
100 år sedan Erik Malm föddes 

 
   Den 30 augusti 1910 föddes Knut Erik Malm i Säter i Dalarna. Hans föräldrar, Knut 

och Emma, hade träffats där, när de arbetade på samma företag. Ganska snart flyttade  

familjen till Storstockholm. De bodde på olika ställen (Tegnérlunden, Frescati och 

Enebyberg), innan de flyttade till Vretstorp och sedan till Örebro. Fadern reste som 

agent för olika företag och var ofta borta, varför Erik fick ta mycket ansvar för sina 

yngre syskon. 

   Erik tog realexamen i Örebro, men familjen hade inte råd att låta honom studera 

vidare (han hade gärna velat bli arkitekt). Föräldrarna tillhörde baptistförsamlingen 

Filadelfia i Örebro (den ingår nu i Evangeliska Frikyrkan). Själv kom Erik tidigt i 

kontakt med KFUM (Kristliga Föreningen av Unga Män). Efter ett halvår som 

bokhandelsbiträde (med en lön på 50 kronor i månaden) blev han halvtidsanställd 

som ungdomsledare för KFUM i Karlskoga. Han var då 17 år. Samtidigt arbetade han 

på halvtid på rektorsexpeditionen på den kristna folkhögskolan i Karlskoga (rektorn 

var en vän av KFUM). 

   Efter ett par år blev Erik ungdomsledare på heltid för KFUM i Norrköping. Vid ett 

besök i Örebro träffade han i början av 1931 Ingrid Berg, som arbetat en termin som 

folkskollärare. De började brevväxla. 

   Redan som tonåring i Örebro hade Erik träffat Richard Anderson, en missionär i 

SMK (Svenska Missionen i Kina). Han hade överansträngt sig svårt i samband med 

en svältkatastrof i Luoyang i norra Kina. Våren 1931 fick både Erik och Ingrid 

kontakt direkt med SMK och på hösten antogs de som missionärer. De förlovade sig 

vid jul. Våren 1932 gick Erik på en kurs i London för blivande missionärer och Ingrid 

gick en sådan kurs på sommaren. 

   Hösten 1932 reste Erik och Ingrid till Kina tillsammans med fyra andra ungdomar. 

Efter ett halvår på var sin språkskola kom de våren 1933 till SMK:s högkvarter i 

Yuncheng för fortsatta studier i kinesiska. Följande vinter och vår var de på var sitt 

håll för praktik och ännu mer språkstudier. 

   Den 12 juni 1934 gifte sig Erik och Ingrid i samband med missionärernas årliga 

konferens i Yuncheng. Därefter for de på semester och bröllopsresa innan de slog sig 

ner i Luoyang, Där var Nathanael Engbäck huvudansvarig för SMK:s verksamhet. 

När Engbäcks året därpå återvände till Sverige tog Erik över ansvaret och fungerade 

som t.f. pastor i den församling som SMK grundat. 

   1936 föddes Eriks och Ingrids äldsta barn Bengt. Följande år angreps Kina av Japan. 

Luoyang blev mycket bombat varför familjen flyttade ut från centrum. 1939 föddes 

Gunnar, men han avled efter ett halvår i dysenteri, något som kändes tungt för Erik 

och Ingrid under hela deras liv. 

    Senhösten 1939 lyckades familjen ta sig till Sverige via Ryssland och Lettland. Det 

var inte lätt eftersom krig pågick både i Kina och Europa. Efter ett par år i Örebro 

(där Gunvor födde 1941) blev Erik föreståndare för Örlogshemmet vid Hårsfjärden 

söder om Stockholm. Det var ett slags fritidshem för sjömän vid Sveriges viktigaste 

flottbas. Där fanns servering, sällskapsutrymmen och läsrum med tidningar från hela 

Sverige och där anordnades olika program. 1943 föddes Kerstin, det yngsta barnet. 



   Efter krigets slut 1945 avvecklades nästan hela den militära verksamheten och 

Örlogshemmet stängdes. Erik, Ingrid och deras barn flyttade till SMK:s missionshem 

i Duvbo i Sundbyberg i väntan på att kunna återvända till Kina. Först i slutet av 1946 

var det möjligt och i januari 1947 kom de till Yuncheng. Tanken var att de skulle vara 

där i två år och sedan fem år i Luoyang. Läroböcker och annat studiematerial för 

Bengt ingick i packningen. Men det blev inte alls som det var tänkt. 

   Familjen hade inte varit länge i Yuncheng innan det bröt ut inbördeskrig. När 

kommunistiska styrkor närmade sig gav sig familjen i all hast i väg till Luoyang. 

Hösten 1947 kom kriget även till de trakterna och en bit in på 1948 flydde familjen 

ännu en gång. 

   Efter några månader i Shanghai for Erik och hans familj uppför floden Yangtze 

genom de berömda Tre Ravinerna så långt floden är segelbar, nämligen till staden 

Yibin. I början av hösten 1949 var det dags igen. Kort innan Folkrepubliken 

utropades kom familjen till Hongkong. Flera av SMK:s missionärer tillbringade 

vintern på ön Cheung Chau i Hongkongs skärgård innan de våren 1950 for till Japan. 

   SMK:s missionärer var det första halvåret i Karuizawa, en semesterort i bergen 

nordväst om Tokyo. Den mycket aktiva vulkanen Asama i närheten hade i september 

en våldsam explosion. På hösten kom Malms till Mishima inom synhåll för berget 

Fuji (som Erik och Bengt besteg 1952). Andra missionärer slog sig ner i grannstaden 

Numazu där det 1951 inrättades en svensk skola. Gunvor och Kerstin fick gå där 

medan Ingrid fortsatte att ha uppsikt över Bengts studier. 

   Våren 1953 återvände familjen till Sverige och slog sig först ner i Örebro. Ett år 

senare blev Erik anställd på SMKJ:s expedition (missionen hade nu bytt namn till 

Svenska Missionen i Kina och Japan). Ett par år senare blev han ledare med titeln 

missionssekreterare. Men han behövdes i Japan och kom tillbaka till Mishima 1960. 

Ingrid följde efter och de flyttade till Fujinomiya vid foten av berget Fuji. 

   Kort efter sin födelsedag 1964 blev Erik allvarligt sjuk i vad som först tycktes vara 

en hjärtattack. Han var fortfarande klen när han och Ingrid kom till Sverige våren 

1965. Hösten 1966 kunde dock båda återvända till Fujinomiya. När Bengt besökte 

dem sommaren 1969 var han t.f. pastor och arbetade med att bygga upp en lägergård i 

närheten. 

   Sommaren 1968 hade Erik och Ingrid haft ett kort besök av Barbro Edlund som 

kände en av de andra missionärerna. Hon och Bengt kom så småningom att träffas 

och i januari 1971 kunde Erik och Ingrid vara med på deras bröllop. 

   Hösten 1974 återvände Erik och Ingrid för gott till Sverige och bodde många år på 

missionshemmet i Duvbo, som Erik fick ansvar för. Han var också en tid med i 

missionens styrelse (som då kallades kommitté). 

 SMKJ gick 1982 samman med Svenska Mongol- och Japanmissionen till 

Evangeliska Östasienmissionen. 1987 talade han vid hundraårsminnet av SMK:s 

tillkomst. Han hade rest mycket för missionen och hållit många föredrag. Detta var 

hans sista större framträdande. 

   I samband med att misionshemmet såldes 1991 flyttade Erik och Ingrid till en 

lägenhet i Rissne i närheten. Men han blev kort därefter sjuk, fick lunginflammation 

och avled den 6 augusti på Karolinska sjukhuset. Ingrid dog i juni 1997. Båda är 

begravda på Duvbo kyrkogård.     /Bengt Malm 30/8 2010 


