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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 upp-

märksammats 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! 

Tillbaka till rötterna—Sanmenxia i Kina 

Svenska Missionen i Kina bildades 1887 då Erik Folke reste till Kina för första gången. Ca 130 missionärer har varit verk-

samma i Kina under åren 1887 till 1951. Då fick alla missionärer lämna Kina. Verksamheten flyttades till Japan. Missionens 

namn är numera Evangeliska Östasienmissionen. 



 

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, Korre-
spondent: Yan Zhao 

Sammanfattning - Detta är berättel-
sen om det fantastiska som hände 
en flicka från Henan, som var i Sveri-
ge för att studera.  

2007 reste den 19-a riga flickan Ji Hui 
fra n Mianchi i Sanmenxia stad i Henan-
provinsen ensam till Sverige fo r att 
studera. Det var na r hon na gra a r sena-
re av en slump la rde ka nna en a ldre 
svensk kvinna som denna fantastiska 
bera ttelse kom fram i ljuset.  

Den gamla kvinnan var fo dd i Mianchi 
och kom hem till Sverige fo rst na r hon 
var 12 a r gammal. Hennes kinesiska 
namn a r Pei Ruyi. Och trots att hon inte 
har varit tillbaka i Kina pa  ma nga a r 
ka nner hon fortfarande en djup ka rlek 
fo r platsen da r hon fo ddes och va xte 
upp.  

Ä ven om hon har glo mt mycket av sin 
kinesiska har hon fortfarande en 
Henan-accent na r hon na mner de olika 
platserna: Sanmenxia, Mianchi och 

Caiyuan (en by utanfo r Sanmenxia). 
Hon kan go ra luomo, risva lling och 
nudlar. Och det hon la ngtar mest efter 
a r so tpotatissoppan som hon drack 
som liten.  

Älla bo cker och prydnader i hennes 
hem har med Kina att go ra: kinesiska 
ma lningar och sma  kinesiska statyer av 
ha star i full galopp.  Hon har till och 
med sparat kla derna som hon anva nde 
som barn och lagt i la dor med 
fuktabsorberande papper mellan.  

Hon ta nker fortfarande ofta pa  Kina 
och saknar de kinesiska sla tterna. Nu i 
a ttioa rsa ldern o nskar hon att na gon 
ga ng i livet fa  mo jlighet att so ka sina 
ro tter i Kina; att a terva nda till Henan 
och so ka upp de va nner hon lekte med 
som barn. Hur fick hon dessa starka 
band till Kina? Och vem, fo rutom Ji Hui, 
kan hja lpa den gamla kvinnan att upp-
fylla sin dro m om att fa  a terse sina 
gamla hemtrakter i Kina?  

      Sammanträffandet – På en stu-
dentträff lärde Ji Hui känna den 
gamla kvinnans dotter. 1 januari 
anla nde Dahebao Tidnings journalist 
till Mianchi kommun fo r att tra ffa Ji 
Hui. Trots att hon var fo rkyld och 
hostade mycket ville hon mer a n ga rna 
bera tta om det ovanliga 
sammantra ffandet och hur hon la rde 
ka nna den gamla 
svenska kvinnan.    

Efter att ha tagit 
studentexamen 
2007 blev Ji Hui 
antagen vid Ga vle 
Universitet i 
Sverige. Hon 
levde ett ganska 
vanligt liv som 
utlandsstudent, 
men i september 
2009 ha nde 
na got mycket 
ova ntat; pa  en 
studenttra ff la rde 
Ji Hui ka nna 
la raren Lisa. Lisa 
bera ttade att hon 
snart skulle resa 

till Kina da r hon skulle beso ka Beijing, 
Luoyang, Xi’an och Hongkong. Ji Hui 
blev genast intresserad. ”Jag kommer 
fra n en plats na ra Luoyang som heter 
Sanmenxia”, sa hon.  

Na r Lisa fick ho ra namnet Sanmenxia 
fra gade hon mycket fo rva nat: ”Platsen 
du just na mnde, a r det fo rsta tecknet i 
det namnet ra kneordet fo r ´tre´?”. ”Ja, 
det a r det.”, svarade Ji Hui. Lisa tog 
genast upp sin mobil och so kte pa  en 
karta. Hon pekade pa  platsen da r 
Sanmenxia la g och sa: ”Titta, a r det 
ha r?”. ”Ja, precis, det a r da r jag kommer 
ifra n.”, svarade Ji Hui. Lisa bera ttade da  
glatt att hennes mamma var fo dd just i 
Sanmenxia och hela tiden sett det som 
sin hembygd som hon sta ndigt ta nkte 
pa  och saknade. ”Jag blev va ldigt fo rva -
nad. Jag hade inte kunnat fo resta lla mig 
att jag, alldeles ensam i Sverige, skulle 
la ra ka nna en svensk som var fo dd i 
Sanmenxia. Det a r ju helt otroligt!”, sa 
Ji Hui.  

Efter det, bjo d Lisa ofta hem Ji Hui till 
sig. Det dro jde dock till 2010 innan Ji 
Hui en dag fick tra ffa den gamla kvin-
nan. Lite synd var att: ”Den dagen hade 
hon bra ttom iva g na gonstans och hann 
bara prata en liten stund. Hon fra gade 
hur jag tyckte det gick att va nja mig vid 
livet i Sverige och om jag tyckte om 
Sverige. Sedan skulle hon iva g.”.  

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.                                      

 

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 
bera ttar att na r hon tagit sin 
mastersexamen och rest tillbaka till 
Kina 2012 fick Yang Shuanchao, 
forskare pa  forskningscentret fo r 
Yangshao-kulturen vid Institutet fo r 
Kinas samha llsvetenskap, ho ra talas 
om Ji Huis mo te med den gamla 
svenska kvinnan.  Han gav henne na gra 
gamla foton pa  svenskar i Mianchi och 
undrade om hon kunde visa dem fo r 
den gamla kvinnan fo r att se om hon 
kunde identifiera personerna.  

I oktober 2013 tra ffades de tva  
a ntligen hemma hos den gamla 
kvinnan och hade tid att prata 
ordentligt. Detta mo te kom att go ra 
starkt intryck pa  dem ba da. ”Jag 
fra gade den gamla kvinnan om hon 
fortfarande kunde prata kinesiska, om 
hon kunde fo rso ka att prata med mig. 
Hon log mot mig som ett barn, vinkade 
a t mig och sa: ´Jag kan inte, jag kan 
inte´ [pa  kinesiska]. Jag blev alldeles 
fo rbluffad! Kvinnans Henan-dialekt la t 
mer genuin a n min egen.”.  

Kvinnan tog fram en karta som hon 
hade letat fram i fo rva g och bera ttade 
fo r Ji Hui att platsen da r hon var fo dd 
hette Mianchi. Eftersom hennes uttal 
inte var helt perfekt, fra gade Ji Hui lite 
tveksamt ”Menar du Mianchi?”. Den 
gamla kvinnan blev o verlycklig och 
nickade flera ga nger. Ji Hui tog genast 
fram fotona hon hade i datorn och 
visade den gamla kvinnan. Kvinnan 
hade under samtalet med Ji Hui 
bera ttat att hennes far kom till Mianchi 
som pastor 1908 och att hon var fo dd 
1933 i just Mianchi. Och det var nu det 
fantastiska o gonblicket intra ffade.  

Na r den gamla kvinnan fick syn pa  ett 
av de gamla fotona som visade en 
familj pa  fyra personer satte hon ba da 
ha nderna fo r ansiktet och ta rarna 
stro mmade ner fo r kinderna. Efter att 
ha samlat sig en liten stund bera ttade 
hon fo r Ji Hui med sinnesro relse: 
familjen pa  fotot var hennes mamma, 
pappa, hennes lillasyster och hon sja lv! 
Den gamla kvinnan stro k med handen 
o ver fotot om och om igen, hon tittade 
noggrant pa  det och gra t. Lisa som satt 
bredvid henne hade ocksa  ta rar i 
o gonen.  

Ji Hui kontaktade genast Yang 
Shuanchao via Wechat [kinesisk 
program fo r chat och videosamtal,  

o vers. anm.] och inledde ett samtal. 
Yang Shuanchao fra gade den gamla 
kvinnan om hon kom iha g Ruyi, Leyi 
och Manyi. Na r Ji Hui o versatte a t den 
gamla kvinnan utbrast hon med gra t i 
ro sten ”Jag a r ju Ruyi” och tog fram 
papper och penna och skrev ner sitt 
kinesiska namn: Pei Ruyi. Kvinnan be-
ra ttade ocksa  att hennes lillasyster 
hette Leyi och att hennes lillebror het-
te Manyi. Älla tre barnen var fo dda i 
Kina.  

Kvinnan bera ttade fo r Ji Hui att hon 
var 12 a r na r hon la mnade Kina. Men 
a nda sedan hon la mnat Kina hade det-
ta land stannat kvar i hennes minne. 
”Da r a r hennes gamla hembygd, da r 
finns ma nniskor hon saknar, allt som 
hon a lskar. Hon sa ger att hon saknar 
so tpotatissoppan som hon a t som liten. 
Och att hon a lskar att a ta persimoner”, 
bera ttade Ji Hui fo r Dahebao Tidnings 
journalist. Den gamla kvinnan a r 
mycket fo rtjust i kinesisk mat och efter 
att hon hade la mnat Kina lagade hon 
sja lv kinesisk mat, t.ex. luomo (en sorts 
pannkakor), risva lling, nudlar och 
annat. Den gamla kvinnan har mycket 
varma ka nslor fo r Kina. I hennes hem 
kan man se saker o verallt som har 
anknytning till Kina: bo cker, kinesiska 
ma lningar och alla mo jliga 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 fra n vilken hon 
har mest minnen a r Caiyuan i Xia 
kommun. Ett av de gamla fotona a r 
fra n Caiyuan. Det a r taget na r hon och 
barnen i omra det studerade tillsam-
mans. Ä ven om den gamla kvinnan bor 
i Sverige, ligger Mianchi henne fortf-
arande varmt om hja rtat.  

Ji Hui sa att na r Lisa reste till Kina 
2010, hade hennes mamma bett henne 
att: ”Na r bilen a ker fo rbi Mianchi, 
stanna vid na got servicesta lle pa  
motorva gen och samla en handfull av 
den gula jorden och ta med hem till 
Sverige”.  Hon bera ttade ocksa  fo r Ji 
Hui att hon hade varit tillbaka en ga ng 
2002, men av flera olika anledningar sa  
hade hon fa tt resa da rifra n hastigt och 
har inte sa  mycket minnen fra n den 
resan. Den hade inte blivit sa  som hon 
hade o nskat. ”Jag har sja lv upplevt 
ka nslan av att la mna min hembygd”,  

bera ttade Ji Hui fo r journalisten. Hon 
hade tidigare la mnat hemmet fo r att ga  
pa  gymnasiet i en annan stad. Da refter 
hade hon a kt utomlands fo r att studera 
i Sverige. Ensamheten och la ngtan 
efter sina hemtrakter hon sja lv ka nt, 
go r att hon har stor fo rsta else fo r den 
gamla kvinnans upplevelse och hon 
hoppas kunna hja lpa henne uppfylla 
sina dro mmar.                               . 

 

I slutet av fo rra a ret, ringde Ji Hui till 
kvinnan och fra gade om hon inte ville 
a ka tillbaka till Kina en ga ng till. ”Den 
gamla kvinnan blev genast entusia-
stisk. Hon sa att om hon fick en sa dan 
mo jlighet sa  o nskade hon att hon 
kunde fa  sin o nskan uppfylld sa  snart 
som mo jligt fo r hon saknade Kina sa  
fruktansva rt! Men hon har ju redan 
fyllt 83 a r nu och vet inte hur la nge till 
hon kan va nta.”, sa Ji Hui.  

Ji Hui bera ttade ocksa  fo r Dahebao 
Tidnings journalist att kvinnan, innan 
hennes make gick bort, fo ljt med 
honom pa  flera utlandsresor, vilket 
hade fo rbrukat familjens sparade 
medel. Sa  hon skulle inte ha ra d att a ka 
till Kina igen. ”Jag har nyligen tagit min 
examen och bildat familj, sa  fo r 
na rvarande har jag inte mo jlighet att 
hja lpa den gamla kvinnan ekonomiskt. 
Men jag kommer att go ra allt jag kan 
fo r att hja lpa henne att uppfylla sin 
o nskan”, sa Ji Hui.  

Hon hoppas ocksa  att det finns fler 
godhja rtade krafter som kan hja lpa till 
och tillsammans med henne hja lpa den 
gamla kvinnan finna sina ro tter i 
Henan och fo rverkliga sin dro m att 
a terse sin gamla hembygd.  

Fotot på missionärsfamiljen Bergquist 

fanns kvar i Kina. Elsie, Carl Johan med 

barnen Gunvor och Anne-Marie. 
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Evangeliska Östasienmissionen (EÖM) har sitt ursprung i Svenska Missionen i Kina (1887) och Svenska Mongolmissionen (1897). 

Samgåendet mellan dessa organisationer 1982 resulterade i EÖM. Genom sin långa historia har erfarenheter samlats vilka kom-

mer väl till pass då nya och annorlunda möjligheter till tjänst under senare år öppnats framförallt i Kina och Mongoliet. EÖM vill i 

partnerskap med svenska församlingar och organisationer samt tillsammans med kristna i Kina, Mongoliet och Japan göra evan-

geliet trovärdigt genom att exempelvis stödja sociala utvecklingsprojekt. EÖM arbetar för att motverka den isolering gentemot om-

världen som systerkyrkan i Kina samt kinesiska institutioner upplevt under senare årtionden.  

Missionsledning och styrelse 

Elisabeth Hellström (missionssekr.), Mick Lidbeck (ordf.), Ida Andersson, Tord Ershammar, Håkan Leanderson, Magnus Lidbeck, 

Annelie Sköld, Arne Wikström, Lena Åkerlund.  Redaktör för e-posttidningen: Arne Wikström. 

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 handle-
dare. Hon berättade om sitt liv i en guds-
tjänst 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. 

Efter dopet växte min längtan efter att få bli en Guds 
medarbetare allt starkare. Men var det rätt att jag 

skulle bli pastor? Jag samtalade med min pastor Shin-
mura och med Kerstin och Bo Dellming. De bad med 
mig och uppmanade mig att söka vidare. Efter ett kris-
tet 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 pas-
torsutbildningen i Tokyo. 

Min mamma hade besökt Sverige för 30 år sedan och 
bott hos Wikströms. Hon talar ofta om denna under-
bara 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.  

Jag är tacksam för fortsatt förbön!” 

Japansk pastorskandidat  

på besök i Sverige 

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! 


