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Tillbaka till rötterna—Sanmenxia i Kina

I oktober är det precis 100 år sedan hennes pappa, Carl Johan Bergquist, reste ut som missionär till Kina.
Mamma Elsie kom några år senare. Gunvor Ljunggren föddes i Kina för 83 år sedan. När hon var 11 år
tvingades familjen att lämna landet. Men Gunvor har en del av sitt hjärta kvar i Kina. Nu har hon uppmärksammats i Kina och i september är hon inbjuden att återse platserna där hon växte upp. Med på
resan är dottern Elisabeth, EÖM:s missionssekreterare. Läs den gripande berättelsen på sidan 2 och 3!
Gunvor tycker själv att vissa detaljer i artikeln är lite överdrivna, men det är så den kinesiska skribenten
har uppfattat berättelsen. Kineserna är stolta och glada över Gunvor!
Svenska Missionen i Kina bildades 1887 då Erik Folke reste till Kina för första gången. Ca 130 missionärer har varit verksamma i Kina under åren 1887 till 1951. Då fick alla missionärer lämna Kina. Verksamheten flyttades till Japan. Missionens
namn är numera Evangeliska Östasienmissionen.

Hon vill återvända till Henan
och återigen dricka en skål sötpotatissoppa
står det i den kinesiska tidningen Dahebao från den 12 januari i år. Här följer den i sin helhet översatt av Annelie Sköld.

Svensk kvinna i åttioårsåldern, född i
Mianchi i Henan, var 11 år gammal när
hon lämnade Kina. Hon kan göra luomo
[en speciell sorts pannkakor, övers.
anm.] och nudlar, pratar kinesiska med
Henan-accent och drömmer om att
någon gång i livet få återse de kinesiska
slätterna.
Foto: Ji Hui, Journalist: Fang Lin, Korrespondent: Yan Zhao
Sammanfattning - Detta är berättelsen om det fantastiska som hände
en flicka från Henan, som var i Sverige för att studera.
2007 reste den 19-ariga flickan Ji Hui
fran Mianchi i Sanmenxia stad i Henanprovinsen ensam till Sverige for att
studera. Det var nar hon nagra ar senare av en slump larde kanna en aldre
svensk kvinna som denna fantastiska
berattelse kom fram i ljuset.
Den gamla kvinnan var fodd i Mianchi
och kom hem till Sverige forst nar hon
var 12 ar gammal. Hennes kinesiska
namn ar Pei Ruyi. Och trots att hon inte
har varit tillbaka i Kina pa manga ar
kanner hon fortfarande en djup karlek
for platsen dar hon foddes och vaxte
upp.
Även om hon har glomt mycket av sin
kinesiska har hon fortfarande en
Henan-accent nar hon namner de olika
platserna: Sanmenxia, Mianchi och

Caiyuan (en by utanfor Sanmenxia).
Hon kan gora luomo, risvalling och
nudlar. Och det hon langtar mest efter
ar sotpotatissoppan som hon drack
som liten.

till Kina dar hon skulle besoka Beijing,
Luoyang, Xi’an och Hongkong. Ji Hui
blev genast intresserad. ”Jag kommer
fran en plats nara Luoyang som heter
Sanmenxia”, sa hon.

Älla bocker och prydnader i hennes
hem har med Kina att gora: kinesiska
malningar och sma kinesiska statyer av
hastar i full galopp. Hon har till och
med sparat kladerna som hon anvande
som barn och lagt i lador med
fuktabsorberande papper mellan.

Nar Lisa fick hora namnet Sanmenxia
fragade hon mycket forvanat: ”Platsen
du just namnde, ar det forsta tecknet i
det namnet rakneordet for ´tre´?”. ”Ja,
det ar det.”, svarade Ji Hui. Lisa tog
genast upp sin mobil och sokte pa en
karta. Hon pekade pa platsen dar
Sanmenxia lag och sa: ”Titta, ar det
har?”. ”Ja, precis, det ar dar jag kommer
ifran.”, svarade Ji Hui. Lisa berattade da
glatt att hennes mamma var fodd just i
Sanmenxia och hela tiden sett det som
sin hembygd som hon standigt tankte
pa och saknade. ”Jag blev valdigt forvanad. Jag hade inte kunnat forestalla mig
att jag, alldeles ensam i Sverige, skulle
lara kanna en svensk som var fodd i
Sanmenxia. Det ar ju helt otroligt!”, sa
Ji Hui.

Hon tanker fortfarande ofta pa Kina
och saknar de kinesiska slatterna. Nu i
attioarsaldern onskar hon att nagon
gang i livet fa mojlighet att soka sina
rotter i Kina; att atervanda till Henan
och soka upp de vanner hon lekte med
som barn. Hur fick hon dessa starka
band till Kina? Och vem, forutom Ji Hui,
kan hjalpa den gamla kvinnan att uppfylla sin drom om att fa aterse sina
gamla hemtrakter i Kina?
Sammanträffandet – På en studentträff lärde Ji Hui känna den
gamla kvinnans dotter. 1 januari
anlande Dahebao Tidnings journalist
till Mianchi kommun for att traffa Ji
Hui. Trots att hon var forkyld och
hostade mycket ville hon mer an garna
beratta
om
det
ovanliga
sammantraffandet och hur hon larde
kanna den gamla
svenska kvinnan.
Efter att ha tagit
studentexamen
2007 blev Ji Hui
antagen vid Gavle
Universitet
i
Sverige.
Hon
levde ett ganska
vanligt liv som
utlandsstudent,
men i september
2009
hande
nagot
mycket
ovantat; pa en
studenttraff larde
Ji Hui kanna
lararen Lisa. Lisa
berattade att hon
snart skulle resa

Efter det, bjod Lisa ofta hem Ji Hui till
sig. Det drojde dock till 2010 innan Ji
Hui en dag fick traffa den gamla kvinnan. Lite synd var att: ”Den dagen hade
hon brattom ivag nagonstans och hann
bara prata en liten stund. Hon fragade
hur jag tyckte det gick att vanja mig vid
livet i Sverige och om jag tyckte om
Sverige. Sedan skulle hon ivag.”.

Ji Hui, i Sverige kallad Molly, med sin dotter.

Minnen - När hon talade om gamla
tider, fylldes den gamla svenska
kvinnans ögon av tårar. Ji Hui
berattar att nar hon tagit sin
mastersexamen och rest tillbaka till
Kina 2012 fick Yang Shuanchao,
forskare pa forskningscentret for
Yangshao-kulturen vid Institutet for
Kinas samhallsvetenskap, hora talas
om Ji Huis mote med den gamla
svenska kvinnan. Han gav henne nagra
gamla foton pa svenskar i Mianchi och
undrade om hon kunde visa dem for
den gamla kvinnan for att se om hon
kunde identifiera personerna.
I oktober 2013 traffades de tva
antligen hemma hos den gamla
kvinnan och hade tid att prata
ordentligt. Detta mote kom att gora
starkt intryck pa dem bada. ”Jag
fragade den gamla kvinnan om hon
fortfarande kunde prata kinesiska, om
hon kunde forsoka att prata med mig.
Hon log mot mig som ett barn, vinkade
at mig och sa: ´Jag kan inte, jag kan
inte´ [pa kinesiska]. Jag blev alldeles
forbluffad! Kvinnans Henan-dialekt lat
mer genuin an min egen.”.
Kvinnan tog fram en karta som hon
hade letat fram i forvag och berattade
for Ji Hui att platsen dar hon var fodd
hette Mianchi. Eftersom hennes uttal
inte var helt perfekt, fragade Ji Hui lite
tveksamt ”Menar du Mianchi?”. Den
gamla kvinnan blev overlycklig och
nickade flera ganger. Ji Hui tog genast
fram fotona hon hade i datorn och
visade den gamla kvinnan. Kvinnan
hade under samtalet med Ji Hui
berattat att hennes far kom till Mianchi
som pastor 1908 och att hon var fodd
1933 i just Mianchi. Och det var nu det
fantastiska ogonblicket intraffade.

overs. anm.] och inledde ett samtal.
Yang Shuanchao fragade den gamla
kvinnan om hon kom ihag Ruyi, Leyi
och Manyi. Nar Ji Hui oversatte at den
gamla kvinnan utbrast hon med grat i
rosten ”Jag ar ju Ruyi” och tog fram
papper och penna och skrev ner sitt
kinesiska namn: Pei Ruyi. Kvinnan berattade ocksa att hennes lillasyster
hette Leyi och att hennes lillebror hette Manyi. Älla tre barnen var fodda i
Kina.
Kvinnan berattade for Ji Hui att hon
var 12 ar nar hon lamnade Kina. Men
anda sedan hon lamnat Kina hade detta land stannat kvar i hennes minne.
”Dar ar hennes gamla hembygd, dar
finns manniskor hon saknar, allt som
hon alskar. Hon sager att hon saknar
sotpotatissoppan som hon at som liten.
Och att hon alskar att ata persimoner”,
berattade Ji Hui for Dahebao Tidnings
journalist. Den gamla kvinnan ar
mycket fortjust i kinesisk mat och efter
att hon hade lamnat Kina lagade hon
sjalv kinesisk mat, t.ex. luomo (en sorts
pannkakor), risvalling, nudlar och
annat. Den gamla kvinnan har mycket
varma kanslor for Kina. I hennes hem
kan man se saker overallt som har
anknytning till Kina: bocker, kinesiska
malningar och alla mojliga sorters
prydnadssaker.

En önskan - Att någon gång i livet få
återvända
till
de
kinesiska
slätterna. Den gamla kvinnan sa att
hon hade bott i Xia kommun (idag
Xiazhou distrikt), i Mianchi och i
Xinandu. Men den plats fran vilken hon
har mest minnen ar Caiyuan i Xia
kommun. Ett av de gamla fotona ar
fran Caiyuan. Det ar taget nar hon och
barnen i omradet studerade tillsamNar den gamla kvinnan fick syn pa ett mans. Även om den gamla kvinnan bor
av de gamla fotona som visade en i Sverige, ligger Mianchi henne fortffamilj pa fyra personer satte hon ba da arande varmt om hjartat.
handerna for ansiktet och tararna
strommade ner for kinderna. Efter att Ji Hui sa att nar Lisa reste till Kina
2010, hade hennes mamma bett henne
ha samlat sig en liten stund berattade
att: ”Nar bilen aker forbi Mianchi,
hon for Ji Hui med sinnesrorelse:
stanna vid nagot servicestalle pa
familjen pa fotot var hennes mamma,
pappa, hennes lillasyster och hon sjalv! motorvagen och samla en handfull av
den gula jorden och ta med hem till
Den gamla kvinnan strok med handen
Sverige”. Hon berattade ocksa for Ji
over fotot om och om igen, hon tittade
noggrant pa det och grat. Lisa som satt Hui att hon hade varit tillbaka en gang
2002, men av flera olika anledningar sa
bredvid henne hade ocksa tarar i
hade hon fatt resa darifran hastigt och
ogonen.
har inte sa mycket minnen fran den
Ji Hui kontaktade genast Yang resan. Den hade inte blivit sa som hon
Shuanchao via Wechat [kinesisk hade onskat. ”Jag har sjalv upplevt
kanslan av att lamna min hembygd”,
program for chat och videosamtal,

Fotot på missionärsfamiljen Bergquist
fanns kvar i Kina. Elsie, Carl Johan med
barnen Gunvor och Anne-Marie.
berattade Ji Hui for journalisten. Hon
hade tidigare lamnat hemmet for att ga
pa gymnasiet i en annan stad. Darefter
hade hon akt utomlands for att studera
i Sverige. Ensamheten och langtan
efter sina hemtrakter hon sjalv kant,
gor att hon har stor forstaelse for den
gamla kvinnans upplevelse och hon
hoppas kunna hjalpa henne uppfylla
sina drommar.
.
I slutet av forra aret, ringde Ji Hui till
kvinnan och fragade om hon inte ville
aka tillbaka till Kina en gang till. ”Den
gamla kvinnan blev genast entusiastisk. Hon sa att om hon fick en sadan
mojlighet sa onskade hon att hon
kunde fa sin onskan uppfylld sa snart
som mojligt for hon saknade Kina sa
fruktansvart! Men hon har ju redan
fyllt 83 ar nu och vet inte hur lange till
hon kan vanta.”, sa Ji Hui.
Ji Hui berattade ocksa for Dahebao
Tidnings journalist att kvinnan, innan
hennes make gick bort, foljt med
honom pa flera utlandsresor, vilket
hade forbrukat familjens sparade
medel. Sa hon skulle inte ha rad att aka
till Kina igen. ”Jag har nyligen tagit min
examen och bildat familj, sa for
narvarande har jag inte mojlighet att
hjalpa den gamla kvinnan ekonomiskt.
Men jag kommer att gora allt jag kan
for att hjalpa henne att uppfylla sin
onskan”, sa Ji Hui.
Hon hoppas ocksa att det finns fler
godhjartade krafter som kan hjalpa till
och tillsammans med henne hjalpa den
gamla kvinnan finna sina rotter i
Henan och forverkliga sin drom att
aterse sin gamla hembygd.

Japansk pastorskandidat
på besök i Sverige
Mariko Sato är 28 år. Hon studerar nu till
pastor vid Tokyo Christian University. Under
tre sommarveckor hade hon sin praktik i
Sverige med Arne Wikström som handledare. Hon berättade om sitt liv i en gudstjänst i Enebykyrkan.
”Jag är född i en kristen familj. Både min mamma och
min mormor är kristna. Min mamma tog mig till kyrkan
redan innan jag föddes. För mig var det kristna livet lika
naturligt som att andas och jag funderade inte så djupt
över detta. När jag var 19 år blev min mamma allvarligt
sjuk och lades in på sjukhus för att opereras. Det var en
svår tid för mig, min Getsemanestund. Det blev en
vändpunkt i mitt liv. Min barndomstro prövades och
jag beslutade mig för att på allvar följa Jesus. Mamma
blev helt frisk och jag upplevde Jesu närhet i mitt liv.
Jag gick på ett kristet universitet och prästen talade vid
ett tillfälle över Jesusordet: ”Vad ni har gjort för någon
av dessa minsta som är mina bröder, det har ni gjort
för mig:” Det blev omvälvande för mig. Jag började se
Jesus i mina medmänniskor. Under hela min skoltid
hade jag varit mobbad. Nu kunde jag inte hata mina
plågoandar, utan fick se dem genom Jesu försoning.
Samma år fick jag dopundervisning och sedan döptes
jag på juldagen av missionär Bo Dellming. Jag insåg att
det nu inte var mitt liv som var centrum utan att det
var min uppgift att leva till Guds ära.

skulle bli pastor? Jag samtalade med min pastor Shinmura och med Kerstin och Bo Dellming. De bad med
mig och uppmanade mig att söka vidare. Efter ett kristet studentläger fick jag uppleva bibelns tilltal till mig
genom Johannes 15:16-17. ”Ni har inte utvalt mig utan
jag har utvalt er..”
Min pappa är inte kristen och jag oroade mig för vad
han skulle säga om mitt yrkesval som pastor. Jag skrev
ett långt brev där jag tackade honom för allt han gjort
för mig och förklarade hur jag tänkte om min framtid.
Jag fick ett mycket vänligt och uppmuntrande svar från
honom, och nu kunde jag med glädje söka in på pastorsutbildningen i Tokyo.
Min mamma hade besökt Sverige för 30 år sedan och
bott hos Wikströms. Hon talar ofta om denna underbara resa då hon fick träffa många missionsvänner.
Eftersom min församling i Numazu har sina rötter i den
svenska missionen ville jag också besöka och lära
känna mina kristna systrar och bröder i Sverige.

Efter dopet växte min längtan efter att få bli en Guds
Jag är tacksam för fortsatt förbön!”
medarbetare allt starkare. Men var det rätt att jag

Bed för våra missionärer: Kerstin och Bo Dellming, Yasuko och Daniel Dellming i Japan.
Bayaraa och Okhio i Mongoliet.
Bo Dellming sänder en varm hälsning till alla vänner i Sverige!
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