
slutet av 1800-talet var 30 döda innan sekelskiftet (37,5 procent). Augusta skriver
i ett brev hem till Sverige 1905: ”Vi hafva under detta år fått det ena budet efter
det andra om våra syskons hemgång. Vi frukta därför för varje post uppifrån
landet.”
Augusta blev också sjuk där ute i Kongo. Och hon kom hem 1905 med bruten
hälsa. Året därpå dog hon, 36 år gammal. Hon var ute i tre perioder, i sammanlagt
tio år.
Augusta var bygdens första missionär, men glömdes tydligen ganska snart bort;
man talade inte så mycket om henne. Det är också svårt att få fram uppgifter om
henne. Är det någon som har något minne eller någon uppgift så delge oss gärna.
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Vad gäller Augustas gravsten så har den legat bland de omtalade gravstenarna vid
Långareds kyrkogård, ”som man inte riktigt vet vad man ska göra med”, som nu
ligger uppradade utanför nya kyrkogården. Hösten -98 återbördades den dock till
sin rätta plats, till den plats på gamla kyrkogården där Augusta ligger begravd.
Stenen finns nu där och minner om Augusta och hennes gärning:
Kongomissionären Augusta, bygdens första missionär.

Augustas gravsten (nu liggande).
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Augusta Andersson
född på gården Sävekärr ¼ mantal i Loo
Far:
Mor:
Syskon:

Anders Eliasson, född i Sävekärr 1841, död 1876
Anna Greta Ericsdotter, född i Snurrebo 1830, död 1901
August, född 1851, död 1920, g.m. Augusta Johansdotter född i Ruus
Barn:
Emil
Alma ”Mimmi”, g.m. ”Johan i Sävekärr”
Annie, g.m. Werner Svantesson
Johannes, född 1859, död 1921
Elisabet, född 1863, död 1942
Augusta, född 1870, död 1906

Augusta i Kongo (till höger på bilden).

Missionsstationer i Belgiska Kongo som Augusta varit på:
Nganda, Mukinbungu, Kibunzi, Kinkenge och Londe.
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Augusta har sin plats bland Sv. Missionsförbundets femtio först utsända till Kongo.
(Augusta på nedersta raden, näst sista bilden till höger.)
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Ur Ansgarius 1907 av Wilhelm Sjöholm
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Döda i Zaire och Kongo 18871968
(SMF-missionärer)
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Bild av Michel Hengo, kongolesisk konstnär.

Paul Smedberg
Text: Verner Smedberg
De for i missionens tjänst... Vi kan nog inte med ord förklara med vilken
övertygelse de allra första missionärerna reste till Kongo runt sekelskiftet (18001900-talet). Alla var nog beredda på att dö. Bland alla faror fanns malarian; en
sjukdom som man visste mycket lite om.
Vad drev dem förutom missionsbefallningen i Matteus 28: 1920?
Det gick en våg av intresse för Afrika efter Livingstones och Stanleys resor
genom Afrika. Kongofloden hade där stor betydelse. Givetvis spelade också
kolonisatörerna en stor roll för intresset för Afrika, men också sjöfarare, däribland
ett flertal svenska sjökaptener på flodångare från Stanley Pool till det inre av
Afrika. Sannolikt behövdes också en portion äventyrslust.
För att beskriva pappas beslut att bli missionär väljer jag några avsnitt som han
själv skrev för Vänga missionsförsamlings minnesskrift vid 75-års-jubileet 1953,
med rubrik ”Det största av allt”, nedskrivet i Dolisie påskdagen 1953:
”I Vänga missionshus gjorde jag mina första lärospån i den verksamhet som
sedan skulle bli mitt livs största uppgift. Där fick jag börja söndagsskolan.
Där mötte jag några av de personer som näst föräldrar och en del släktingar
torde ha utövat det största inflytandet vid den tiden i mitt liv. Gamle
Lindberg, Johan Andersson, min egen faster Hedda och Ida i Espenäs blir
särskilt levande från min första tid i söndagsskolan.
För den unge är valet av levnadsbana inte alltid lätt. Rätt ofta fick jag
vara skjutspojke när predikanter gästade vårt hem. Bättre tillfällen att föra
livsuppgiften på tal kunde en lantbrukarson inte få. Jag minns så väl hur
gripen vår vän Paul Jonsson (som endast något år senare kallades hem till
Gud) blev vid ett kretsmöte med främmande talare.
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Det ligger intet av självberöm att söka tjänst i Guds rike. Själv räknar jag
det som en obeskrivligt stor förmån.”
Pappa avslutade missionsskolan 1925. Som missionselev besökte han Tidaholm,
vilket fick till följd bekantskap och senare giftermål med Marta Eugenia
Andersson. År 1926 reste pappa ut till Kongo. Marta var ännu kvar i Sverige.
Påskafton 1928 förlovade de sig ”per korrespondens”, vid en uppgjord,
överenskommen tidpunkt (pappa befann sig på Madzia). Om detta skriver han i ett
brev:
”... funderade på vart jag skulle gå, men så knallade jag iväg vid
halvsextiden upp till en stor höjd för att kunna se så långt som möjligt. Vi ha
den allra dråpligaste utsikt från denna höjd. Som sällskap hade jag Moppe
(hunden), som följde troget vart jag gick. Där uppe satte jag mig och började
läsa ur mitt lilla franska testamente. Fick då upp Joh. 14. Härliga ord. Sedan
kom jag att tänka på Rom. 8 och läste senare delen där. Detta allvarliga ord
grep mig underbart och det kändes verkligen skönt på samma gång allvaret
icke gärna kunde varit större inför en stor församling. Jag tyckte mig ha hela
himmelens änglaskara omkring mig. Kl. gick mot 6 och Moppe kom till min
sida. Solen sjönk ned bakom ett moln och jag bad  bad med tanke på vår
framtid och om nåd att kunna vara vad jag bör för dig. Jag må säga att det
var en underbar stund. Sedan reste jag mig och såg mot norr, satte ringen på
fingret och  gick tillbaka.”
Mamma Marta berättar, också i ett brev, hur hon hemma i Tidaholm bytte ”dress”
vid femtiden och gjorde sig lite fin och sen tillbringade en timma i lugn och ro på
deras lilla rum och på sexslaget satte ”den betydelsefulla tingesten” på fingret.
År 1929 gjorde far en hemresa med flodångare tvärs över Afrika: Från Kinshasa
den 18 mars via Stanleyville 1 april, Kindo 8 april, och därefter till Dar-EsSalaam. Suez 22 maj, Palestina, Alexandria, Neapel 2 juni, Rom, Paris. Ankomst
Malmö 9 juni 1929.
Han var ute i sex perioder: 19261929, 19301934, 19361939, 19461949,
19511955, 19571961.
Att missionärslivet kunde ha sina konsekvenser för familjelivet framgår av en
dagboksanteckning från Mansimou från 1946:
”Söndag. Paul Smedberg har i kyrkan offentligt hälsats välkommen till
Kongo och Mansimou. Han har visat sann missionskärlek då han inte
tvekade att komma trots att det innebar att han fick resa ifrån hustru och
barn. Att han i mer än ett avseende är värdefull här visades strax, då han
utan att leta efter orden höll dagens predikan på kikongo.”
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Långa tider av sin arbetstid hade pappa ansvaret för Yrkesskolan vid Mansimou.
Han avslutade Kongotiden som ”nybyggare” uppe i nordvästra delen av landet,
mot Gabongränsen, i Mayoko, där han byggde upp ett missionscenter innefattande
skolbyggnader, bostad och kyrka. SMF skriver om invigningen av kyrkan i sin
årsskrift 1961:
”Invigningsdagen var en stor dag för Mayoko och för oss alla och i
synnerhet för byggmästaren Paul Smedberg som med fullbordandet av
denna kyrkobyggnad liksom satte punkt för sitt arbete i Kongo. Han hade
redan då kommit ett stycke in i pensionsåldern. Mayoko-borna är
tacksamma för hans arbete ibland dem och
önskar kalla ut honom igen. En särskild glädje för alla var att Smedbergs
son Verner kom ut och hjälpte till med fullbordandet av Mayoko-templet.
Den 22 maj reste Paul Smedberg hem och sonen Verner stannade kvar för
att hjälpa till med avslutningen av Bakongo-kyrkan i Brazzaville. På
missionärskårens anhållan arbetade han en tid på Madouma, närmast med
renoveringen av pastorsbostaden på stationen.”
Under det året, 1961, var också Kyllikki Launovaara verksam vid Madouma.

Kyrkan i Mayoko 1971. Verner längst till vänster.
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Familjedata:
Paul Smedberg: född den 21 mars 1894, Deragården, Vänga
utrest till Kongo 1926
död den 22 november 1979, Alingsås
gift 1: Marta

född den 24 april 1904, Tidaholm
utrest till Kongo 1931
död den 7 december 1950
Barn: Verner, Olof, Runa, Inger

gift 2: Ruth

född 16 juli 1897, Månsarp
utrest till Kongo 1924
död den 26 maj 1984, Alingsås

Obs: Se sidan 10 för foton Paul, Marta och Ruth.
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Efter tio år i Sverige som pensionär gjorde Paul ett kortare besök i Kongo och
återsåg många vänner. Bilden ovan är från detta besök. Paul stående sjätte från
höger.
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Rut Johansson
Text: Ebbe Gisleskog
Rut Johansson, född 1902, död 1988
Kinamissionär under åren 1933  1973

Rut kände tidigt kallelsen i sitt hjärta och
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 sjukvårdsutbildning på lasarettet i
Borås. Sedan följde bibelstudier på Alliansmissionens Bibelinstitut Kortebo utanför
Jönköping 193031 och därefter språkstudier i
London 193233.
Avskiljningen till missionär ägde rum i Alingsås missionshus den 24 september
1933. Samma höst företogs utresan till Kina.
Resan 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 över Peking till norra Kina.
Till att börja med blev det språkstudier i Paotov, 50 mil väster om Peking, för
att slutligen hamna i 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 Rut om evangelisationen och om en
byresa med dopförrättning för 20 kandidater. Dop var ju ett bevis på framgång i
arbetet.
Men det fanns också oroshärdar i området, 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 också 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
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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.
Efter sju år var det så dags för 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.

Rut med packning i broder Alriks bil.

Den viloperiod som följde blev längre än vanligt eftersom världskriget inte var
slut förrän 1945.
Året därpå, 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 Johansson
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.
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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 Rut Johansson 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.

I Kina färdades även Rut ibland i riksha.

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 Hongkong, 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.
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.
Under 20 års tid varade denna verksamhet för Ruts del, med viloperioder i
hemlandet 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.
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Rut Johansson 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
konstaterande ändå våga ta kallelsen på allvar och lita på Guds vilja, visar hennes
mod och tillförsikt.
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 flyttade 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.
Rut Johansson blev under hela sin verksamma tid sin kallelse trogen och även
långt efter pensioneringen verkade hon bland sina kära kineser.
Hon hann med att göra 6 resor till det stora landet i Öster tills hon 1973 slog sig
till ro för gott i Alingsås tillsammans med sin syster Berta.
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 man bara kan ana.

(Ett separat kompendium med utdrag ur Rut Johanssons efterlämnade brev är
under arbete. Kommer ut 1999.)

27

Vårens minneskväll
i Loo Missionskyrka
(20/3-99)
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De for i missionens tjänst,
till Östturkestan
Den 20 mars 1999 anordnade Långareds Hembygdsförening ytterligare en
missionskväll. Denna gång i Loo Missionskyrka i samarrangemang med Loo
Missionsförsamling och Frikyrkliga Studieförbundet. Kvällen handlade om
Östturkestan, Kinas västligaste provins, idag Xinjiang (Sin-kiang), och hade Elin
Svensson från Tvärslätt som samlande tema.
I mitten av 1890-talet började Sv. Missionsförbundet sända missionärer till
Östturkestan och år 1907 reste Elin Svensson från Tvärslätt dit. Samtida med Elin
(på 30-talet) var Elisabeth och Ivar Höök.
För att illustrera den miljö och som Elin vistades i, var Margareta Höök
Wennfors och hennes man Björn Wennfors, Lidingö, inbjudna för att visa bilder
från Östturkestan, både gamla och nya. Margareta är dotter till Elisabeth och Ivar
Höök. Hösten 1998 gjorde Margareta och Björn en resa dit, i föräldrarnas fotspår
(se sid. 43).
Elin var verksam i Östturkestan i 31 år, huvudsakligen som lärarinna. Hon var
ute i fyra perioder: 19071913, 19151922, 19251931 och 19351938. Hon var
stationerad i Kaschgar, Hancheng, Jarkend (Flickhemmet Jarkend) och Jengi
Hessar. Då hon fyllde 60 år var följande infört i "Missionsförbundet” (Svensk
Veckotidnings föregångare):
”Under sin första och andra period på fältet arbetade hon tidvis bland
kineserna. Men sin huvudsakliga missionsgärning har hon utfört bland de
turkiska muhammedanerna. Antingen hon arbetat bland det ena eller det
andra av dessa folk, har det mest varit bland barnen hon utfört sitt verk i
skola och barnhem. Hennes lärarinnegärning har präglats av nit och
grundlighet. Hennes forna elever på Flickhemmet i Jarkend ha sagt, att de
alltid med tacksamhet skola minnas hennes kristendomsundervisning. Ett
icke så litet antal muhammedanska kvinnor ha av Elin Svensson erhållit
dopundervisning. Hennes arbete i detta fall har varit särskilt betydelsefullt
och krävande. Den östturkestanska kvinnan är hopplöst okunnig och har
därtill mycket ringa tilltro till sin förmåga att förstå och fatta de andliga
tingen, varför ett stort mått av tålamod, skicklighet och kärlek fordras av
den som fått sig ombetrott att söka bibringa dem frälsningens kunskap ...
Under 1938 tvangs hon i likhet med de övriga missionärerna att lämna det
land bland vars folk hon med nit och trohet utfört sitt livsverk.”
Under kvällen i Loo Missionskyrka fick vi ta del av såväl Elins liv och gärning
som Elisabeth och Ivar Hööks arbete i detta avlägsna land.
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Östturkestanmissionären
Elin Svensson
Bakgrund och släkt
född på en av gårdarna i Tvärslätt, Loo (”till Svenssons”)
Far:
Mor:

August Svensson
(född i Tvärslätt, ”till Svenssons”, 1848, död 1941)
Anna-Kristina Andreasdotter
(född i Lommerhall, ”till Svantes” 1853, död 1885)
Barn:
Elin
född 1879
o.g. (Östturkestan/Alingsås)
Karl
född 1882
o.g. (Göteborg)
Emma
född 1885
(dog som liten)

August var gift en andra gång, med
Johanna Andersdotter
(född i Lommerhall, ”till Jannes” 1857)
Barn:
Emma

född 1887 o.g.

(Tvärslätt)

Johannes

född 1889 g.m. Sigrid (Trålanda, barn: Sven, Maj-Britt)

Sven

född 1891 g.m.Tekla

(Tvärslätt, barn: Olle, Erik)

Gustaf

född 1894 o.g.

(Alingsås/Östäng/Snurrebo)

Per

född 1897 g.m. Alma

(Östäng, barn: Gull-Britt, Klas)

Fritz

född 1898 g.m. Anna

(Snurrebo)
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Ur Frännes Östturkestan-samling
Riksarkivet, Stockholm

Foto 1935. Stående fr. v.: Sven, Per, Emma, Fritz, Elin, Johannes, Karl, Gustaf
Sittande fr. v.: Tekla med sonen Olle, Johanna, August.
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Anna och Paul Johansson
skriver om Elin
(Ur Programblad för Långareds församlingskrets, Nr 1 1982)

Elin Svensson, Östturkestan-missionär
Den 25 november 1879 föddes i Tvärslätt i Loo en flicka, som fick namnen Elin
Karolina. Föräldrarna var hemmansägaren August Svensson och hans hustru Anna
Kristina Andreasson. I detta äktenskap föddes två barn, Elin och hennes två år
yngre bror Karl. Modern dog redan år 1885, varefter August Svensson gifte om
sig med Johanna Andersson. I detta andra äktenskap föddes inte mindre än 6 barn,
så mor Johanna hade alltså 8 barn att ta hand om. Den yngste av dem var Frits
Svensson, tidigare ordförande i missionsförsamlingen i Loo åren 19401963.
Även Frits’ bröder Johannes och Per var medlemmar i missionsförsamlingen.
I 20-årsåldern sökte Elin inträde vid Elsa Borgs bibelkvinnohem på Vita
bergen i Stockholm, som hon också genomgick åren 19011902. En bibelkvinna
skulle arbeta dels med sjukvård, dels som evangelist. Elin arbetade efter avslutad
kurs på Eugeniahemmet i fyra år. 19061907 genomgick hon SMF:s
missionsskola på Lidingö. Vid årskonferensen 1907 avskildes hon till missionär
för Östturkestan, dit hon avreste i september samma år. 1913 kom hon åter till
Sverige och studerade då vid Atenéum i Stockholm, där hon avlade
småskollärarexamen våren 1915, för att samma höst åter utresa till Östturkestan.
Genom sitt intresse och sin utbildning var det nära nog självklart att Elin som
missionär skulle ägna sig åt barnen, särskilt flickorna och även åt kvinnorna. I ett
muhammedanland har kvinnorna det nästan alltid svårt. Efter en kort barndom
36

kastas de direkt ut i det hårda livet, nedtryckta och ofta även misshandlade av
både mannen och svärmodern. Om den unga hustrun inte får några söner då är
hon värdelös, ofta blir hon förskjuten, maken tar sig en eller flera nya hustrur.
Flickorna har inte heller något värde, de vanvårdas ofta och man bryr sig inte om
att de dör tidigt. När missionärerna kom ut till Turkestan dog hälften av alla barn
före ettårsåldern. Barnens och kvinnornas situation blev för missionärerna en
tvingande kallelse. Något måste göras för att åtminstone rädda några. År 1910
kom barnhemmet i Jarkend till. Det var här Elin fick sin verksamhet.
Föräldrarna kom ofta med sina barn, särskilt flickorna, och bad missionärerna
ta hand om dem, och vad skulle de annars göra? Bara döden var alternativet. I
barnhemmen fick både pojkar och flickor gå i skola, lära sig sy och väva, slå tegel
och bygga hus, odla jorden m.m. Men många missionärer var tveksamma till
barnhemsfostran. ”Våra flickor blev mer svenska än turkiska”, ansåg Elin
Svensson.
De yttre förhållandena i landet var mycket omväxlande. Klimatet är utpräglat
fastlandsklimat med heta, torra somrar, ända upp till + 40 grader i skuggan och
kalla vintrar med ned till 30 grader. Det fanns alltid gott om vatten i floderna,
som kom från de höga bergen i norr och söder, växtligheten blev därför riklig och
vacker. Den bebodda delen av Östturkestan kan betecknas som en vidsträckt oas.
Men öknen fanns runt omkring och sandstormar svepte ofta in över landet och
gjorde allt grått, man vadade så gott som alltid i stoft upp till fotknölarna.
Liksom naturen var också de politiska och religiösa förhållandena mycket
växlande. Det var korta perioder med lugnt arbete då missionärerna var omtyckta
av allt folket, så kom långa perioder med förföljelser, upplopp och revolutioner.
Hela tiden sökte missionärerna hjälpa befolkningen, särskilt kvinnor och barn i
sjukdomar och annan nöd. Under sista tiden på 1930-talet hade de också glädjen
att se flera turkar omvända till verklig kristen tro. De unga kristna, som gifte sig,
bildade goda kristna hem, församlingen ökade, de ungas tro stod fast, det visade
sig i de kommande svåra förföljelserna, då åtskilliga kristna dödades. Kanske
finns det trots allt små kristna husförsamlingar kvar i Östturkestan, landet som
kostat de svenska missionärerna så mycket arbete och tårar.
Om allt detta berättade Elin Svensson ofta, då hon var hemma i Sverige.
Hennes missionärstid blev lång, från 1907 till 1938. Då hon var fysiskt stark, en
ganska robust bondflicka från barndomen, kunde hon klara alla de strapatser i en
svår, primitiv omgivning, som fullständigt bröt ned en del av de andra kvinnliga
missionärerna. De långa resorna med ritter till häst i 36 veckor klarade hon fint.
Men Elin kunde tacka Gud för en god hälsa och ett gott humör. Det glimmade ofta
fram, när hon berättade om sin livsuppgift. Men man fick också känna hennes
sorg, ja stora förtvivlan över barnhemsflickorna, som under kriget slängdes ut från
den skyddade ”svenska” miljön till muhammedanska soldater. Om
missionärskolleger, som inte orkade med strapatserna talade hon med stor värme
och ömhet.
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1935 var Elin den äldsta, 56 år, av de 4 kvinnor som ensamma for ut till
Turkestan, det var hennes sista resa ut. Den gick med båt från Göteborg över
England till Bombay i Indien, så tågresan genom Indien så långt järnvägen gick
upp i Kashmir och sedan minst 6 veckor på hästryggen över jordens högsta berg
till missionsfältet i Östturkestan.
Efter pensioneringen bodde Elin i den villa i Alingsås hon byggt åt sig på
1930-talet. Hon besökte sin hembygd emellanåt och medverkade gärna vid möten
och konferenser. I Alingsås avled hon också vid jultiden 1960 efter ett långt och
händelserikt liv i Herrens tjänst.
Anna o Paul Johansson, Loo

Flickhemmet i Jarkend, skolan.
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Artikel ur Sändaren hösten 1998

Elisabeth och Ivar Höök
samtida med Elin (på 30-talet).
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