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Uppväxt 
Sven  Tånnkvist1 föddes  den  30  mars

1874 i Rolstorp Mellangårds solda orp Kå-
rabo,  Tånnö. Fadern var soldaten Gustaf
Tånnqvist  (  Bengtsson)   från  Norrtorp
Kronogård  i  Tånnö.  Modern  he e  Anna
Brita Carlsdo er och var född i Örgården i
Torskinge.  Sven  var  det  sjunde  av inalles
å a barn, alla födda i Kårabo.

Sven har berä at om sin barndom i När
vi var unga III (Missionsförbundets förlag
1947. Vissa delar återges i kap. 12 Kårabo.)

”Jag växte upp i en soldatstuga med
e  rum och kök.  I  köket  med e  litet
fönster var det på vintern så kallt, a  vi
endast i nödfall kunde vara där. Från kö-
ket  gick  trappan  upp  ll  y re  vinden,
där  det  fanns bingar  för  råg  och korn
samt  för  mjöl  av  dessa  sädesslag  och
dessutom kar och tunnor för saltat fläsk
och  kö ,  lingonmos,  hembryggt  svag-
dricka m m. I den s k boden fanns havre
och havremjöl för djuren, handkvarnen
och en del redskap av högst olika slag.
På  inre  vinden  förvarades  gång-  och
sängkläder jämte linnekistor och myck-
et  annat.  Där  stod också två  gammal-
dags  sängar,  men  de  kunde  användas
endast på sommaren, ty vinden sakna-
de eldstad. Under den kalla års den var
därför stugans enda rum llhåll för oss
alla både dag och na . De a rum hade
tre fönster och en stor öppen spis. När
mor få  in vävstolen och e  par spinn-
rockar,  och när  far  på  kvällarna skulle
spänta s ckor och göra kvastar, blev det
trångt om utrymmet.

Vid o års ålder fick jag följa med far
och bror ll Värnamo höstmarknad, där
far varje år sålde e  par stutar som han
fö  upp. Vi  startade hemifrån klockan
tre på morgonen för a  ha god d och

1 Som vuxen använde Sven denna stav-
ning ll 1922, j e kap. 11.

ej behöva anstränga stutarna. Det blev
en lång men intressant vandring för lill-
pojken. Framkomna stod vi på oxback-
en, lls far sålt sina stutar. Där fanns en
oöverskådlig mängd boskap ll salu. Ro-
ligast  var  dock  marknaden  på  torget
med  en  skara  polkagrisgummor  och
knallar av olika slag. Vi hade endast få
fem öre i  marknadspenningar vardera,
och därför kunde vi varken  åka karusell
eller  se  lindansare  och  taskspelare,  ty
det kostade mera pengar. Men för våra
fem öre kunde vi köpa o styverspolka-
grisar. När vi se  oss mä a på all härlig-
heten på torget, bar det av ll järnvägs-
sta onen, där jag för första gången såg
e  tåg.”

Det är ej helt klart, vilken av byggnader-
na i Kårabo som Sven här beskriver; kanske
återger han en syntes av minnesbilder från
det  gamla  solda orpet  (rivet  1885)  och
det  nya  undantaget  Lilla  Kårabo,  troligen
uppfört i början av 1880-talet. 

Fram ll 1885 bodde Anders Gummes-
son,  son  ll  den  förre  soldaten  Gunnar
(Gunne) Storm, kvar i Kårabo. Anders’ sys-
ter Inga S na blev sedan Svens svärmor i
hans första gi e. Det är dock omöjligt a
ur husförhörslängderna med säkerhet utlä-
sa, vilka som bodde i de olika husen under
denna  brytnings d  mellan  gammalt  och
ny .

Vid e  besök i Kårabo i maj 1958 peka-
de Sven ut en delvis övervuxen husgrund
framför  det  nuvarande  Lilla  Kårabo  som
platsen där han var född. Enligt Sixten Sjö-
strand måste de a dock vara e  misstag.
Snarare var det platsen för det gamla un-
dantaget, som revs av Anders Gunnarsson.
Jfr kap. 12. 

Kårabos  huvudbyggnad,  dvs  Gustaf
Tånnkvists solda orp ersa es inte av må-
got ny  hus förrän e er 1895 och bebod-
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des alltså av Johan Alfred Sjöberg och hans
familj (se fotografi i kap 14).

Komminister Hagelberg skrev e  intyg om
konfirma onen på baksidan av avgångs-

betyget från folkskolan.

E er konfirma onen 1889 fly ade den
femtonårige Sven som dräng ll  Fröakärr,
där systern Kris n(a) just hade gi  sig med

ärdingsmannen  Johan  Petersson.  Däref-
ter kom han ll Sven Johansson i Gallagår-
den,  Tånnö.  Dennes  son  Anders  Daniel
blev en av de första missionärerna på det
missionsfält, som Svenska Missionsförbun-
det år 1890 öppnat i Kina. 

Om si  eget beslut a  bli missionär har
Sven själv berä at följande: 

Vid avskedsfesten för Anders Daniel
Johansson, som hölls i det missionshus,
vid  vars  uppförande  Gustaf  Tånnqvist
och Andreas Löf (Svens blivande svärfar,
se  Anna  Löf)  varit  två  av  ”knutbasar-
na”2, tog Anders farväl med orden ”Väl-
kommen e er, Sven!”. När sedan budet
nådde Tånnö, a  Anders Johansson och
Fredrik  Wikholm  blivit  dödade  under
e  upplopp i Songpu vid Macheng den
1 juli 1893, mindes Sven avskedsorden
och fa ade si  beslut. 

Missionshuset, där all ng började

Anders  Johansson  och  Sven  Tånnkvist
var  bara  två  av  de  å a  kinamissionärer
som kom från Tånnö socken. Andra exem-
pel var Gustaf Tonnér, även han från Rol-
storp.

2   Tånnö missionshus står än i dag vid den gamla ”riksettan”
strax norr om kyrkan och ungerfär mitt emot Kronogård.

Sedan Svenska Missionsförbundet anta-
git Sven T som missionärskandidat – san-
nolikt under 1894 - började förberedelser-
na med bl a en termin vid Karlskoga Prak-

ska Skola vintern och våren 1895.  Studi-
erna omfa ade inte endast bibelkunskap,
räknekonst, stats- och kommunalkunskap,
utan  även "dubbelt  bokhålleri",  som han
senare med förtjusning llämpade på hus-
hållskassan.  I  flera  av  dessa  ämnen  fick
han avgångsbetyget "berömlig”. 

Sannolikt  var  det  under  den  följande
sommaren  som  beväringsmannen  Sven
Gustafsson  Tånnqvist  gjorde  si  möte  i
Skillingaryd.  Däre er  följde  sex terminer
vid  Svenska  Missionsförbundets  (SMF)
missionsskola, först i Kris nehamn men se-
nare i  Stockholm, där avgångsbetyget ut-
färdades  i  maj  1898.  De  enda  förekom-
mande vitsorden är här ”med beröm god-
känd” och ”med utmärkt beröm godkänd”.

Vid SMFs konferens i juni 1898 avskilj-
des  Sven  Tonnquist  ll  missionär  i  Kina.
Några dagar senare förlovade han sig med
Anna Löf (kap. 16), också hon från Tånnö.

Kinamissionären
En utlandsresa var vid denna d omgi-

ven  av  vissa  restrik oner,  bl  a  måste  en
man i  beväringsåldern  ha konungens  ll-
stånd.  Fem  dagar  e er  förlovningen  i
Stockholm  intygade  kommunalnämndens
ordförande i Tånnö, a  Sven hade för re-
san ”erforderliga medel”, och den 2 juli ut-
färdade fprästen e  ”frejdbetyg".  Samma
dag untertecknade Sven i  Kårabo sin un-
derdåniga skrivelse ll Kongl. Maj:t, enligt

dens krav prydligt präntad på e  dubbelt
folioark  Kompanichefen  i  Skillingaryd  på-
tecknade  sin  llstyrkan  den  3  juli  (reste
Sven personligen dit med papperet?), var-
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e er brevet kunde avgå ll lan örsvarsde-
partementet  i  huvudstaden,  där  det  an-
komststämplades, bereddes och föredrogs
för Kongl. Maj:t, vars bifall undertecknades
och expedierades av statsrådet Axel Rappe
på Stockholms slo  den 8 juli. - Det sena
1800-talets byråkra  ter sig idyllisk i jämfö-
relse med vad vi har idag.

-

Missionärens ordina onsbrev

Men  ännu  återstod  en  detalj:  passet.
Det urfärdades den 20 juli av överståthål-
laren  i  Stockholm  som  e  personligt  re-
kommenda onsbrev i folioformat. 

Resan anträddes redan i  juli med Lon-
don som första etappmål. Där intygar pro-
fessor  John  J  Pledge  den  26  november
1898,  a  Sven  Tånnqvist  e er  fyra  mån-
aders  studier  ”possesses  a  very  good
knowledge – both theore cal  & prac cal
of the English language”. Däre er gick fär-
den vidare mot Kina, dit Sven anlände före
årets slut.

Sven Tånnkvist fotografi från A Wiklunds
ateljé, Gustav Adolfs torg 8, Stockholm,
trol. 1898 (ur en samling på Internet).

Detaljer från den underdåniga skrivelsen ll Konungen
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Tullhuset vid ’The Bund’, 1930-talet.  

I Kina
Resans sista etapp gick uppför Jangtze-

floden  från Shanghai ll Svenska Missions-
förbundets  centrala  missionssta on  i
Wuchang.  Denna  stad  ingår  nu  –  liksom
Hankow  och Hanyang på andra sidan flo-
den - i mångmiljonstaden Wuhan, huvud-
staden i provinsen Hupeh (idag Hubei). 

Hakow (överst t v), Hanyang (nederst t v)
och Wuchang (t h) bildar sedan 1950

mångmiljonstaden Wuhan. I kartans nedre

kant går nu en bil- och järnvägsbro över
Yangtsefloden.

Hankow var knutpunkten för resorna på
missionsfältet  med  hotell,  sjukhus,  myn-
digheter  och  ins tu oner,  gemensamma
för de olika missionssällskapen. 

Båtar  gick  mellan  Hankow  och
Wuchang. Sedan byggdes den första bron
över Yangtzefloden med skilda plan för bi-
lar och tågen på järnvägen från Peking ll
Kanton och Hongkong.

Missionärens  första  uppgi  i  Kina  var
a  genom intensivstudier för en infödd lä-
rare snarast lära sig så mycket av det kine-
siska språket, a  man kunde delta i gatu-
försäljning av bibeldelar och börja prediko-
verksamheten. 

Men redan e er e  och e  halvt år ut-
bröt det s k ”boxarupproret” mot ”de ut-
ländska djävlarna”.  Till  skillnad  från  1893
undgick  Missionsförbundet  denna  gång
förluster, men i andra delar av Kina döda-
des e  fem otal svenska missionärer och
deras barn. Men missionärerna i Yangtse-
dalen fly ade ändå i juli 1900 llfälligt ll
Nagasaki i Japan.

E er  några  månader  bedömdes  läget
åter så stabilt, a  man vågade försöka en
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återfly ning, och som förste svenske mis-
sionär anlände Tånnkvist  den 18 septem-
ber  ll  Hankow  och  Wuchang,  där  han
fann a  de kristna kineserna själva fortsa
sin gudstjänstverksamhet. Kort därpå reste
Johan Sköld och Sven Tånnkvist ll Songpu,
där de snart kunde döpa tre män.

Första gi et
     Sven hade redan i Tånnö förlovat sig

med Anna Löf, men på grund av en regel,
a  en manlig missionär inte fick gi a sig
förrän e er två års arbete på fältet,  kom
Anna inte ll Kina förrän hösten 1901. 

   

 Sven Tånnkvist                  Anna Löf

    ”Vielsen” förrä ades den 14 decem-
ber 1901 i Wuchang, av en norsk luthersk
präst. Vigslar på missionsfältet kunde vara
e  problem,  när  frikyrkorna  ännu  inte
hade vigselrä  enligt svensk lag. Det blev
o a en borgerlig vigsel, förrä ad av en kol-
lega med av generalkonsuln i Shanghai för-
medlat  förordnande  från  utrikesdeparte-
mentet i Stockholm. 

    Sven och Anna arbetade nu mest i
Hwangchow,  dit  Tonnér  och  Tånnkvist
(båda från Rolstorp i Tånnö!) kommit i bör-
jan  av  1903  och  där  en  missionssta on
med en flickskola byggdes under medver-
kan av Anders Tjellström. Flickskolan blev
senare lärarinneseminarium.

    Nu fick Sven också en växande familj.
Den 22 oktober 1902 föddes Elsa , den 16
november  1904  Greta och  den  22  mars
1906 Nils. 

Första viloperioden

Arbetet på missionsfältet var krävande
och innebar även en isolering från hemlan-
det. Missionärerna kunde därför e er cir-
ka sju år i Kina resa hem ll Sverige för 1 à
1½  års  ’viloperiod’.  Det  förutsa es  dock,
a  en god del av den ägnades åt kontak-
ter med ’missionsvännerna’ i hemlandet.

Svens  och  Annas  första  hemresa
gjordes våren 1906, strax e er Nils’ fö-
delse, sannolikt med transsibiriska järn-
vägen. Familjen var for arande  skriven
i  Kårabo  (församlingsboken)  alt.  Rol-
storps Mellangård (folkräkningen 1900).
Men Svens mor Anna Brita hade avledit
1904  och  i  Kårabo  avled  även  Greta
midsommara on 1906, men där firades
också den 28 augus  1907 Gustaf Tånn-
kvists 75-årsdag. 

I Kina, 2:a perioden
Under den andra perioden i Kina (1907-

1915)  föddes  Astrid  den  8  januari  1910
och Lennart den 28 september 1913. (Mer
om dem i kap 15a) . 

Stadsport i Jingzhou. Mmuren, uppförd
1636 på äldre grund, är 9,3 km lång, 9 m

hög, 10 m bred.

Kingzhow
     År 1911 fick Sven Tånnkvist uppdra-

get  som  lärare  och  ’President’  vid  det
svensk-amerikanska  präst-  och  lärarsemi-
nariet i Kingchow, grundat 1909 på ini a v
av  missionsföre-ståndare   P  P  Wal-
denström  vid  en  inspek onsresa  i  Kina
1907.  Seminarietdrevs  llsammans  med
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Swedish  Evangelical  Mission  of  America
(SEMA) med säte i St Paul, Minnesota. 

Jingzhou (tidigare Kingchow) är den gamla historiska staden i
Jiangling (Chinese:  江陵 ), ett ’county i provinsen Hubei
(Hupeh), Jiangling var huvudstad i det lilla kungariket Jing-
nan, som existerade från 924 till 963 under de Fem Dynas-
tierna och de Tio Kungarikena.  

Jiangling är idag mest känt som ett bilmärke med fabriken här.
Efter 1986 har en landsvägsbro byggts över Yangtzefloden.

    Kingzhow Thological Seminary blev
nu Svens arbetsplats i Kina. Några kilome-
ter  österut  låg  SMF:s  missionssta on  i
Shashi vid Yangtsefloden.

     Den 10 oktober 1911 inledde Sun
Yat-sens  Revolu onära  Allians  i  Wuchang
den revolu on som ledde ll kejsardömets
fall  och  utropande  av  republik.  De flesta
missionärerna tvingades på ny  från sina
poster men kunde i Shanghai avvakta ut-
vecklingen. Men redan den 11 mars 1912
reste  Sven  Tånnkvist  och  John  Peterson
från Shanghai för a  resa llbaka ll King-
chow. De fann seminariet obetydligt  ska-
dat, och arbetet kunde snart upptagas.

Kingchow Theological Seminary – troligen
missionärernas bostadshus. Pr 1983 an-
vändes anläggningen som lokalt par -

högkvarter.

    Nya avbro  följde, men Sven räknade
Kingchow som si  vik gaste arbete i Kina. 

Andra vilopeioden
   År 1915 var det d för nästa viloperi-

od.  P g a världskrig och oroligheter i Ryss-
land gick hemresan nu över Amerika. 

S.  Tannkvist,  Mrs.  S.  Tannkvist  and  infant.  Miss  Elsa
Tannkvist, Nils Tannkvist, Miss Astrid Tannkvist,

E  strandhugg på Hawaii gav avtrycki
Honolulu Star-Bulle n; Lennart (1½ år)

stod tydligen inte i pasagerarlistan /
Google.

   I S:t Paul, Minnesota, besöktes kolle-
ger  vid  SEMA:s  huvudkontor.  Här  bodde
även sex av Svens kusiner med familjer3 (se
kap. 25 Urvandrarna från Bosebo). 

    Elsa berä ade sedan om färden ge-
nom  ubåtskriget  på  Atlanten  och  Nord-
sjön.

     Ffamiljen bodde nu i Växjö, där sko-
lor fanns för barnen, och som Sven senare
betraktade som sin hemstad.

Familjen i Växjö, omkr 1920, fr v Astrid,
Sven, Elsa, Lennart, Nils  Anna.

     Vistelsen i Sverige förlängdes av dels
kriget, dels Annas jukdom. E er en opera-

on  och  sedan  Gustaf  Tånnkvist  avlidit  i
Tånnö den 11 mars 1921 - anträddes ännu
en resa ll  Kina  hösten 19214,  men Elsa,
som måste stanna i Sverige för studier vid
lärarinneseminariet i Stockholm. 

3  Ättlingar besökte Sverige från år 2000
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4   Flyttningsbetyg  från  Växjö  (Eko  2)   till  Kina  den  16
sept.1921 (BII:6 s. 138).
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Kingchow Theological Seminary and Middle School, Huvudbyggnaden - lärare (Sven Ton-
nquist i mi en) och studenter 

I Kina, 3:e perioden
Den 13  januari  1922 anlände familjen

ll Kina för sin tredje arbetsperiod. Redan
e er  en  vecka  insjuktnade  Anna  påny
och förblev  sängliggande större  delen  av
året,  än  på sjukhus  i  Hankow,  än  i  King-
chow, där hon avled pPå Anna-dagen den
9 december 1922.

Sto et  fördes  med  båt  från  Shasi  ll
Hankow för jordfästning och gravsäa ning
på den utländska kyrkogården. Akten refe-
redades u örligt i de engelskspråkiga d-
ningarna.

Under den mer än sex år långa bortova-
ron från seminariet (från 1915 ll  början
av  1922)  hade rektorsbefa ningen  uppe-
hållits  av  andra  missionärer,  och  på  det
nya  brevhuvudet  står  Tånnkvist  nu  som
”Vice-President and Dean”.

Många utlänningar i Kina har också ta-
git sig e  kinesiskt namn med fone sk lik-

het och gärna en posi v Sven valde Dong
med betydelsen lärare, som leder på den
rä a vägen. Det treledade kinesiska namn,
som – med e  passande språkligt innehåll
- i u al skulle likna ’Tånnkvist’, blev Tong –
ki – te. Tong (Dong) betyder ’lärare’.

Hösten 1922 anmälde Sven ll general-
konsuln  i  Shanghai  och,  a  han  ämnade
ändra  stavningen  ll  'Tonnquist'  för  a
slippa det så svårförståeliga å-et. 

Henna  framhöll  han,  a   ’qu’  bä re
överensstämmer med det småländska ut-
talet av ’kvist’. Ändringen har fungerat bra
nterna onellf, men visat sig mindre ända-
målsenlig i Sverige, där namnet lä  förväx-
las med andra liknande sam digt som den
geografiska kopplingen ll Tånnö försvun-
nit. 

Som signatur använde han S.T-st. 
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Andra gi et
Jula on 1923 förlovade sig Sven Tonn-

quist med missionären Edit Ekedahl do er
ll  skräddaren  Jonas  O o  Ekedahl  (kap.

34) och Kris na Magndo er (kap 38), bo-
ende i Stockholm men härstammande från
Bringeto a  resp.  Svar orp  i  Jönköpings
län, vilka på 1880-talet fly ade ll  Stock-
holm,  där  de  anslu t  sig  ll  Immanuels-
yrkans församling. 

Edit Ekedahl

Bröllopet stod den 29 mars 1924 – da-
gen före  Svens fem ooårsdag!  

Sommaren  1924  reste  Nils  ll  Sverige
e er  avlagd realexamen  vid  den  svenska
skolan i Kikungshan. 

Den 24 april 1925 föddes sonen Gunnar
på  e  amerikanskt  sjukhus  i  --Hankow.
Modern hade då p g a befarade komplika-

oner bo  någon mån ad i Hankow på en
pension för missionärer på genomresa el-
ler llfälligt uppehåll.5

Kuling
Mor och barn bodde sedan kvar i Han-

kow, lls familjen samlades e er vårtermi-
nens slut vid seminariet resp. svenska sko-
lan i Kikunshan för a  llsammans resa ll
Kuling.  Det  var  troligen  nu  som familjen
köpte e  eget sommarhus i den fashionab-
la semesterorten Kuling på Lushan-berget
vid Poyang-sjön. 

5  Hösten 1983 besökte Gudrun och Gunnar Hankow på en
turistresa. Sjukhuset fanns kvar i kinesisk regi, och pensio-
nat var om- och tillbyggt till stadens tekniska kontor.

Där sökte både utlänningar och ledande
kineser (t ex general Chiang-Kai-Shek och
ordförande Mao) gärna svalka under heta
sommardagar.  Från  Hankow  reste  man
med flodbåt ll Kiukiang och därifrån med
bärstol uppför berget.

På  Kuling  hölls  också  konferenser  för
missionäärerna.

Familjens hus på Kuling 1926

Exodus
Under  hösten  1926  nådde  ”den  stora

marschen”, dvs Maos fäl åg mot norr fram
ll Yangtsedalen. Det blev mycket oroligt i

området  med  inbördeskrig  mellan  Maos
kommunister och Chian-Kai-Sheks na ona-
lister i Kuo Ming Tan. 

Vid  svenska  skolan  i  Kikunshan  strax
norr  om Hankow, där  Lennart  och Astrid
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var  elever,  förbereddes  e  besök  av  det
svenska  kronprinsparet,  men  eleverna
skickades  hem från  skolan,  sedan de av-
sänt  e  av  alla  underskrivet  brev  ll  de
kungliga. 

I  Kingchow  blev  delar  av  seminariet
ockuperade av soldater från de båda stri-
dande sidorna, och all underisning blev gi-
vetvis omöjlig. 

Till  slut tvingades utlänningarna lämna
staden,  först ll  Hankow och i  början  av
1927  vidare  nedför  floden,  nu  under
eskort  av  bri ska  kanonbåtar.  Konvojen
blev  o a  beskjuten  från  stränderna,  och

ll  skydd för kvinnor och barn hade man
sa  upp värn av pansarplåt på passagerar-
fartygens däck. 

Nästa uppehåll  blev Shanghai,  varifrån
de flesta missionärerna fortsa e ll Japan
för a  där invänta lugnare förhållanden. 

De, som ändå snart skulle resa hem för
en ny viloperiod,  sökte i stället e er båtlä-
genhet ll  Europa, och den 13 mars läm-
nade familjen Tonnquist Shanghai med S/S
Trier, e  las artyg, där lastrummet byggts
om ll provisoriska hy er. Några veckor se-
nare  blev   Shanghai  scenen  för  en  stor
drabbning,  där  Chou-En-lai  var  ledare  på
den ena sidan.

De a  skulle  bli  slutet  för  Svens  och
Edits arbete i Kina. 

Resanfrån Shanghai ll Hamburg företogs
med S/S Trier.

Under resan gjordes strandhugg i Mani-
la, Singapore och Colombo, och vid färden
genom Suezkanalen gjordes en u lykt ll
pyramiderna. Det var sedan tänkt, a  man

från Genua skulle fotsä a med tåg genom
Europa.  Men Gunnar,  som just  fyllde  två
år, hade få  hög feber och fick inte komma
iland.  Resan måste fotsä a ll sjöss förbi
Gibraltar och över Biscaya ll Ro erdam –
där Edit gladdes åt blommande tulpanfält
– ll fartygets hemmahamn Hamburg. E er
besök på Hagenbecks djurpark tog man tå-
get ll Sassnitz och ll Trelleborg med tå-
färjan Dro ning Viktoria, som Gunnar skul-
le  återse  tre o  år  senare  i  Karlskrona,
väntande på upphuggning..

Med Dro ning Victoria från Sassnitz ll
Trelleborg.

I Sverige 
Familjen bosa e sig nu i Solna med ad-

ress Idro sgatan 6 i Råsunda, men fly ade
hösten 1929 ll Solgatan 8. 

Stråkvägen/Solgatan i Råsunda. Här
bodde familjen 1929-1950.
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Vid semesterhemmet Strömsborg, Råd-
mansö, sommaren 1928. I bakgrunden

morfar Ekedahl.

Sven Tonnquist verkade länge som rese-
predikant med missionsföredrag och bok-
försäljning ll förmån för Missionsförbun-
dets arbete i Kina och dess ”Skolförening”
som stödde olika  folkhögskolor  i  Sverige.
Med  tung  packning  av  skiop konbilder
(glasplåtar  8x10  cm!)  och  böcker  gjorde
han varje månad långa resor genom landet

ll  prak skt  taget  varje  missionshus.  Vid
e  par llfällen vikarierade han också som
församlingspastor i t ex Vårgårda och Gö-
teborg.

Den 30 mars 1949 fyllde Sven 75 år.

Våren  1950  fly ade  makarna  ll  Mis-
sionsgården på Lidingö. Bostaden i Råsun-
da övertogs av sonen Gunnar som gi e sig
den 10  juni samma år.

De sista åren vistades Sven helst i Små-
land,  dels  hos  dö rarna  i  Yås,  Angerds-
hestra, dels på e  gästhem i Braås, Sjösås,
där han avled den 9 mars 1959 e er en-
dast e  par dagars sjukdom. 

Sven sista besök i  Kårabo i maj 1958.

Han hade u ryckt en bestämd önskan
a  få sin grav i Småland, vilket ordnades av
do ern Elsa på kyrkogården i Angerdshest-
ra.

En lång resas slut.

Graven vid Angerdshestra kyrka. I samma
grav vilar även Astrid.
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