
Paret Ragnar och Cecilia Block flyttade i samband med Ragnars pensionering 2005
från den stora prästgården i Berghem till deras nyinköpta villa i Horred.
Delar av flyttlasset till Horred bestod av några ton böcker, framför allt på engelska

och swahili. Det handlade alltså om delar av Scripturas lager. Under åren som gått se-
dan 2005 har åtskilliga böcker skickats iväg till framför allt Afrika, men samtidigt har
minst lika många nytryckta böcker adderats till lagret.
Scripturas styrelse har under de senaste åren arbetat med dessa frågor. Hur kan

man på ett ansvarsfullt sätt hantera c:a 20 kubikmeter med uppbyggliga böcker? Kan
de på något sätt distribueras till olika missionsfält eller måste de i värsta fall gå till pap-
persåtervinning?
I juni genomfördes en inventering. Drygt 50 000 böcker/häften noterades, främst

Josef Imbergs skrifter på engelska och swahili. Denna undersökning gav ett gott under-
lag för bedömningen av den fortsatta processen.
Den mest naturliga kontaktytan för engelsk litteratur har för Scripturas del varit i

Afrika. En kontakt knöts därför under sommaren till en litteraturmission i Tanzania,
Soma Biblia (SB). Philip Bach-Svendsen, missionär för Luthersk Mission i Danmark,
blev kontaktpersonen och under hösten fördes ingående diskussioner oss emellan via
e-post i ärendet. Kontakter hade också knutits med en litteraturmission i Kenya, Lut-
heran Heritage Foundation – Africa (LHF-A), med huvudkontor i Nairobi. I mitten av
november kom positiva besked från SB och LHF-A, en beredskap från deras sida att ta
emot en container med böcker i hamnstaden Dar es Salaam. Försändelsen kommer där
att delasmellan SB och LHF-A, hälften att lagras i Dar es Salaam och Arusha i Tanzania
och hälften i Nairobi i Kenya. De två organisationerna har huvudsakligen sin marknad
i lutherska kyrkor i Östafrika, d v s Tanzania, Kenya och Uganda. Avtalet kommer att
ge mottagarna frihet i sin distribution att ta ut en mindre kostnad för böckerna genom
försäljning för att på så sätt täcka diverse lokala kostnader.
Scriptura behövde sörja för att böcker kunde förflyttas från Horred till Dar es Sala-

am. En kontakt togs med en speditör i Göteborg, som uppskattade kostnaden för con-
tainer, transport, hantering, etc till c:a 50 000 kronor. Ett icke oansenligt belopp –men
fördelat på c:a 50 000 publikationer, bedömdes det vara en rimlig investering.
Tisdagen den 29 november packades nio träpallar med böcker i makarna Blocks ga-

rage i Horred. Fredagen den 2 december hämtades pallarna, 6,7 ton, av lastbilen för
transport till speditörens lager i Göteborg. Torsdagen den 8 december meddelade spe-
ditören att containern beräknas avgå med båt från Göteborg den 21 december, med
beräknad ankomst till Dar es Salaam den 13 februari 2023.

– sju ton med kristna böcker till Afrika
Från Horred till Dar es Salaam



Kontaktpersonen i Tanzania, Philip Bach-Svendsen, svarade spontant följande med
avseende på processen: “Det bliver spændende at skulle være med til, at bøgerne fin-
der sine læsere her i Tanzania. Mest af alt beder jeg om og ser frem til at høre fra no-
gle, at de har fået hjælp både i livet med Gud og deres tjeneste for ham”.
Detta litteraturprojekt präglas onekligen av långsiktighet och tålamod. F d Scriptu-

ra-ordföranden Ragnar Block hade vision för spridning av Guds ord i yttre mission. Ge-
nom tryckning av stora volymer kunde kostnaderna hållas nere och viljan att i det egna
boendet lagra dessa böcker var inte utan uppoffringar. Under årens lopp har säkert
frågan uppstått: – Hur skall det gå med alla dessa böcker?!Det som nu sker ser vi som
ett Guds bönesvar.
Ragnar vittnar om uppdraget:
Jag har inte gjort detta i egen kraft, allt kommer från Herren. Andra har skrivit

böcker och gjort besök i Afrika och Östeuropa, medan jag administrerat på hemma-
plan och haft ansvar för tryckning, lager och försändelser. Gud har gett växten! Pro-
feten Jesaja talar om detta:

“Liksom regnet och snön faller från himlen och inte återvänder dit utan
vattnar jorden så att den blir fruktbar och grönskar och ger säd till att så och
bröd till att äta, så ska det vara med ordet som går ut från min mun. Det ska inte
komma tillbaka till mig förgäves utan att ha gjort vad jag vill och utfört vad jag
sänt det till” (55:10-11).
Vi instämmer i detta och tänker också på fortsättningen av profetens ord – något om

uppdragets glädje och resultat:
“Med glädje ska ni dra ut, i frid ska ni föras fram. Bergen och höjderna ska

brista ut i jubel inför er, markens alla träd ska klappa i händerna. (–––) Det ska
bli till ära för Herren, ett evigt tecken som inte ska utplånas” (55:12-13).
Med tacksamhet, förväntan och förbön följer vi projektets gång “över haven”!
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