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»Ty så älskade Gud världen, att han utgav 
sin enfödde Son, på det att var och en som 
tror på honom skall icke förgås, utan hava 
evigt liv.» 

»Mig är given all makt i himmelen och på 
jorden. Gån fördenskull ut och gören alla 
folk till lärjungar, -». »Och se, jag är med 
eder alla dagar intill tidens ända.» 

» V em skall j ag sända, och vem vill vara 
vår budbärare? Och jag sade: Se här är jag, 
sänd mig.» 

»Gån åstad. Se jag sänder eder.» - - 

»När jag sände eder åstad - icke fattades 
eder då något? De svarade: Intet.» 

»Sedan fick jag se en stor skara, som ingen 
kunde räkna, en skara ur alla folkslag och 
stammar och folk och tungomål, stå inför 
tronen och inför Lammet;- - -» 

»Lovet och priset och visheten och tack
sägelsen och äran och makten och starkheten 
tillhöra vår Gud i evigheternas evigheter. 

Amen!» 



Missionsväckelsen på 1880
talet. 

Av dr Karl Fries. 

Det råder ett oupplösligt sammanhang mellan missions
väckelser och allmänna väckelser. De förra bli alltid 
frukten av de senare liksom hos den enskilde, då han bli
vit väckt och omvänd och delaktig av frälsningen genom 
Herren Jesus Kristus: han känner en oemotståndlig ma
ning att vittna om frälsningen och söka vinna andra för 
Kristus. Den stora av bröderna Wesley i senare hälften av 
17oo-talet förmedlade väckelsen gav upphov till en mis
sionsrörelse som tog gestalt i nutidens ledande missions
organisationer. Väckelsen i mitten av I8oo-talet fick sin 
motsvarighet i en ny rad av missionsföretag. Under 1870
talet gick ännu en väckelsevåg fram över Nordamerika, 
England och vissa länder på Europas kontinent, ej 
minst Danmark och Sverige. I Danmark satte den 
spår som än i dag äro tydligt framträdande både på 
den inre och den yttre missionens område. I Sverige tog 
den bl. a. gestalt i Svenska Missionsförbundet. Dessa äro 
drag som falla i ögonen, då man på något avstånd och mera 
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utifrån betraktar företeelserna. Man kan också - och 
bör utan tvivel - anlägga en djupare synpunkt och i 
dessa företeelser och andra, som icke på ett yttre sätt sam
manhänga med dem, se ett Guds Andes omedelbara 
verkande på enskilda eller grupper av människor. 

Tecken som synas mig bestyrka, att en rörelse verkligen 
är ett Guds Andes verk, äro givetvis att den till sin art 
och i sina frukter visar sig vara äkta och tjäna Guds rikes 
sak i världen, men också att den framträder samtidigt på 
skilda håll utan att man kan påvisa något yttre samman
hang eller ömsesidig påverkan. Dessa tecken synas mig 
i märklig grad vara utmärkande för vad jag kallat "mis
sionsväckelsen på 188o-talet", varvid jag särskilt tänker 
på dess framträdande bland studenter i skilda länder. 
Åren i förra hälften av 188o-talet voro genombrottsår i 
detta avseende i England, Skottland, Nordamerika, Norge, 
Danmark och Sverige. I samtliga dessa fall torde den all
männa väckelsen på 187o-talet ligga bakom och utgöra 
den jordmån, varur den vuxit fram. Det som då skedde 
var, att den nådde studentvärlden och fick en bestämd 
inriktning på missionen. I Nordamerika, i England och 
i Norge kan rörelsen spåras tillbaka till 1877, dock icke 
som missionsrörelse, om än dessa begynnelser fingo en 
stor betydelse för missionsväckelsen, då den kom. 

För att börja med Amerika kan nämnas, att 1877 en 
konferens för landets K. F. U. M. hölls i Louisville. Bland 
deltagarna var en vid namn Luther D. Wishard som kal
lade samman ett trettiotal studenter från 27 högskolor för 
att samtala om frågan: "hur kommer det sig att icke flera 
av våra kamrater äro avgjorda kristna?" Svaret blev: 
"därför att vi icke gjort vad vi kunnat för att vinna dem." 
Härur framgick en rörelse som kallades "The Intercolle
giate Y. M. C. A." (K. F. U. M. vid högskolorna). Det 
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var samme Wishard, understödd aven annan K. F. U. M.
sekreterare, C. K. Ober, som övertalade den bekante 
evangelisten D. L. Moody att i sin hemort, Northfield, 
1886 anordna ett studentmöte för bibelstudium och bön. 
Det var här som missionstanken kom till genombrott, så 
att vid mötets slut - det varade icke mindre·än 26 dagar 
- av de 250 deltagarna jämt 100 undertecknat en förkla
ring, att det var deras önskan och avsikt att, om Gud ville, 
utgå som missionärer till hedningarna. 

Bakom detta resultat ligger mycken bön och nitälskan, 
vars medelpunkt var ett missionärshem i Princeton. 
Föräldrarna hade i 30 år verkat i Indien. Sonen Robert 
P. Wilder och hans syster Grace voro födda där och för
beredde sig att utgå dit som missionärer. De längtade 
efter en missionsväckelse bland Amerikas studenter och 
gjorde detta under lång tid till ett böneämne. Så rustad 
begav sig Robert till mötet i Northfield och begagnade 
varje tillfälle att tala enskilt med kamraterna om sin hjär
teangelägenhet. Han förmådde Moody att tillåta att tio 
av dem vid ett möte fingo framlägga missionssaken för 
de övriga. Det tände eld, och den elden spred sig så att 
inom ett år ej mindre än 2000 studenter blivit "frivilliga." 
De allra flesta av dessa, liksom de c:a 13.000 som sedan 
inträtt i deras led, hava fullföljt sin föresats och gjort 
värdefulla, i många fall utomordentligt värdefulla insatser 
på skilda missionsfält. För några har livsuppgiften kom
mit att ligga i hemlandet, men även där på missionens om
råde, ~åsom fallet blivit med Robert E. Speer och John R. 
Mott m. fl. 

Den sistnämndes inre historia pekar hän på England. 
Även här är 1877 ett märkesår. Då bildades en "rnter
Collegiate Christian Union" med medlemmar i Oxford och 
Cambridge. Denna förening inbjöd Moody 1882 att tala 

..I 
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till studenterna i Cambridge. Till en början visade de sig 
alls icke benägna att lyssna, utan stimmade och stojade, 
så att talaren knappt kunde göra sig hörd, men med den 
andekraft och fyndighet, som var hans nådegåva, lyckades 
han bemästra situationen. En väckelse uppstod som bl. a. 
ledde till att sju av de mest berömda idrottsmännen och 
jämväl i socialt avseende högtstående studenterna erbjödo 
sig till Kina Inland Missionen att utgå som missionärer. 
Detta väckte ett oerhört uppseende, och då ett par av dem 
före sin utresa besökte ett antal universitet i England och 
Skottland och höllo möten där, spred sig rörelsen mer och 
mer. Tyvärr blev den icke lika väl vårdad och vidmakt
hållen som den amerikanska, utan sjönk tillbaka för några 
år. En av "de sju", C. T. Studd, hade en bror som samti
digt med honom själv blivit vunnen för Kristus och som 
r88s inbjöds till Amerika för att tala till studenter. Bland 
hans åhörare vid ett möte vid Cornell-universitetet var 
John R. Mott som dittills varit en tvivlare och inriktat 
sina strävanden på själviska mål. Ett ord från Kynaston 
Studd väckte hans samvete, och ett samtal med honom 
förde honom fram till Kristi kors och gjorde honom till 
den självuppoffrande, ödmjuke och för missionen nitäls
kande man som han alltjämt är. 

Om sålunda Amerikas studentrörelse står i stor tack
samhetsskuld till England, fick den i någon mån gälda den
na, då Robert P. Wilder blir medlet i Guds hand att r89r 
återuppväcka missionsnitet bland Englands studenter, 
men historien därom ligger utanför ramen för vårt ämne. 

Jag nämnde, att Norge var ett av de länder, där r877 
var ett märkesår i fråga om den kristliga studentrörelsen. 
Väl hade vissa ansatser gjorts under de närmast före
gående årtiondena, men den som gjordes det nämnda året 
var den förstq som ledde till en utveckling av mera be
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stående slag. Då var det som den för studenternas andliga 
väl nitälskande och av dem mycket uppburne professor 
Fredrik Petersen började samla en krets av studenter i 
sitt hem varannan söndagsafton under terminerna. Detta 
var emellertid en verksamhet f ö r - icke a v - stu
denter. Bärare aven sådan blev den i oktober r88r grun
dade "Studenternas missionsförening". Impulsen till dess 
bildande kom från en amerikansk luthersk präst vid namn 
Lenker som känt sig kallad att bland de lutherska kyrkor
nas teologie studerande väcka intresse för missionen. Han 
fick stöd av den även i Sverige kände pastor Storjohann, 
men den som blev den bärande och drivande kraften i stu
denternas egna led var dåvarande teol. stud. Kristian 
Martin Eckhoff, senare husfader i det kristliga student
hemmet (grundat r873) och sekreterare i norska bibel
sällskapet. Han valdes till ordförande i den nybildade 
studentmissionsföreningen och kvarstod på den posten i 
I7 år. Man frångick snart tanken på att begränsa verk
ningskretsen till teologie studerande och vidgade även i 
andra avseenden programmet rätt betydligt. 

Vad som gav föreningen en kraftig stöt framåt var den 
kände santal-missionären Lars Skrefsruds vistelse i hem
landet åren r882 och r883, varunder han i universitetets 
aula höll föredrag om missionen, vilka icke blott voro be
sökta av så många som lokalen kunde rymma, utan även 
gjorde ett utomordentligt starkt intryck på åhörarna. Åt
skilliga fingo då sin missionskallelse, bland dessa den 
framstående madagaskar-missionären Johannes Johnson. 
Föreningens medlemsantal steg hastigt och nådde i mitten 
av r880-talet ISO. Man delade upp sig i grupper för att 
kunna mera omsorgsfullt vårda det andliga livet, och man 
sökte kontakt med liknande föreningar i andra länder. Ett 
såclant brev nådde också den krets av studenter som i 
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Uppsala vid samma tid stod i begrepp att formligen kon
stituera sig som "Studentmissionsförening". 

Innan vi gå till Sverige, böra vi säga något om utveck·· 
lingen i Danmark. Studentmissionsföreningen i Köpen
hamn bildades på våren 188z. Den synes vara en direkt 
frukt av den allmänna väckelsen på 187o-talet som ju i 
Danmark satt särskilt djupa spår. Några kristliga sam
manslutningar bland studenter synas icke ha förekommit 
tidigare. Målet för den nybildade föreningen angavs så: 
"att främja personlig bekantskap och kristligt samliv bland 
de teologie studerande samt att väcka intresse för och kär
lek till den yttre missionen." Begränsningen till teologer 
bortföll redan andra året, och antalet medlemmar steg till 
närmare zoo. De mig till buds stående källorna ange icke, 
att denna förening framgått ur någon påverkan av pastor 
Lenker, men den ursprungliga begränsningen till teologer 
låter ju förmoda, att han haft med dess tillkomst att göra. 
Ensamt hans initiativ kan dock icke förklara anslutningen 
och livskraften. Här har Guds Ande förvisso varit verk
sam. 

Vi komma nu till Sverige. Ä ven här är det väckelsen 
på 187o-talet som alstrat missionsintresset. I slutet av 
187o-talet kommo till Uppsala åtskilliga studenter, vilkas 
andliga liv tänts under den nämnda väckelsen eller i 
samband med den. Väl fanns ända sedan 1853 "Lördags
föreningen" som utgjorde en samlingspunkt och en kraft
källa för de troende studenterna, men den hade icke mis
sionen såsom särskild programpunkt. En liten grupp 
studenter av skilda fakulteter -. icke alla medlemmar av 
Lördagsföreningen - började 1883 komma samman för 
att utvidga sin missionskun~kap och fördjupa sitt mis
sionsintresse. Vi hade våra möten på söndagsmiddagarna 
i det genom stor välvilja till vå,rt förfogande ~t~ll9.~ teQ~ 
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logiska fakultetens sessionsrum. Vi började med ett 
studium av de svenska missionerna, varvid någon av oss 
i tur och ordning redogjorde för en av dessa, belysande 
sin framställning med för ändamålet av honom själv 
förfärdigade kartor. Följande gång anställdes förhör, och 
ve den som inte kunde sin läxa, åtminstone om exami
natorn var "medicinaren", H. W. Sjögren. Han var 
specialist på statistik och utarbetade tabeller som mång
faldigades i övertryck och upptogo samtliga svenska 
missionärer med födelseår, utrese-år, station m. m. Och 
dessa data skulle vi alla kunna ordentligt. Han spridde 
dessutom missions-tidningar, både utländska och svenska, 
samt missionssparbössor. 

Då detta fortgått ett par terminer, började somliga 
yrka på att en förening skulle konstitueras. Just då var 
det som vi fingo det ovan omtalade brevet från Norge. 
Andra voro rädda för "organisation", och det visade sig 
också ganska kinkigt att skapa de lämpliga formerna 
för den tilltänkta föreningen. Till sist lyckades vi få till 
stånd stadgar som voro så enkla och kortfattade som 
möjligt, och Studentmissionsföreningen i Uppsala bilda
des d. I februari 1884. Detta var dock icke det viktigaste. 
Vida viktigare voro de starka impulser som vi just vid den 
tiden fingo genom besök av erfarna missionärer såsom B. 
P. Lundahl från Abessinien och L. O. Skrefsrud från 
Santalistan. Om den senares föredrag i Trefaldighets
kyrkan skall jag citera ärkebiskop Söderbloms livfulla 
skildring: "Allt var fullsatt - Skrefsrud talade om 
hedendom och kristendom. Han höll på i nära två tim
mar. Ljusen började brinna svagt av brist på syre och 
luften blev kvävande. Men vi sade varandra efteråt, att 
vi gärna skulle ha suttit kvar i två timmar till. Det var 
en väldig predikant. Missionen och kristendomen fick 
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nytt liv i många unga själar. Ernst Heuman daterar 
vissheten om sin kallelse från Skrefsruds föredrag. Jag 
har icke frågat Erik Folke, hur det är med honom. När 
Skrefsrud dagen efter tillfrågades om, vad som fordras 
för att bliva en missionär, så var svaret just inte upp
muntrande: 'Det förste er at ikke ha for meget gröd i 
hovedet'. Det var en hälsosam uppväckelse från mis
sionsromantiken till verkligheten." Ärkebiskop Söder
blom fortsätter längre fram: "En av orsakerna, varför 
Studentmissionsföreningen varken blivit eller kommer 
att bli lika mycket kristligt uppmärksammad som andra 
jämförliga kristna företag, är, att den icke representerade 
någon särskild religiös eller teologisk eller kyrklig rikt
ning. Det är ingen ny orientation, som här öppnar sig 
för blicken och sprider över tanken och arbetet nytt ljus 
och ger åt förkunnelsen en ny betoning av vissa förut 
tillbakasatta element. Vad som utmärkte Studentmissions
föreningen är just mångfalden och olikheten i medlem
marnas teologiska och kyrkliga orientation. De samman
höllos helt enkelt av detta, att vilja vara Jesu Kristi lär
jungar och tjäna honom, var och en på sitt sätt. Vår 
rörelse betecknade därför i grunden ingalunda någon ny 
tidsriktning eller någon ny religiös riktning, utan inbördes 
hjälp för det enda nödvändiga. Det fanns i Studentmis
sionsföreningens begynnelse och tillvaro ingenting av 
riktning eller parti, intet särskilt lösenord utom intresset 
för missionen, ingen karaktäristisk färgläggning bland 
kristendomens uttryck och epoker i vårt land. Skall Stu
dentmissionsföreningen katalogiseras, så var den, liksom 
den mer utbredda känslan för missionsplikten, närmast en 
ättling av väckelsefromheten i vårt land." 

Då jag tänker tillbaka på missionsväckelsen under 
r88o-talet sådan den gestaltade sig i Studentmissions
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föreningen i Uppsala, vars sekreterare jag var från dess 
begynnelse t. o. m. vårterminen 1888, är det en lång rad 
av kära vänner som träder fram för minnet. Många ha 
kallats till högre tjänst, men åtskilliga finnas kvar här 
på jorden. En bland dessa, som jag fått samarbeta med 
under många år och därunder lärt att allt mera uppskatta 
och älska, är vår missionsföreståndare Erik Folke. Jag 
minns ganska väl, huru jag tog emot honom såsom med
lem i Studentmissionsföreningen och övervakade, att han 
ordentligt skrev sitt namn i matrikeln, där det utan tvivel 
står kvar än i dag, sannolikt försett med anteckningar 
om de år han tillbragt som missionär i Kina och som 
missionsföreståndare i Svenska Missionen i Kina. 

I den av teckningslärarinnan vid läroverket i Sträng
näs, Edla Nortun, utgivna tidningen "Livets väg, ett ord 
till unge män" upptäckte jag under förstudier till 50 - års 

berättelsen över Förbundet mellan Sveriges K. F. U. M. 
ett brev från Erik Folke till mig daterat d. 16 dec. 1887, 
vari han skildrar sina erfarenheter under den första tiden 
på det fält i Shansi som sedan blev S. M. K :s. 

Jag omtalade här ovan den beröring som redan i början 
av r88o-talet förefanns mellan Kina Inland Missionen 
och studentfrivilligrörelsen. Det bör kanske också näm
nas, att en sådan förekom också i slutet av årtiondet. 
U nder mellantiden mellan det uppflammande av missions
intresset bland Englands studenter, som ägde rum i sam
band med "de sjus" utresa, och uppkomsten av student
frivilligrörelsen genom Robert Wilders besök 1891 gjordes 
en ansats i samma riktning av Howard Taylor, äldste 
sonen av Kina Inland Missionens grundläggare Hudson 
Taylor. Det var 1889, kort efter det att Howard avslutat 
sina medicinska studier och strax innan han anträdde 
resan till Kina. Han och några studiekamrater anordnade 
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ett möte för studenter i pastor C. H. Spurgeons kyrka i 
London - vilken, i förbigående sagt, var förebilden för 
Blasieholmskyrkan - och icke mindre än 1.500 manliga 
studenter infunno sig. Jämte Howard Taylor talade C. 
H. Spurgeon. Bland deltagarna utdelades ett cirkulär, 

. vari föreslogs bildande av ett förbund mellan sådana 
studenter som förnummit kallelsen till missionstjänst och 
voro villiga att verka för bildande av missionsföreningar 
vid landets olika universitet och högskolor. Inom kort 
hade 142 undertecknat "frivillig"-förklaringen, och en del 
lokalföreningar bildades, men i saknad av ledning avty
nade rörelsen även den gången. 

Såsom ett personligt minne från samma år kan jag 
omtala, att jag då hade förmånen att tjäna som tolk för 
både Hudson Taylor och Howard Taylor i den av studen
ter fullsatta lärosalen n:o tio i Uppsala universitet. En 
docent, som säkert skulle ha varit en skickligare tolk, hade 
anmodats men avböjt och hänvisat till mig som han ansåg 
vara "mera ekumeniskt lagd". 

Svenska Missionens i Kina 
begynnelse. 

av Erik Folke. 

1. 

Då Herren talade med Mose om Israels vandring till 
löftets land, väcktes hos denne en så innerlig längtan efter 
att få en djupare inblick i Guds ledning av sitt folk, att 
han utbrast i denna bön : "Om jag alltså har funnit nåd 
för dina ögon, så låt mig se dina vägar och lära känna 
dig" . Och han blev bönhörd, ty det heter i den 103 psal
men: "H a n l ä t M o s e s e s i n a v ä g a r. 
I s r a e l s b a r n s i n a g ä r n i n g a r." 

Det är rikt givande att se tillbaka på livet för att där 
spåra Herrens vägar. Och att Herren vill, att vi skola 
så göra, framgår av Moses maning till folket: "Du skall 
komma ihåg allt vad som har skett på den väg, Herren din 
Gud låtit dig vandra". Herren ville därigenom lära Israel 
och han vill på samma sätt lära oss förstå, att människan 
lever icke allenast av bröd, utan att hon lever av allt det, 
som utgår av Herrens mun. Det är från denna synpunkt 
vi nu skola söka finna några av spåren på den väg 
Svenska Missionen i Kina vandrat under de femtio år, 

2 
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vi fått den nåden att tjäna Herren i Kina. Och med 
djupaste tacksamhet få vi stanna därför, att ända från 
början och tills nu intet berott av någons vilja eller 
löpande utan enbart av Guds barmhärtighet. 

* 
. I den skildring av det nyvaknande missionsintresset på 

1880-talet, som dr Karl Fries i det föregående givit, finna 
vi, huru kraftigt Herren verkade ibland ungdomen i 
Uppsala. Det hade sin stora betydelse att en sådan guds
man som professor Rudin blev medelpunkten för missions
intresset där, ävensom att en sådan trons man som "fader" 
Börresen, missionens banbrytare bland santalerna, jämte 
sin medarbetare Skrefsrud, hövdingen bland sin samtids 
missionärer, kommo att intaga platserna i förgrunden 
av representanterna för missionslivet. Det var ej endast 
skildringar från det dagliga arbetet på missionsfältet 
dessa män kommo med. De lyfte oss upp på ett högre 
plan. Börresen lät oss blicka in i trons liv och i trons 
kamp, i den barnaförtröstan, som gör Gud så stor och som 
väcker villighet att i självuppoffrande kärlek gå Guds 
viljas väg. Skrefsrud gav oss en ny inblick i hedningar
nas inre liv med dess djup av aning och fruktan, av 
längtan och av hopp, och väckte därigenom ansvars
känslan gent emot dessa, som äro lämnade åt sig själva 
och kämpa sin hopplösa kamp. En tändande gnista blev 
ock den unge Arrhenius, som under glödande hänförelse 
drog ut till Galla. Det var på den tiden ej så vanligt som 
nu att få höra missionsföredrag, och besök av missionärer 
voro sällsynta, men det som gavs vårdades och gjordes 
fruktbärande av de vördade fäder Uppsala vid den tiden 
ägde. 

Det fanns bland studenterna sådana som togo led
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ningen, ordnade missionsstudiecirklar, ritade kartor över 
missionsfälten och utarbetade översikter. Genom dessa 
ganska grundliga missionsstudier gavs på ett åskådligt 
sätt djupa intryck av vilka stora ting Herren utförde i den 
icke-kristna världen, men också vilka stora behov där 
alltjämt förelågo. Ännu ett sakförhållande är beaktans
värt. Den djupa andliga syn på missionsgärningen som 
anlades av professor Rudin och hans eget höga exempel 
av självförsakelse, tro och innerligt böneliv verkade i 
hög grad fostrande på de ungas sinnen. Också bildades 
småningom en grupp av studenter, som genom sitt liv 
och sin sång hjälpte många till heliga beslut för livet. 
Det blåste vårvindar i Uppsala, och ett ungt missionsliv 

började spira hos ett ej ringa antal. 

* 
Så skedde att den som nedskriver dessa minnen även 

fick vara med och dela välsignelsen. Med denna kom 
tillika en uppfordran att intaga en personlig ställning 
till kallelsen att själv gå ut på missionsfältet. Fjell
stedtska skolans rektor Joho Kerfstedt gav, då han fick 
kännedom därom, sin unge elev det rådet att skriva till 
kyrkoherde Ch. Strömberg, Mönsterås. Denne hade 
säkert goda råd att giva, då han själv hade varit missio
när på Guldkusten. Och kyrkoherden var ej sen att svara. 
Han var angelägen att gjuta olja på elden, men han talade 
ej för sitt gamla missionsfält. Det var Kina, som enligt 
hans mening nu borde bli föremål för missionsvännernas 
intresse. Kina borde få evangelium utan dröjsmål. Var 
det möjligen en Giitzlaffs glödande nit eller en Hudson 
Taylors böner och strävanden eller en William Burns 
självuppoffrande exempel, som ingav kyrkoherde Ström
berg en sådan nitälskan för kinesernas frälsning, eller 
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var det en profetisk aning att tiden nu var inne att förbe
reda för det stora omslaget, som så snart skulle ske ibland 
detta märkliga folk. Jag lämnar det därhän. Vi kunna 
ju ock tänka oss, att Strömberg såsom utgivare av Lunds 
Missionstidning gärna såg, att den missionsgärning som 
Lunds Missionssällskap genom utsändandet till Kina av 
missionärerna Fast och Elgqvist på r8so-talet börjat, åter 
bleve upptagen. 

Korrespondensen blev livlig. Kyrkoherde Strömberg 
ville ej veta av några betänkligheter. Här gällde det att 
gå, ty det var Guds vilja. Denna visshet och denna nit
älskande kärlek till Kinas folk verkade så småningom i 
hans unge v,äns själ, och så kom det därhän, att en 
ansökan avgick en dag till Lunds Missiol1ssällskaps sty
relse att få bli utsänd som deras missionär till Kina. 
Svar kom emellertid från Svenska Kyrkans missions
styrelse, åt vilken Lunds Missionssällskap tidigare över
lämnat sin verksamhet, att något nytt missionsfält ej 
kunde upptagas, men att rum fanns på deras fält både i 
Afrika och Indien. Något annat svenskt missionssäll
skap befanns ej heller villigt att börja mission i Kina. Att 
tala om mission i Kina var då ej ägnat att vinna någon 
djupare förståelse hos missionsvännerna. En framstå
ende missionsledare förklarade t. o. m.: "För Indien kan 
jag tro och för Afrika men ej för Kina". En ej liten miss
räkning var denna utgång för den varmhjärtade kyrko
herden, som nu också gav upp Kinas sak som förlorad , 
Andra uppslag gåvos av vänner i Uppsala, men dessa 
ledde ej heller till resultat. Kallelsen till Kina hade 
emellertid blivit rotfäst, fastän dess förverkligande ännu 
var höljt i fullständigt dunkel. 

* 
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Emellertid ledde Herren det så, att en engelsk dam, 
miss Murray, föreståndarinna för ett vilohem i London, 
någon tid därefter besökte Sverige och gästade fröken 
Ebba Boström i Uppsala, där även ett salongsmöte var 
anordnat. Detta gav rektor Kerfstedt anledning att hem
ställa hos miss Murray, att jag skulle få åtfölja henne till 
London och till en början få bo på hennes vilohem för 
att få tillfälle att inhämta engelska språket och lära känna 
missionslivet i London. Medgivande gavs beredvilligt. 
Omkostnaderna för nödig utrustning för överresan samt 
för en tids uppehåll därstädes kom genom den gode 
rektorn. Fröken Sigrid Rudebeck, som reste till London 
med samma lägenhet, blev mig till stor hjälp under resan, 
under vistelsen i England och sedan alltefteråt så länge 
hon levde. Kort efter min ankomst besökte jag den stora 
Mildmaykonferensen. Jag kom att vid denna bära 
studentmössa och blev därigenom sammanförd med i 
London bosatta missionsintresserade svenskar. Genom 
deras kärleksfulla bistånd kunde vistelsen i London 
utsträckas till hösten, av stor betydelse icke minst för 
inlärandet av språket. Dessa vänner tillhörde de s. k. 
plymouthbröderna. De hade på något sätt fått vetskap 
om den missionskallelse, som låg därinne i hjärtat, men 
som jag helst undvek att tala om. För dess realiserande 
kände de sig manade att verka. Vid ett möte i London 
City, dit jag blev inbjuden, läto de mig förstå, att jag 
borde framträda och tala om min missionskallelse. I mitt 
inre kände jag emellertid, att jag omöjligen kunde göra 
detta. Efter mötet fick jag från dessa vänner en skarp 
förebråelse. "Hur kan du", så föllo deras ord, "vänta, att 
Gud skall sända dig till Kina, då du vägrar att gå in 
genom den dörr, som öppnats för dig?" Det var nämligen 
sed i den kretsen, att den som känt missionskallelse 
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skulle meddela detta vid mötet. I så fall kunde man 
vänta att anstalter vidtogos av de ledande inom samman
slutningen. Nu var det försent. Det var beskedet jag 
fick. 

Det blev en kamp, en allvarlig kamp, inför Herren. 
I denna krets, där jag då befann mig, var det vidare 

.Nordafrika ej Kina, som upptog allas intresse. Mänskligt 
sett voro därför alla dörrar stängda. Blott en utväg fanns, 
att gå med den bävande bönen fram till nådens tron: 
"Herre, tag du dig an min sak och led som du vill!" Det 
var på en fredag, det förut omtalade mötet hölls i London 
City. Lördagen förgick, söndagen och måndagen likaså, 
utan att något särskilt inträffade. Tisdagen var ett 
salongsmöte utlyst att hållas hos fru Boardman, änka 
efter den även i Sverige kände gudsmannen pastor Board
man, en man stark i tro och bön. J ag blev ombedd att 
hjälpa en krympling att komma till mötet. Som jag satt 
där, upptagen av mina tankar, väcktes min uppmärksam
het av att en av de närvarande uppläste ett brev av 
ungefär följande lydelse: "1 dag på morgonen kom 
Herrens maning till mig att lämna halva min årsinkomst 
till en ung man, som känner Herrens kallelse att gå ut 
som missionär till Kina, och jag kände kallelsen så starkt, 
att jag måste skriva detta, innan jag ens hunnit kläda 
mig". "Lyckliga unge man, som Herren så vårdar sig 
om", tänkte jag. I nästa ögonblick stod hon, som läst upp 
brevet, med glädjestrålande ansikte framför mig och sade: 
"Var inte det ett glädjebudskap", "Jo", sade jag, "för den 
det gäller." "Det är just dig det gäller. Nu får du göra 
dig i ordning och resa till Kina", sade hon. Respengar 
och utrustning kom således från okänd givare i främ
mande land, utan något åtgörande från min sida, genom 
ett direkt ingripande från Herren. Först många år där
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efter, efter givarinnans frånfälle, fick jag veta, vem som 
här gick Herrens ärende. Detta skedde i okt. 1886. 
Välvilliga händer ordnade nu allt för utresan. Biljett 
beställdes till Shanghai. Jag skulle få resa i sällskap med 
sex unga män, tillhörande Kina Inland Missionen, med 
båt, som skulle avgå från London den 27 jan. 1887· Till 
dess kunde jag göra ett sista besök i hemlandet. 

* 
Härhemma blev det hela föremål för mycken undran. 

Resan betald, men vad sen? Vilka voro garantierna för 
framtiden? Varifrån skulle underhållet komma? Fanns 
det någon, som ansvarade för det hela? Borde man ej 
låta saken bero och bida, tills en klarare väg öppnats? 
Det vore ju bara nyttigt att använda ännu något år till 
förberedelse. Ibland missionsledarna härhemma rådde 
endast en mening, att det hela var byggt på en alltför 
lös grund. Då en äldre kristinna i en krets av missions
vänner föreslog, att man borde bilda en förening av under
stödjare, svarade en äldre missionsman : "Det är väl 
bäst att dröja med det, tills man får se hur det går." Det 
fanns dock några, som sökte uppmuntra både med ord och 
i gärning, bland dem var den kände Samuel Johansson i 

Göteborg. 

* 
Så kom dagen för avresan. Trettondedagen 1887 sade 

jag Göteborg farväl, och resan till det okända fjärran var 

anträdd. 
Båtfärden från London till Shanghai tog sex veckor. 

Det blev en lärorik tid. Redan första dagen fann jag en 
intresserad medpassagerare, en indisk läkare med anställ



u 

ning vid engelska marinen. Denne man var full av spörs
mål. Varje dag, från tidig morgon till sena kvällen, ville 
han diskutera och disputera. Då vi närmade oss Ceylon, 
där våra vägar skulle skiljas, kom förklaringen, varför han 
var så full av motsägelselusta. Han hade fått sin uppfost
ran i en missionsskola men under hans studietid hade 
en anhörig utsatts för en grov försyndelse aven be
känna-nde kristen, en europe, och nu kunde han ej tro, 
att någon människa var uppriktig. Han meddelade mig 
detta under tårar. Denna erfarenhet blev som en hel 
missionskurs för mig, och med bävan motsåg jag den dag, 
då jag skulle stå ansikte mot ansikte med den hedniska 
världen. 

I Singapore voro vi inbjudna till en äldre missionär på 
lunch. Då vår värd hörde, att jag ej var anställd i något 
missionssällskaps tjänst och hade ett så obestämt mål 
som Kina, försökte han med all makt övertala mig att 
avbryta resan och uppta arbetet i Singapore. Jag kunde 
räkna på hans hjälp i alla avseenden. Det var gott, att 
min biljett var klar ända fram till Kina. 

Framkommen till Hongkong fick jag de första intrycken 
av kineserna i deras egen miljö, ej just så tilltalande. Men 
av någon anledning leddes mina steg till Baselmissionens 
station i staden. Vid inträdet i denna missions flickskola 
bereddes mig en stor överraskning. Eleverna reste sig 
och sjöngo : "vår Gud är oss en väldig borg" _ på 
svenska! Och jag fick verkligen ett riktigt hjärtligt mot
tagande, därför att jag var svensk. Anledningen till det 
hela var, att denna skola ända sedan ett besök av missio
när Lechler i Stockholm hade fått emottaga understöd 
från en förening härstädes. För mig blev detta en hän
delse av mycket stor betydelse, och jag har haft anledning 
att många gånger tacka Gud för den. 
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Från Hongkong var det ej långt till resans mål, Shang
haL Den 14 mars 1887 voro vi framme. Då mina res
kamrater hade fått . allt sitt ordnat och vi höllo på att 
säga farväl, kom en herre klädd i kinesdräkt fram till mig 
och frågade så vänligt: "Nå, vart skall denne unge man 
ta vägen?" Jag svarade, att jag hade en rekommenda
tionsskrivelse till dr Griffith John i Hankow, men jag 
hade ej klart för mig hur jag skulle komma dit, och inte 
heller vad resan dit skulle kosta. Jag fick sen veta, att 
ångbåtsfärden upp till Hankow skulle taga en tid av fyra 
dygn, och att biljetten skulle kosta så mycket, att den 
skulle sluka så gott som hela min kassa. Herrn, som 
märkte min förlägenhet, föreslog nu, att jag skulle 
i stället följa med mina reskamrater till Kina Inlands
missionens hem. Där skulle han anhålla hos Kina Inland 
Missionens direktor, att jag finge följa med till denna 
missions nyupprättade språkskola i staden Ganking. 
Därigenom skulle mina begränsade tillgångar räcka avse
värt längre. Jag mottog med tacksamhet det vänliga an
budet. Under vägen fick jag veta att min nye vän 6 år 
därförut kommit till Shanghai och befunnit sig i liknande 
läge som jag nu var. En missionär som var nere för att 
möta båten, hade då tagit sig an honom och hjälpt honom 
tillrätta. "Då lovade jag Gud", sade han, "att .jag, varje 
gång jag besökte Shanghai, skulle gå ned till hamnen för 
att se, om jag tilläventyrs kunde finna ett tillfälle att åter
gälda denna godhet. Och nu förstår jag att det är Herren, 
som sänt eder i min väg i dag." 

* 
Allt blev således nu på ett förunderligt sätt lagt tillrätta 

för mig. För att få delta i undervisningen vid språksko
lan måste man emellertid kläda sig i kinesisk dräkt. För 
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att spara min kassa, bekostade min nye vän hela utstyr
seln. Resan till Ganking skedde på båt i kinesklass. Det 
var en ny upplevelse. Att gå klädd i denna obekväma 
dräkt med de långa vida ärmarna, den fotsida manteln, 
den länga flätan hängande utefter ryggen etc. och att söka 
få i sig riset och grönsakerna med pinnarne, det var ingen 
lätt sak. Också följdes alla våra rörelser med största 
intresse av våra kinesiska medpassagerare. Mitt på nat
ten framkommo vi till Ganking. Vi tillhöllos att under 
djupaste tystnad vandra upp till skolan. I kinesdräkt 
var det ej anständigt att gå fort, att se sig omkring till 
höger och vänster eller att prata högljutt. Allt måste gå 
värdigt till. Vi befunno oss nu i en helt ny värld, men 
inom språkskolans väggar kunde övergången försiggå 
utan allt för tvära avbrott. Skolan förestods av missio
närsparet Baller. Bättre lärare än missionär Baller kunde 
knappt tänkas, och en mera intresserad och kärleksfull 
husmoder än hans fru kunde vi ej önska oss. Den förmån 
som gavs mig att få tillbringa första tiden i Kina i det 
trygga hägn, som Kina Inlandsmissionen bereder sina 
missionärer, de manliga i Ganking (numera Hwaining), 
de kvinnliga i Yangchow (numera Kiangtu), har alltsedan 
kommit alla de våra till del. Och den förbindelse, som 
från första början knöts mellan oss och Kina Inland Mis
sionen har för oss alltsedan varit till ovärderlig hjälp i 
vårt arbete. Så blev även knappheten i kassan ett bety
delsefullt moment i Herrens ledning. 

* 

Tiden i Ganking tog snart slut, och frågan blev, var i 
det stora vidsträckta landet en teg, lämplig för oss, skulle 
finnas. Hoppet om att få se medarbetare från det egna 
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hemlandet hade växt sig allt starkare. På förslag av Kina 
Inland Missionens vice direktor blev bestämt, att jag skul
le söka få fast fot i sydvästra Shansi, ett vidsträckt fält, 
där ännu ingen mission upptagit verksamhet. Såväl de kli
matiska förhållandena som folkkaraktären passade oss 
nordbor bättre där än i någon annan del av Kina. De eko
nomiska möjligheterna att företaga en så lång resa hade 
nu blivit större än vid min ankomst till Shanghai. Herren 
hade på sitt eget underbara sätt kommit med sin hjälp i 
rätt tid och fyllt behoven. Då den från Sverige medförda 
kassan var uttömd så när som på en dollar, kom en växel 
på tre pund och femton shillings från för mig alltjämt 
okända vänner i Göteborgs skärgård. Och då dessa medel 
voro slut, kom en ny växel på över femton pund från 
Stockholm. I maj 1887 hade nämligen tre för hednamis
sionen nitälskande män i huvudstaden, grosshandlaren 
J. W. Wallin, Florakyrkans skapare, pastor Josef Holm
gren, predikant i samma kyrka och redaktören för San
ningsvittnet P. A. Palmer känt Guds kallelse att bilda en 
kommitte för att stödja den nya planteringen i Kina. Her
ren gav sålunda åt vår mission samtidigt i Sverige och i 
Kina fastare former och större möjligheter till utveckling. 
Även från Amerika fingo vi tidigt mottaga understöd. 
För oss var det klart och uppenbart, att det var Guds goda 
hand, som direkt grep in. Han hade börjat verket, han 
skulle ock utveckla och leda det i fortsättningen. 

* 
Resan till Shansi var på den tiden ett stort företag. I 

bästa fall åtgick därtill sex veckor, men man kunde ock 
få vara hela tre månader på väg. Kina saknade då järn
vägar, och motorfordon vara alldeles okända. Med Tient
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sin var det ångbåtsförbindelse från Shanghai. I Tientsin 
kunde man få hyra små flodbåtar, som drogos med linor 
uppför Peifloden till staden Paotingfu, en ytterst lång
sam och tidsödande färd. Jag fick till ressällskap en kam
rat från utresan till Kina. För oss två unga oerfarna mis
sionärer skulle färden varit både besvärlig och farlig, ha
de vi ej på ett par ställen träffat äldre missionärer, som 
hjälpte oss på allt sätt. I Paotingfu hyrde vi en vagn, 
som skulle föra oss till provinsen Shansi's huvudstad, 
Taiyuenfu. Vi voro alldeles okunniga om att vägen in 
till Shansi gick över ett vilt bergspass, där det visserligen 
fanns ett slags kärrväg men så oländig, att det var ytterst 
besvärligt att ta sig fram. Mitt inne bland bergen råkade 
vi in i ett hart när förtvivlat läge. Vår körkarl, som hade 
lindrigt skadat sin fotled, hade tagit detta till anledning 
att själv åka och låta oss gå till fots och köra vagnen; tyd
ligen hade han för avsikt att leda oss i olycka för dragare 
och vagn och så pressa ut penningar som gottgörelse. Vid 
en brant utförsbacke togo ej bromsarne, mulor och vagn 
voro nära att störta i djupet. Körkarlen satt orörlig på 
vagnen och gjorde ej minsta min av att sköta sin uppgift. 
I vår svåra belägenhet lämnade vi vagnen, vandrade ned 
i dalen, träffade där en värdshusvärd, för vilken vi sökte 
att med vårt knappa ordförråd förklara vår belägenhet. 
Denne handlade raskt. Han bjöd oss stiga in i sitt gäst
rum och lämna åt honom att klara upp saken. Inom en 
handvändning körde vår körkarl in på gården. Nu kunde 
han gå. Värden hyrde sedan packmulor för oss och våra 
saker för ett mycket moderat pris. Körkarlen fick en skarp 
tillrättavisning, förständigades att följa oss fram till Tai
yuenfu, där han inför sin firma fick stå till svars för sina 
handlingar; och vi voro räddade ur den svåra situationen. 
Denna erfarenhet ingav mig en mycket hög tanke om 

kineserna, något som jag skulle få än mer bekräftat under 

boxaroroligheterna år 1900• 

* 
Kosan styrdes nu mot södra Shansi. En synnerligen 

lämplig utgångspunkt fann jag i staden Pingyangfu, där 
missionär Bagnall, då superintendent över Kina In
land Missionens verksamhet i Shansi tog vänligt emot 
mig. Under vistelsen där hade jag rika tillfällen att lära 
känna den mycket omtalade kinesiske pastorn Hsi. En 
bättre exponent av kinesiskt kynne och kinesisk karaktär 
i dess bästa utgestaltning kunde man näppeligen finna. 
Pastor Hsi var en personlighet och en utpräglad sådan. 
Och han hade ställt sig under Guds Andes fostran, så 
att han blivit en verklig gudsmänniska. Hans starka, 
orubbliga trostillförsikt till Gud, hans självdisciplin i stän
diga fastor och hans alla hinder övervinnande bönekamp 
gav ett kraftigt vittnesbörd om vad Gud skulle skapa i 
Kina till sitt frälsarenamns ära. Pastor Hsi var en ledare
typ av första rang, och han beredde genom sina asyler för 
opiets slavar ingång för evangeliet på många platser såväl 
i Shansi som i Honan och Shensi. Genom sin överlägsna 
stilistiska begåvning ingav han respekt och aktning för 
evangeliets sanning även bland de bildade klasserna. Hans 
fruktbärande livsverk varslade om vad Kinas kristna en 
gång skola komma att uträtta i Guds rike. Det var en 
ovärderlig förmån att så i början få bevittna ett sådant 

Guds verk. 
I Pingyangfu gavs mig också tillfälle att få lära känna 

livet på landet bland det enkla folket . Jag mottogs näm
ligen som inackorderad gäst i ett mindre lanthem, någon 
mil från staden. Den kärlek, jag där fick röna, den varma 
omsorg, som ägnades mig, och den iver den lilla kretsen av 
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kristna där i byn ådagalade att hjälpa mig i de första 
stapplande försöken att vittna om Herren för folket, skall 
jag alltid minnas med största tacksamhet. 

Frampå våren r888 fick jag den förmånen att i sällskap 
med missionär Bagnall företaga en undersökningsresa till 
vårt blivande missionsfält. Därunder blev det tydligt, 
att Yuncheng var den stad, som bäst lämpade sig som 
utgångspunkt för verksamheten ej blott i den omgi
vande trakten i Shansi utan också i de närgränsande de
larna av provinserna Honan och Shensi. Utanför staden 
finnas salta källor, där salt beredes, som sedan sändes 
vida omkring. Saltverket är statsmonopol. En följd 
därav är, att stadens ämbetsmän utöva inflytande över vid
sträckta områden. Det var lätt att inse, att om mis
sionen här finge fast fot, skulle därmed ingång i stora 
delar av de tre provinserna kunna vinnas. 

Vi få nämligen minnas, att vid den tiden voro utlän
ningar mycket sällsynta i det inre av landet och att miss
troendet mot dem var mycket stort, dels på grund aven 
sedan lång tid tillbaka inrotad fördom emot allt utländskt, 
dels ock därför att den härskande kejsarätten i hemlig
het gjorde allt för att hos folket ingjuta hat och miss
troende mot oss. Detta gjorde inträdet i nya landsdelar 
synnerligen svårt. Ett utslag av denna främlingsfientlig
het fingo vi vid första besöket i Yuncheng erfara. Vakten 
vid östra stadsporten fick nämligen 200 slag av bambu
käppen för att han släppt in oss i staden. Det lyckades 
oss emellertid att aven mycket rik och förnäm borgare i 
Yuncheng få hyra lokal för opieasyl. Denne mans hustru 
ledde nämligen en mycket omfattande hjälpverksamhet 
för sjuka och fattiga, och han mötte oss således med för
ståelse, då vi tillkännagåvo vår avsikt att försöka rädda 
opielastens offer. 
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Äntligen hade jag nått fram till vårt arbetsfält, jag hade 
också funnit en lämplig utgångspunkt för verksamheten, 
men Herren hade tillika sörjt för att jag ej skulle behöva 
stå där ensam. Han hade berett vänner och medhjälpare 
för mig. Då jag en dag i nov. r888 med mitt bohag, bestå
ende av några kökskärl, en gåva av missionär D. E. Hoste, 
en koffert kläder, och en låda med böcker i skymningen 
körde in genom norra stadsporten, slapp jag all närgången 
visitering. Det var ju ingenting, som tilldrog sig· vaktens 
uppmärksamhet. Men framkommen till mitt blivande 
hem fick jag ett varmt välkomnande. Där mottogs jag av 
den unge man, Chang, som Herren berett att bliva för mig 
en ovärderlig vän och medarbetare och som ombesörjt 
hyrandet av lokalen och även där redan satt i gång en 

asyl för opierökare. 
På underliga vägar hade denne Chang lärt känna sin 

Frälsare. Tidigt hade han börjat tänka över livets me
ning. Livet syntes honom så kort. Fanns det ej ett liv 
som varar? Han hade läst om män, som dragit sig undan 
bland bergen för att ägna sig åt meditationer och så vinna 
ett liv utan förgängelse och död. Det fanns på den tiden 
en sådan eremit i närheten. Han bad då sin mor att få 
uppsöka denne och bli hans lärjunge. Modern blev för
tvivlad. U nder tårar talade hon: "Du får ej övergiva 
mig, din gamla mor. Du är ju mitt enda barn. Och du 
är ju bara 19 år. Varför skall du tala om att dö." "Döden 
känner ingen skillnad på gammal och ung" gav sonen till 
s:,ar. Han såg nu emellertid ingen utväg att få svar på 
s~~a frågor om liv och död. Men då hände sig, att en bok
forsäljare från Brittiska och Utländska Bibelsällskapet 
~esökte trakten. Av denne köpte han ett "Lukas evange
hum" Då h d··· l·· Jt""' an an aste om esu seger över döden, 
andes hoppets gnista i hans själ. Han uppsökte missions
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stationen i Pingyangfu, hörde evangelium, fick frid med 
Gud och beslöt att ägna sitt liv åt Herren i hans tjänst. 
Då hans fädernehem låg i närheten av Yuncheng, ville 
han där tjäna Herren och hade därför någon tid förut 
flyttat hem, och då han hörde om min ankomst dit, ville 
han komma mig till hjälp. En underbar Herrens ledning. 

Men jag skulle bli vittne till andra lika underbara 
ting. Dagen efter min ankomst kom en äldre kvinna in 
på gården och hälsade mig med ett ovanligt varmt väl
kommen. Hennes historia blev ett nytt belägg på att vi 
här skulle få vandra i beredda gärningar. Den gamla 
mor Chang hade två år förut under ett besök hos släk
tingar i en stad 20 sv. mil längre norrut fått höra evange
lium och trott. Hon hade ock lärt utantill ett bibelspråk 
och en sångvers. Hemkommen tog hon bort avgudarna 
ur hemmet och började hålla sabbat. Grannarna sökte 
hon förmå att tro. Men då dessa begärde närmare för
klaring över vad de skulle tro, blev hon svarslös. Nu bör
jade hon på allvar bedja: "Herre, sänd en missionär hit." 
Så hade hon hållit på att kämpa sin ensamma bönekamp 
i över två år. Var det då att undra på att hennes glädje 
blev stor, då svaret kom? Nu fick hon ock ett helt Nya 
testamente och en sångbok. Med outtröttlig iver arbetade 
hon på att inlära den svåra skriften, ty nu, då det blivit 
möjligt, måste hon ta reda på allt vad Gud talat. Mor 
Chang blev ett troget Herrens vittne i sin by och fick 
föra många till Herren. Men då jag hörde mor Changs 

historia, återkallades så klart i mitt minne, vad som sked
de två år därförut i Uppsala, och det ljöd i min själ: Så 
är då allt detta, som jag upplevat till ej ringa del ett svar 
på en ensam kämpande själs bön långt borta i Kina. Så 
får jag själv vara ett bönesvar, och så ha vi fått detta vårt 
fält och vår mission av Herren, alltsammans som ett böne
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svar. På dessa vägar har vår kallelse fått en helig karak
tär, ty, drista vi att säga, den är icke från människor, ej 
heller genom någon människa, utan genom Jesus Kristus 
och genom Gud Fadern. 

* 
Den första svaga början till ett missionsarbete var så

lunda gjord. Huset, som vi hyrt, var rymligt, och värden 
var villig att sätta det i stånd på det villkor, att vi förbundo 
oss att skriva kontrakt på flera år. Hyran var synnerligen 
billig, men så var det ock ett spökhus och hade därför 
stått öde i många år. Vi besvärades emellertid aldrig av 
några spöken, men så mycket mer oroades vi ständigt av 
främlingsfientliga stadsbor, somliga av dessa rätt infly
telserika män i samhället. De ansatte vår värd mycket 
enträget att säga upp oss till flyttning men förgäves. Då 
de på den vägen ingenting kunde uträtta, användes andra 
medel. Man försökte uppvigla folket till upplopp. Under en 
svår difteriepidemi i staden, då dödligheten bland barnen 
var stor, utlades barnfigurer av papper nattetid vid in
gångarna till de hus, där döden gästat. Se'n utspriddes 
det ryktet, att det var vi, som utlagt dessa för att sprida 
död i hemmen. Upphetsningen blev stor, och vi kämpade 
mycket i bön för vår räddning. Dessa och flera andra för
sök att få oss bort från staden gjordes en lång tid framåt. 
I;Ie

rren 
höll dock sin skyddande hand över oss, och han 

t~Uät. ingen att göra oss skada. Så småningom lugnade 
SIg SInnena och vi vunno många goda vänner ibland stads
~arna. En bidragande orsak till detta torde ha varit an
bo.~sten av min hustru, hösten 188g. Vi hade firat vårt 

rol1ap i Sha h" b" . 
S· ng al l oqan av sept., men resan upp till

hansl tog så r t'd . f " . 
ma till y ang l •.att VI orst l slutet av nov, ankom-h . 

unc eng. Da mm hustru var den första utländs

3 
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ka kvinna, folket där seH, väckte hennes ankomst en 
oerhörd uppståndelse. Men kinesernas stora uppskatt
ning av hemmet gjorde emellertid att förtroendet för mig 
och för missionen växte just genom vårt hem. 

* 
I Yuncheng befunno vi oss i centrum aven stor slätt

bygd, begränsad av Gula floden i väster, för övrigt av hög
re och lägre bergspartier. Här funnos ej mindre än 12 stä
der och en mängd stora köpingar och folkrika bysamhäl
len, ett missionsfält mer än tillräckligt stort för oss med 
de krafter, vi mänskligt sett kunde påräkna. Utveck
lingen skulle emellertid bli en helt annan än vi tänkt oss. 

Härnedan skola vi nu giva en kortfattad skildring av 
förloppet. 

En kraftig knackning hördes på dörren till mitt arbets
rum i Yuncheng, och utan vidare ceremonier steg Uang, 
en av våra nydöpta kristna, in, förstlingsfrukten på vårt 
missionsfält. Han var så ivrig, att han knappt gav sig 
tid att hälsa. Inte heller uppmärksammades av honom 
mina upprepade påminnelser att teet höll på att kallna , 

"Jag kommer från ett besök i Honan", sade han. "Kan 
ni tänka, att mitt på landsvägen fick jag höra en kristlig 
sång sjungas. Jag visste, att i den trakten funnos inga 
missionärer." 

"Är ni en kristen?" "Ja." "Och ni?" "Ja." Frågor och 
svar avlöste varandra raskt. "Finns det missionärer här?" 
"Ja, norr om floden i Shansi." 

"Finns det kristna församlingar där?" 
"Ja, en. De första tre ha nyss blivit döpta, och jag är 

en av dem. 
Ni kan ej ana, hur förvånade vi båda blevo vid ett 

sådant oväntat möte. 
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Jag erfor nu, att familjen i fråga var på väg till Shensi 
ifrån sitt hem i Shantung. Där hade nämligen: Gula 
floden översvämmat sina bräddar och ödelagt stora 
sträckor av odlat land och tusentals familjer hade blivit 
hemlösa. Då kejsaren hade upplåtit land i Shensi, hade 
skaror av dessa olyckliga utvandrat ' dit och där skapat 

åt sig nya hem." 
Uang fortsatte utan att ge sig tid att besvara de frågor, 

jag försökte skjuta in: "Hälsa er missionär, att han skall 
fara till Shensi. Där finnas många kristna ifrån Shan
tung. Kommer ingen till dem och tar vara på dem, är 
det fara värt, att de återfalla i hedendom." "Så sade han 
till mig och nu kommer jag för att fråga: Är ni färdig att 
fara till Shensi?" 

"Menar ni att det skall ske strax?" 
"Ja, ofördröjligen. De kunna ju annars förgås, dessa 

får som nu bo mitt ibland ulvar." 
"Men vi ha ju nyss börjat här! Skola vi överge er för 

att fara till dem? Och för övrigt: Landet är stort och 
vidsträckt därborta. Var skola vi hitta dem?" 

"Ni bör resa redan i morgon." 
Det var litet ovanligt att se en sådan iver hos en kines. 

Kinesens valspråk var ju då nästan alltid: "Ha inte så 
bråttom!" I denne mans liv hade tydligen tänts en högre 
eld: Kärlekens brinnande nitälskan. 

Efter samråd med min vän Chang beslöto vi oss att 
följa vinken, som vi båda betraktade som en kallelse från 
Gud, och att ofördröjligen fara till Shensi. 
. För att min hustru ej skulle bli lämnad ensam på sta
tio~en, åtföljde jag henne till en engelsk missionsstation, 
belagen 10 sv. mil norrut, där hon var en välkommen 
gäst, och Chang och jag begåvo oss sedan på väg till 
Shensi. Det var på våren 18go. 
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Jag var ej alldeles obevandrad på vägarna i Shensi. 
Redan sommaren 1888 hade jag i sällskap med en Brittiska 
Bibelsällskapets kolportör besökt provinsens huvudstad 
Sianfu och vistats där i flera veckor. Som Sianfu var den 
närmaste stad, varifrån vi kunde få vår post, brukade jag 
varje månad vandra den 25 sv. mil långa vägen dit för 
att . hämta denna. Jag gick då vanligen till fots för att 
så mycket lättare vänja ämbetsmännen och folket vid att 
se främlingen. Passtvånget var vid den tiden mycket 
starkt i Shensi. Man fick varje gång man passerade grän
sen inför fyra il fem myndigheter avgiva en mycket nog
grann redogörelse för sig, och sedan fann man sig alltid 
ledsagad av några soldater. Detta medförde mycket stora 
olägenheter. Man måste alltid färdas kungsvägen, ty 
eskorten, som skulle vara ett slags skyddsvakt, skulle 
bytas om vid vissa större platser och där avlämna rapport 
jämte sina skyddslingar. 

Samlades människorna omkring en och man ville för 
dessa förkunna evangelium, hände ofta att soldaterna 
använde sina batonger att skingra dem. Nu uppstod 
frågan: Hur skola vi bli fria från detta tvång? Jag 
försökte då ett medel, som visade sig leda till målet. 
Månad efter månad passerade jag samma väg, och till 
slut tröttnade de på att ledsaga mig, och jag fick gå och 
komma som jag ville, utan att någon tog notis om mig. 

Detta gjorde, att då kallelsen kom att besöka emi
granterna, det kunde ske utan några svårigheter från 
myndigheternas sida. 

Under sökandet efter emigranterna inträffade en märk
lig händelse, som visar huru Herren även här ledde. 
Chang och jag foro en dag var sin väg. Under det Chang 
gick vägen fram, hörde han från ett litet t empel vid sidan 
av vägen ett klagande ljud. Han gick närmare och hörde 
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då, hur en kvinna under strida tårar ropade till sin 
himmelske Fader om hjälp. "Fader", sade hon, "du ser, 
att vi hålla på att svälta ihjäl. Då inga människor finnas 
här, som vilja förbarma sig över oss främlingar, sänd din 
ängel med hjälp." Vid dessa ord trädde Chang in och 
sade till den häpna kvinnan : "Här är ängeln och här är 
hjälpen", varpå han lade ett stycke silver framför henne. 
Genom denna kvinna fingo vi reda på var vi skulle söka 
de olika kristna grupperna av emigranter. 

Vid denna tid hade också förstärkning kommit från Sve
rige. Missionär H. Tjäder hade anlänt till Kina 1889 och 
året därpå missionärerna Berg och Hahne. Detta gav oss 
frimodighet att giva våra trosbröder en mera omfat
tande hjälp än som kunde ske genom blott tillfälliga 
besök. Verksamheten ordnades genom uppförande av 
små enkla församlingshus, anordnande av regelbundna 
gudstjänster på ett antal centrala platser, inrättande av 
skola för barnen etc. Våra bröder, min hustru och jag 
bodde också längre eller kortare tider i de små kolonierna 
på landet. Missionär Berg lyckades så småningom t. o. m. 
hyra en lägenhet för sig i staden Sanyuan, och kunde 
därifrån lätt övervaka arbetet. Glädjande och uppmunt
rande var det att se, huru frimodigheten och intresset 
växte hos dessa kristna. De satte själva in sin kraft på 
att föra församlingsarbetet framåt, och de fylldes av 
iver och nitälskan, att missionen måtte få framgång 
bland deras hedniska grannar. Efter något år överläm
nade vi det hela åt den engelska baptistmissionen, som nu 
Upptog verksamhet i dessa trakter. Större delen av dessa 
kristna emigranter hade nämligen i sin hemprovins 
Shantung hört till den missionen. 

* 
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Emellan den del av provinsen Shensi, där emigran
terna slagit sig ned, och Gula floden låg en rikt befolkad 
trakt med staden Tungchowfu (numera kallad Tali) som 
huvudort. Denna stad är starkt befäst. Invånarne äro 
stolta över sina anor, sin rikedom och sin bildning. Sträng 
bevakning hölls vid stadsportarna, och man sade mig, då 
jag på mina resor färdades den vägen, att det vore bäst 
att ej uppehålla mig för länge inom stadens murar. 

Men även där skulle det visa sig, att Herren hade ett 
uppdrag åt oss att utföra, och han hade även där de verk
tyg, genom vilka han ville utföra sitt verk. 

De, som kommo att kraftigast verka för evangeliets 
ingång i den delen av Shensi voro förstlingsfrukterna av 
evangelii predikan i Tungchowfu. Den förstkomne av 
dem var en yngling vid namn Kao. Kao var en allvarlig 
sökare efter sanningen och trodde första gången han 
hörde evangelium. Det var min medhjälpare Chang, som 
hade talat ute på gatan. Efter predikans slut, då vi en 
stund vistades i vår först hyrda lägenhet - vi vågade då 
ej ännu stanna där över natten för att ej uppväcka oro 
hos folket - kom Kao in i rummet och började med stor 
iver ett samtal om vad han hade hört. Trots det att han 
aldrig förr sett en utlänning och trots den inrotade 
nyfikenheten hos kineser i allmänhet, lät han min närvaro 
ej alls störa sig. Efter en stund tog han fram en skriven 
bok ur sin barm. Det var sitt livs räkning han företedde. 
På debetsidan hade han samvetsgrant nedtecknat alla sina 
felsteg, på kreditsidan sina förtjänster. "Men", sade han 
med en djup suck, "det blir alltid så litet på kreditsidan 
under det debetsidan aldrig vill räcka till, och", tillade han 
efter en lång paus, "vågar jag be om att få göra ett utbyte. 
Får jag lämna denna min räkenskapsbok här och i stället 
få den bok ni läste ur på gatan." Med nästan trium
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ferande min stoppade han nu Nya testamentet i sin barm 
och lämnade hastigt rummet. 

Kao blev sedan en av de flitigaste bibelläsare jag känt 
och en ivrig arbetare i missionen. Han nöjde sig med en 
ytterst ringa lön som evangelist för. att såmedelst spara 
missionskassan. Tyvärr skördades tidigt hans liv av dö
den, men hans söner hava efterföljt sin far i hans tro och 
gärning. Triumferande hälsade han sin Frälsare välkom
men, då hembudet kom. Välsignat vare sådana mäns 
minne! 

Den andre, som kom till tro, var en i hela provinsen 
mycket känd lärare Fann. Fann utmärkte sig för sin 
skarpa penna och behandlades därför med respekt av hög 
och låg. Men han använde tyvärr sin färdighet att 
behandla sitt modersmål till att på ett bedrägligt sätt 
hjälpa examensaspiranter med deras uppsatser. I detta 
mindre hederliga hantverk förskaffade han sig lätt stora 
inkomster. Dessa smälte dock genast bort, ty han var en 
passionerad spelare och opierökare. Under allt fanns det 
på djupet i hans själ en osläcklig törst efter sanning. 

Vid en examensperiod i sin hemstad Tungchowfu kom 
Fann också i tillfälle att höra Changs vittnesbörd ute på 
gatan. Ivrig och impulsiv, som han var, trängde Fann 
sig fram genom folkmassan till predikanten. "Är det 
sant vad ni säger?" tillropade han denne mitt under 
predikan. "Det är absolut sanning, ty det står i denna 
bok, som är Guds bok", svarade Chang, och höll upp 
sitt Nya Testamente. "Får jag låna boken", kom det nu 
från Fann, och denne hade knappast hunnit få boken i 
sina händer, förrän han med hast banade sig väg tillbaka 
genom mängden, skyndade till härbärget och började läsa. 

Ifrån första bladet till det sista läste han nu. Tre da
gar och tre nätter höll han på. Så kom han åter. "Nu 
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vet jag, att detta är sanningen", sade han. "Jag har läst 
alla böcker, jag kunnat få tag uti,men ej förrän nu har 
jag funnit, vad jag sökt." Han blev djupt gripen, då 
Chang erbjöd honom att få behålla boken. 

Under samtalet måste Chang göra klart för Fann, att 
huvudvikten låg därpå att få sanningen levande för hjär
tat, så att det kom till en personlig erfarenhet av fräls
ning. "Vilken väg leder dit", frågade Fann. "Bönens väg", 
blev svaret, och så böjde de två sina knän. Efter en 
stund rusade Fann upp och ut på gården. "Jag har funnit 
det, jag har funnit det. Jag är fri, jag är fri", utropade 
han. Och han var verkligen från den stunden en fri man. 
Han spelade aldrig mer, han drack sig aldrig mer drucken, 
han rökte aldrig mer opium, och sitt bedrägliga hantverk 
övade han aldrig mer. Frimodigt bekände han sin tro 
för alla. Han t. o. m. gick så långt i dristighet, att han 
i en skrivelse till kanslern uppmanade denne att omfatta 
tron. Detta kostade honom emellertid hans lärdomsgrad 
och kuratorsämbetet, som han länge innehaft. Men det 
minskade ej hans nit, och ända till sitt livs slut var han 
outtröttlig uti att med penna och mun vittna om sin 
Frälsare. 

En sak kunde Fann aldrig fullt förstå, att ej varenda en 
kom till tro, så snart denne hörde evangelium. Detta gjor
de, att han ofta brast i tålamod i sin verksamhet. Som 
kristen apologet sträckte sig hans inflytande vida. Han 
var en flitig författare, och de kristna tidskrifterna togo 
gärna emot hans uppsatser. Formen i dessa var utmärkt 
- så viktigt i Kina - och innehållet gediget. 

* 
För oss utlänningar var det ej lätt att få fast fot i 

Tungchowfu (Tali). Det tog oss lång tid, innan vi vunno 
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inträde i staden. Till sist lyckades vi hyra ett hus att till 
en början användas som opieasyl. Det lyckades, emedan 
huset påstods vara fullt av onda andar. Men så snart 
ägaren märkte att dessas makt nu var stukad, uppsade 
han oss till avflyttning. Vi hyrde då ett annat, men fol
kets främlingsfientlighet var så stor, att de revo av tak
teglen på byggnaderna och tvingade oss sålunda att 
utrymma huset. Äntligen gavs ett tillfälle att genom 
köp förvärva en egendom, och nu lade sig stormen så 
småningom. Missionär Berg kunde bosätta sig där 
och regelbunden verksamhet bedrivas. Det var år 1892. 

Även på den nordligaste delen av Sianslätten var Guds 
Ande verksam att bereda väg för sina tjänare. I staden 
Hancheng var det en fånge i landsflykt, som fattades 
av sanningen, och samtidigt med honom kom en lärare 
till tron. Ä ven andra hälsade de nya frälsningssanning
arna välkomna. I en landsby erbjöd en opierökare sitt 
hus till asyl. För denna sin djärvhet höll han på att få 
mista livet. De mördare, som voro lejda av hans äldre 
bror att föra honom in bland bergen och där taga hans 
liv, blevo emellertid så gripna av hans frimodighet, att de 
lämnade honom att gå vart han ville. Efter åtskilliga ut
brott av våld vann där evangelium fast fot och har sedan 
vunnit härliga segrar. 

Hancheng blev missionsstation 1897 och därifrån öpp
nades Hoyang 1904. Verksamheten i detta distrikt leddes 
av missionärsparet Bergling. 

Under tiden, som detta pionjärarbete pågick i Shensi, 
utsträcktes även tältstrecken i Shansi. Från Yuncheng 
spreds evangelium först till Chiehchow (Chiehhsien), 20 
km. västerut från Yuncheng, där en avsigkommen opie
rökare av fin familj upplät sitt hus till missionen. Först 
år 1895 kunde vi få bofast missionär därstädes. 
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I Ishih, en lantlig småstad ungefär 30 km. nordväst 
från Yuncheng, lyckades det oss att (18g1) få öppna en 
station för kvinnliga missionärer. 

Från dessa centra utfördes pionjärarbetet på hela vårt 
Shansifält, dels genom opieasyler, dels ock genom tält
predikan. Genom missionär F. Fransons välvilliga be
medling kommo vi i besittning av ett större tält. Detta 
uppslogs nu på platser, där större människoskaror sam
lades till marknader, vid examenstillfällen i städerna etc. 
Åhörare saknades ej, och Herren gav ock sin välsignelse 
till vittnesbördet genom att nya själar kommo till tron. 
En stor hjälp i denna verksamhet var de infödda kristnas 
villiga och frimodiga medverkan. 

* 
Då tältet vid ett tillfälle var uppsatt i Puchowfu (Yung

tsi), den västligaste staden på vårt Shansifält, kommo två 
barberare och en avdankad soldat inom hörhåll för 
evangelium. Den sistnämnda, Kong, befann sig på trapp
stegen till fullständig undergång. En morgon sade han 
till sin mor, den enda anhörig han ägde: "Mor, nu är aUt 
slut för oss. Ser du inte. Ej en enda möbel finns kvar i 
rummet, ej en matbit för oss att uppehåUa livet med. 
Nu återstår intet annat för oss än att dö." I förtvivlan 
gick han sin väg utan att bry sig om moderns tårar. Kong 
hade länge varit ett vrak i samhäUet. Allt han förtjänat, 
hade förslösats på spel och opium. Nu gick han och 
ruvade på att taga sitt liv. Ett ögonblick lyfte han blicken 
upp. Vad var det han såg? En vit flagga och på den 
skrivet: Jesu, kiu ren. (Jesus frälsar människor.) Han 
sökte sig väg till tältet, där flaggan hissats, och kom dit 
just som predikan skulle börja. Här var något för honom. 
Han satt kvar under hela predikan och han satt mycket 
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längre. Han samtalade med de kristna. Han öppnade 
sitt hjärta för dem, och han fann där Frälsaren även 
han. Med nytt hopp i hjärtat återväpde han till sin mor. 
"Mor", utropade han, "vi slippa att dö. Det finnes en 
Frälsare för oss, och jag har funnit honom." 

Nu följde en tid av hård kamp emot begären. Under 
fasta och bön blev han dock segervinnare. 

Då jag någon tid efteråt gjorde en resa i trakten, drogs 
i en köping i närheten av Puchowfu min uppmärksamhet 
till en husvägg, fuUklistrad av bibelspråk. Där inne fann 
jag församlad en stor skara män, sysselsatta med att 
inmundiga het makaroni. Döm om min förvåning, då 
värden presenterade sig. Det var Kong. "Vadan allt 
detta!" blev mitt ofrivilliga utrop. "Dessa äro alla stac
kare som jag. Jag har funnit dem däruppe ibland bergen, 
och de vilja alla i tro på Jesus bli nya människor", för
klarade Kong. - N u måste jag gå med ut i köket, där 
gamla fru Kong stod vid grytan och fyllde alla tomma 
skålar. "Nu är mor glad", sade jag. "Om jag är", 
svarade hon med strålande ögon. "Detta allt har Jesus 
gjort", sade hon. Tro och kärlek stod skrivet på denna 
öppna, fårade panna. Så ter det sig, då döden får vika 
för livet. Puchowfu blev från den tiden medelpunkten för 
en framgångsrik missionsverksamhet, och är sedan år 
1903 missionsstation. 

Längre in bland bergen upptog vår till levnadsåren 
äldste missionär fröken Fredrika Hallin, utrest till Kina 
188g, tidigt arbetet ibland en befolkning, vars rykte var 
aUt annat än gott. De tillhörde ett släkte, som sedan 
urminnes tider idkat stråtrövarnas hemska yrke. Efter 
många år av självutgivande tjänst ibland dem vanns 
även där förblivande frukt för Guds rike. Som första ut
gångspunkt tjänade Meiti, sedan flyttades verksamheten 
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till Juicheng, som sedan år I9I3 är en självständig mis
sionsstation. Härmed kunna vi säga, att på vårt Shansi
fält konturerna för vår verksamhet voro givna. 

* 
Söderut gränsar Shansi till Honan. Gula floden utgör 

här gräns. I den delen av Honan ligger staden Loyang. 
Loyang har under långa tider varit rikshuvudstad och är 
ännu en betydande stad. På grund av stadens historiska 
betydelse har alltid Loyangs befolkning varit angelägen 
om att uppehålla sin prestige och hade därför beslutat, 
att inga vita någonsin skulle få bo inom dess murar. Hur 
vårt första försök att vinna ingång där skulle utfalla, var 
därför ej svårt att förutse. Vi hade sänt en ung man dit, 
som skulle söka finna lokal för en opieasyl. En dag 
hände sig emellertid, att en missionär reste igenom sta
den. Vår unge man blev så överraskad och förtjust över 
att finna en trosbroder, att han på öppen gata skyndade 
fram och hälsade på främlingen. Aftonen samma dag fick 
han order att lämna staden. 

Att det ej kunde gå utan tålamodsprov att övervinna 
motståndet och främlingsfientligheten i denna stad skulle 
jag själv få erfara. 

Vi kommo ett sällskap missionärer sent en afton på 
resa från Shanghai och nödgades därför taga in i ett här
bärge utanför stadsporten. Det hade knappt börjat 
dagas följande morgon, förrän skaror av folk, mest unga 
män, började samlas på värdshusets gård. De blevo allt 
mer närgångna. Till slut togo de ut fönstren till våra 
sovrum och bröto ned alla hinder på gården. Det var med 
knapp nöd vi kommo undan folkmassorna, som blevo 
obehagligt påträngande. Herren hade dock sina medel 
att bereda rum även i den staden för sina sändebud. 
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Samma emigrantfamilj, som ledde vår väg till Shensi, 
skulle ock få medverka till att bereda ingång för evange

lium i Honan. 
Då dessa passerade Loyang, hade alla deras förråd tagit 

slut, och de sågo intet annat än döden för sig. I ett litet 
tempel vid vägkanten, där de sökte skydd, föll husfadern 
med de sina på knä, och ropade till Herren, som kan fräl
sa ifrån döden. En inföding som just gick förbi, hörde 
bönen och närmade sig försiktigt templet. Efter bönen 
steg han in och inledde ett samtal. "Vem talade ni med", 
frågade han. "Jag kan ej upptäcka någon människa här." 
Då han började ana, att här var fråga om något nytt och 
underbart, bön, som han aldrig förr fattat vad det var, 
blev han angelägen att få veta mera om bönen och boken, 
som främlingarna läste uti. Plötsligt erinrade han sig, 
att dessa måste vara hungriga. Han avlägsnade sig med 
en ursäkt men kom snart tillbaka med en korg full med 
mat. "Medan ni äter", sade han, "kanske jag kan få 
läsa i eder bok." Främlingarna fortsatte sedan sin väg 
men intrycket av dem blev kvar i hans hjärta. 

* 
Några veckor efter denna händelse knackade någon på 

min dörr i Yuncheng. In steg en medelålders man, dam
mig av vägen. Utan vidare ceremonier kom han genast 
fram med sitt ärende. "Jag har kommit för att få en 
missionär med mig hem", sade han, och berättade sedan 
hela historien om sitt sammanträffande med familjen från 
Shantung. Tyvärr kunde ingen då begagna sig av in
bjUdningen, och det skulle dröja ännu tvenne år, innan 
vi hade någon missionär att avstå för Honan. 

Under väntetiden beredde Herren ännu flera öppnade 
dörrar för oss i Honan. En dag i Yuncheng kom en ung 
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man in i vårt gästrum. Han var ej lik vanliga besökande. 
Han visade ingen nyfikenhet att få höra allt om utlän
ningarna, han var ej alls angelägen att bliva betjänad 
ens som vanliga gäster. Då någon frågade, om vi ej 
kunde få räkna honom som gäst även om nätterna, av
böjde han artigt men bestämt. Han hade det bra på här
bärget i staden. Efter att under tre veckor ha varit med 
på alla gudstjänster på stationen, var han försvunnen. 
Ingen hade blivit riktigt klok på i vad ärende han kom. 

Någon tid därefter, när det äntligen blev möjligt för 
ett par av oss att besöka Honan och vi övernattade på 
ett värdshus, berättade värden för oss om en ung man, 
som var en väldig predikant. "Han förkunnar samma 
lära som ni", sade han. Vi frågade efter vilket rykte han 
hade, och fingo de bästa vitsord om honom. Nu bör
jade jag förstå, att det var samme unge man, som väckt 
så stor undran hos oss i Yuncheng. Han var således en 
allvarlig sökare efter sanningen. 

Så småningom lyckades det oss att få hyra ett hus i 
Sinanhsien, där vi nu ha vårt stora barnhem. Är 1902 

öppnades Loyang som missionsstation, 1905 Mienchih 
och 1921 Shanhsien. Vidare har Yungning, som nu är ut
station, varit huvudstation under åtskilliga år. Verksam
heten i Honan har ej varit lätt att uppehålla och efter 
behoven utveckla. Vi ha på detta fält haft mycket stora 
möjligheter och fått röna stora uppmuntringar, men vi ha 
haft mycket begränsade tillgångar till vårt förfogande. 

* 
Genom Guds kallelse och ledning har således Svenska 

Missionen i Kina fått gränserna för sitt missionsfält utsta
kade och utgångspunkterna för verksamheten givna. Att 
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se tillbaka på denna ledning är en hjälp till tro och till
försikt ej minst i tider av trångmål, och då känslan av 
egen otillräcklighet och _svaghet vill gripa själen. Vi 
ha ej tagit, utan allt har blivit oss givet. Och det är också 
anmärkningsvärt, att vi under alla dessa år varit den enda 
verkande missionsorganisationen på detta fält. Detta 
har om något skärpt ansvaret. Skola de sju miljoner 
själar, som där finnas, få evangelium, måste det ske genom 
de vittnen vi få nåd att utsända. Att under sådana för
hållanden om och om igen få se, huru offer av liv och 
medel frivilligt läggas på Guds altare, väcker till lov och 
tillbedjan. Vi skåda här under av Herrens hand. Och 
det är hans nåd att vi få vara med i hans verk. 

:I: 

Genom Guds tydliga ledning och hjälp hade vi, såsom 
ovan visats, så småningom fått fasta stödjepunkter för 
verksamheten såväl i Shansi som i Shensi och Honan. 
Vi skulle än mera få se, att Herren berett medel och 
utvägar för att evangelium skulle vinna ingång i männi
skornas hjärtan. 

En ovärderlig hjälp för missionären särskilt under 
banbrytandets tid är att ha vid sin sida infödda medhjäl
pare. Genom dessa skingras fördomarna,syftet med mis
sionsverksamheten blir klart för de misstänksamma och 
missionären själv har möjlighet att få personligt stöd, 
Som han icke minst genom sin isolering så trängande 
behöver. Vi ha redan omnämt de kristna emigranterna 
från Shantung och den uppgift vi kommo att få ibland 
dem. Några bland dessa trädde nu i vår tjänst som lärare 
och evangelister och blevo till stor välsignelse, fostrade 
som de voro genom nöd. Och med stor tacksamhet till 
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Gud skola vi alltid minnas sådana män som Chang, som 
kom mig till mötes i Yuncheng och som från allra första 
dagen blev en verkligen trofast vän, likaså minnas vi Kao 
iTungchow (nuv. Tali), Chi i Hancheng m. fl. Herren 
gav oss också flera värdefulla kvinnor, som genom nit och 
trohet beredde evangelium ingång i hemmen, så mycket 
värdefullare som Kinas kvinnor i alla tider varit religio
nens vårdare bland sitt folk. Vi erinra då först om den 
gamla, som genom sin enträgna bön drog oss ut till Kina, 
mor Chang. 

Vad Kinas kvinnor betytt och helt visst kommer 
att betyda för troslivets utgestaltning bland sitt folk, 
belyses starkt genom följande händelse: Då min ovan 
omtalade medhjälpare Chang började ägna hela sin 
tid åt missionens tjänst, blev han nödsakad att i hem
met anställa en dräng att sköta jordbruket. För att 
bespara missionen utgifter begärde han nu för sitt eget 
arbete endast drängens kontanta lön, som utgjorde om
kring 6 kr. i månaden. Så småningom märkte han emeller
tid, att arbetsbördan i hemmet började på grund av hans 
frånvaro bli för betungande för hans hustru. Och då han 
vid samma tid blev erbjuden plats som stadsläkare i 
Yuncheng med avsevärt större lön, än den han erhöll av 
missionen, framlade han saken för mig. U nder tårar 
talade han om sina bekymmer. En hans granne råkade 
därvid komma in i rummet. Denne uppsökte fru Chang, 
berättade, att han sett hennes man gråta, och tillade: 
"Er man har bestämt blivit uppsagd från sin plats". Då 
fru Chang hörde detta, lät hon genast spänna för sin 
vagn och for in till staden. Hon uppsökte mig och fram
ställde blott den frågan: "Får min man stanna i mis
sionens tjänst?" Jag sökte förklara sammanhanget, men 
hon avbröt mig: "Jag vill bara veta, om han får stanna 
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hos er?" "Gärna, mycket gärna", hann jag endast svara, 
då hon skyndade att uppsöka sin man. Det var nu redan 
sena kvällen. Klockan två på natten såg jag lampan lysa 
i Changs rum på stationen. På morgonen var allt klart. 
Fru Chang förklarade då: "Min man insåg ej, att detta 
var en frestelse av djävulen, som ville beröva honom 
möjligheten att tjäna Herren. Hade han antagit plats 
som stadsläkare, hade vi naturligtvis bosatt oss i staden. 
Här hade vi kommit att betraktas som herrskap och 
nödgats inrätta vårt liv därefter. Våra hemvävda kläder 
hade ej passat här, utan vi hade nödgats kläda oss i siden. 
Så småningom hade vi kommit att inrätta vårt liv likt 
världens barn. Och mina barn, som jag från födelsen 
helgat åt Herren till hans tjänst, skulle ha fångats av 
världen. Nej, hellre vill jag sopa golvet på missions
stationen än bli en fin fru och leva som herrskap". Med 
häpnad stod jag inför denna kvinna, som så helt hade 
helgat sig och de sina åt Herren. Vid morgonbönen avgav 
Chang detta vittnesbörd: "Jag tackar Gud att han rädda
de mig undan fiendens försåt och list. Jag förstod ej, att 
det hela var en frestelse, men min hustru såg det klart, 
och jag tackar Gud för nåden att ha fått en sådan 
hustru". Så länge fru Chang levde, var hon genom sitt 
liv och exempel en källa till stor välsignelse i sin hem
trakt och i församlingen. 

Men även genom barnen skulle Herren i Kina såsom 
ofta överallt sker bereda sig ett lov. Två flickor, de 
första skolflickor vi fingo mottaga i vår Mission, kommo i 
nöd för sina bundna fötter. Då de ej vågade utan vidare 
gå till sina föräldrar och begära deras medgivande att få 
lösa bandagen, stängde de sig inne en hel dag för att 
under fasta och bön vinna den frimodighet och kraft de 
kände sig behöva. Dessa flickors djupa allvar och hel

4 
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hjärtade trohet mot sin Frälsare gjorde ett djupt intryck 
icke blott på deras föräldrar utan ock på människorna, 
unga såväl som gamla, i deras omgivning. 

* 
I Missionens begynnelse använde vi mycken tid till 

resor i de olika distrikten. Vi ville på denna väg dels 
vänja folket vid vår närvaro, dels ock begagna alla de 
tillfällen, som bjödos, att så vidsträckt som möjligt för
kunna livets ord. På så sätt gavs tillfälle att utfinna, var 
missionen kunde finna ingång. I början besökte vi mest 
de marknader, som under vintertiden ofta hållas i byarna. 
Delar av bibeln samt olika skrifter och traktater spriddes 
i mycket stort antal. De första, som på vårt fält vunnits 
för Herren, voro våra flitiga, alltid villiga medhjälpare. 
Vänner vunnos här och där i städer och byar. Även myn
digheterna började bemöta oss med förtroende. I Shensi 
t. ex. tilläto de oss att börja med, såsom redan blivit 
nämnt, aldrig att resa utan att sända soldater med. Det 
hette, att dessa skulle tjäna som eskort, men i själva 
verket voro de spioner. Ibland lantbefolkningen voro de 
oss till stort hinder, ty de behandlade folket ganska över
modigt. Men efter något år läto de oss komma och gå 
som vi ville utan soldateskort. I Shensis huvudstad 
Sianfu var det synnerligen besvärligt att vinna inträde. 
Det skulle sändas rapport ifrån porten till icke mindre än 
fem ämbetsverk och passen noggrant granskas, innan man 
fick komma in i staden. En av Brittiska och Utländska 
BibelsäIlskapets kolportörer hade fått vänta hela tre vec
kor, innan tillstånd lämnades honom att passera stads
porten. Det dröjde länge, innan alla dessa hinder undan
röjdes och man fritt och obehindrat kunde resa i provin
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sen, men efter mycket och tåligt arbete nådde vi målet, 
och därmed var möjlighet given att upptaga olika grenar 
av verksamhet. 

I Shansi kunde reseverksamheten ända ifrån början 
ordnas utan hinder från myndigheternas sida, men folkets 
konservativa hållning gjorde dock, att vi även där fingo 
öva oss i tålamod. En anknytningspunkt av stor betydel
se voro de föreningar för fromhetslivets utgestaltning, 
som funnos ibland folket och som vi under våra resor 
kommo i beröring med. Dessa föreningar voro under 
kejsartiden föremål för myndigheternas misstankar. Man 
trodde, att de voro härdar för politisk propaganda, och i 
många fall hade verkligen som en följd av förtrycket and
ra än rent religiösa intressen kommit med, men i en del 
sammanslutningar voro de etiska och religiösa idealen 
alltjämt höga och klara. I början av Missionens verksam
het mottogo flera medlemmar av dessa föreningar i Shansi 
ordet och trodde. Genom den själens disciplin, som dessa 
förut underkastat sig, voro de i viss mån i sitt inre förbe
redda för ordets säde till omvändelse och helgelse. 

Gripande var ofta mötet med dessa fromhetsivrare. 
Vid ett tillfälle fann min kinesiske medarbetare vid en 
marknad tre män, som hade samlat en ansenlig skara 
folk omkring sig och med djupaste allvar förmanade dem 
att leva ett rättfärdigt liv. De ställde människorna för 
ögonen den stundande vedergällningen, den dom som 
ingen dödlig kan undfly. Min vän, som åhörde deras fö
redrag, bad att också få säga några ord. Han tog upp trå
den de andra hade följt, han talade om synd och dom 
också han, men han stannade ej där, utan han förkunnade 
frälsningens nåd, och han målade för människorna Fräl- . 
sarens bild. Då han slutat, omringades han av de tre pre
dikanterna. De bestormade honom med frågor. Han 
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måste redogöra för varifrån han fått sådana underbara 

och nådefulla ord. 

* 
Att förkunna evangelium i ett hednaiand är dock något 

helt annat än att stå upp och predika här i kristenheten. 
Där saknas oftast de enklaste förutsättningar för att för
kunnelsen skall uppfattas. Vi, som ända ifrån barndomen 
fått hos oss inplantade kristendomens grundsanningar, 
kunna omöjligen föreställa oss vad det innebär att vara 
född och fostrad under hedendomens inflytande. Vi böra 
högt akta vår förmån att i hem och skola ha fått höra 
sanningens ord och se kristendomen omsatt i liv. Vi mås
te också taga denna omständighet med i beräkningen, då 
vi gå till vår missionsgärning, så att vi i tålamod må utföra 

vårt värv. 
Men att evangeIii förkunnelse, framförd av främlingar, 

ofta med stapplande tunga, ofta utan anknytning till nå
got av åhörarna förut känt och erfaret, vinner sådant 
gensvar hos hedningar är ett under, och det är ett bevis 
för den kristna sanningens allmängiltighet, som aldrig 
kan jävas. Det är vidare ett det allvarligaste memento 
till oss kristna att ej försumma vår missionsplikt, ty där

igenom draga vi blodsskuld över oss. 
För att hedningarna skulle förstå vad vi ville med 

vårt budskap behövde de i första hand få "se evangelium" 
d. v. s. de behövde få förkunnelsen allra först omsatt i 
handling. Kristlig mission med dess oegennyttiga läggning 
är natudigt nog något alldeles nytt i den icke kristna 
vädden. Från barndomen har hedningen aldrig fått lära 
känna kristlig barmhärtighet och kädek, och att det skul
le finnas en frälsningsväg, uteslutande byggd på nåd, är 
för honom nästan ofattbart. Därför måste ock missionen 
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till att börja med använda sig av sådana verksamhetsmeto
der, som äro mest ägnade att klargöra missionens syfte 
och mål. Ett synnerligen praktiskt medel har då varit 
skolverksamhet. På vårt fält i Kina visade det sig emel
lertid snart, att denna väg ej genast var framkomlig. Fol
ket hade nämligen överallt bibringats den uppfattningen, 
att utlänningarna sökte få barnen i sitt våld för att av 
deras ögon och hjärtan bereda ett slags livselixir, som i 
Västerlandet betingade ett synnerligen högt pris, och på 
grund därav vågade inga föräldrar till att börja med sända 
sina barn till missionsskolan. 

Det fanns dock i det inre av Kina en väg, som var fram
komlig. Det var den även i vårt land kände kinesiske pas
torn Hsi, som anvisade den. Vid tiden för vår missions 
början voro kineserna djupt sjunkna i opielasten. I syn
nerhet var detta fallet i de nordliga provinserna. På 
sitt paradoxala sätt brukade folket i Shansi säga, att i 
deras hemprovins voro elva av varje tiotal invånare sla
var under lasten. I stället för vete och andra sädesslag 
besåddes fälten allmänt med vallmo. Fattigdomen till
tog, sjukligheten och dödligheten likaså. Man kunde ej 
se annat än undergång för detta folk. Pastor Hsi, som 
djupt behjärtade sitt folks nöd och elände, började bedja, 
att Herren skulle visa någon utväg till räddning. Det 
blev då visst för honom, att han skulle öppna asyler för 
dem, som ville bli befriade från lasten. I dessa asyler 
lades största vikt vid att patienterna skulle bekämpa be
gäret med bön, sång och Guds ords läsning. Det var gri
pande att se, med vilken iver dessa arma sökte frälsning 
och bot hos Gud. Man fick också bevittna stora fräls
ningsunder. Många, som ansågos räddningslöst förlora
de, blevo återställda till både kroppens och själens hälsa. 

r de opieasyler, vi upprättade, hade vi ock glädjen att 
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måste redogöra för varifrån han fått sådana underbara 

och nådefulla ord. 

* 
Att förkunna evangelium i ett hednaiand är dock något 

helt annat än att stå upp och predika här i kristenheten. 
Där saknas oftast de enklaste förutsättningar för att för
kunnelsen skall uppfattas. Vi, som ända ifrån barndomen 
fått hos oss inplantade kristendomens grundsanningar, 
kunna omöjligen föreställa oss vad det innebär att vara 
född och fostrad under hedendomens inflytande. Vi böra 
högt akta vår förmån att i hem och skola ha fått höra 
sanningens ord och se kristendomen omsatt i liv. Vi mås
te också taga denna omständighet med i beräkningen, då 
vi gå till vår missionsgärning, så att vi i tålamod må utföra 

vårt värv. 
Men att evangeiii förkunnelse, framförd av främlingar, 

ofta med stapplande tunga, ofta utan anknytning till nå
got av åhörarna förut känt och erfaret, vinner sådant 
gensvar hos hedningar är ett under, och det är ett bevis 
för den kristna sanningens allmängiltighet, som aldrig 
kan jävas. Det är vidare ett det allvarligaste memento 
till oss kristna att ej försumma vår missionsplikt, ty där

igenom draga vi blodsskuld över oss. 
För att hedningarna skulle förstå vad vi ville med 

vårt budskap behövde de i första hand få "se evangelium" 
d. v. s. de behövde få förkunnelsen allra först omsatt i 
handling. Kristlig mission med dess oegennyttiga läggning 
är naturligt nog något alldeles nytt i den icke kristna 
världen. Från barndomen har hedningen aldrig fått lära 
känna kristlig barmhärtighet och kärlek, och att det skul
le finnas en frälsningsväg, uteslutande byggd på nåd, är 
för honom nästan ofattbart. Därför måste ock missionen 

53 

till att börja med använda sig av sådana verksamhetsmeto
der, som äro mest ägnade att klargöra missionens syfte 
och mål. Ett synnerligen praktiskt medel har då varit 
skolverksamhet. På vårt fält i Kina visade det sig emel
lertid snart, att denna väg ej genast var framkomlig. Fol
ket hade nämligen överallt bibringats den uppfattningen, 
att utlänningarna sökte få barnen i sitt våld för att av 
deras ögon och hjärtan bereda ett slags livselixir, som i 
Västerlandet betingade ett synnerligen högt pris, och på 
grund därav vågade inga föräldrar till att börja med sända 
sina barn till missionsskolan. 

Det fanns dock i det inre av Kina en väg, som var fram
komlig. Det var den även i vårt land kände kinesiske pas
torn Hsi, som anvisade den. Vid tiden för vår missions 
början voro kineserna djupt sjunkna i opielasten. r syn
nerhet var detta fallet i de nordliga provinserna. På 
sitt paradoxala sätt brukade folket i Shansi säga, att i 
deras hemprovins voro elva av varje tiotal invånare sla
var under lasten. r stället för vete och andra sädesslag 
besåddes fälten allmänt med vallmo. Fattigdomen till
tog, sjukligheten och dödligheten likaså. Man kunde ej 
se annat än undergång för detta folk. Pastor Hsi, som 
djupt behjärtade sitt folks nöd och elände, började bedja, 
att Herren skulle visa någon utväg till räddning. Det 
blev då visst för honom, att han skulle öppna asyler för 
dem, som ville bli befriade fran lasten. r dessa asyler 
lades största vikt vid att patienterna skulle bekämpa be
gäret med bön, sång och Guds ords läsning. Det var gri
pande att se, med vilken iver dessa arma sökte frälsning 
och bot hos Gud. Man fick också bevittna stora fräls
ningsunder. Många, som ansågos räddningslöst förlora
de, blevo återställda till både kroppens och själens hälsa. 

r de opieasyler, vi upprättade, hade vi ock glädjen att 
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få se människor, befriade från syndens slaveri, inviga 
sina liv till Herrens tjänst. Inom ett av våra distrikt har 
denna verksamhet tillfört församlingen flera hundra med
lemmar. 

Två kraftkällor flödade rikligt den tiden särskilt i Shan
si. Den ena av dessa var den trosfriska sången. Pastor 
Hsigav även här impulsen. Varje vecka skrev han en ny 
sång, som alla patienterna i hans asyler måste lära utan
till. Han satte ock melodierna till sina sånger. Ord och 
melodi hade äkta kinesisk karaktär och blevo därför 
mycket populära. Och innehållet var äkta evangeliskt. 
Sångerna voro vittnesbörd om levande erfarenhet av synd 
och nåd. I asylerna, vid de ordinarie gudstjänsterna, ja, 
ute på fälten och på landsvägarna hörde 'man de välkända 
melodierna. Vid ett tillfälle frågade jag en opiepatient, 
som ljudeligt sjungande gick fram och tillbaka på asylens 
gård, om han fann hjälp i sången. "Då opiedjävulen hör 
sången, törs han ej komma innanför dörren därborta", 
svarade han och såg så trygg och lycklig ut, En av dessa 
sånger gav uttryck för följande erfarenhet: Förr, då jag 
var i mina synder, var jag i sanning ömkansvärd. Jag 
var lik en fånge inlåst i fängelset utan hopp om att åter
få friheten. Men till min lycka kom Jesus och frälste mig. 
Från Jesus kom frälsningens nåd till mig. Jag litar på 
hans kors' förtjänst och jag är fri. Eller den mycket 
sjungna mötessången : Att vi nu samlats till möte har ett 
mål o. s. v., och i fortsättningen skildras vad pastorerna, 
de äldste, diakonerna och de övriga medlemmarna böra 
vänta och ta emot av Herren. Sången blev en hjälp un
der kampen mot synden, den blev ock en hjälp under för
följelserna som kommo från hedningarnas sida. 

Den andra kraftkällan blev bönen. Pastor Hsi gav ock
så där föredömet. Hsi var en bönekämpe. Under dagar 
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kunde han kämpa sig fram till seger genom fasta ocn 
oavlåtlig bön. Varje morgon "väckte han morgonrodna
den" (Ps. 57: 9). Ingen fråga behandlades, inga beslut 
fattades av honom utan att han hade tagit sig rundlig tid 
till bön. Och denna ande grep folkets hjärtan. Hed
ningarna kände att här fanns en kraft, som ej var från den
na världen, här var det ej en ny lära, som kommit, utan 
en levande kraft. Och de som kommo till tron, fingo det 
så åskådligt och levande framställt för sig, vilken väg de 
hade att gå och vilken väg de kunde gå, ty de sågo den 
för sina ögon väl beprövad. Det var för vår verksamhet 
till ovärderlig välsignelse att Herren öppnade dörrarna 
vida till sådan andlig välsignelse, och att han lät denna 
bli förverkligad i frälsta själars vardagsliv. 

Det var en underbar förmån att få utså Ordets säde över 
våra vidsträckta tegar i Kina och en outsäglig glädje att 
få se det börja spira, växa och bära frukt, att få bevittna 
huru själar blevo frälsta ur de hedniska styggelserna, 
blevo förvandlade till nya människor, som i Herrens kraft 
levde ett kristet liv i den hedniska omgivningen. För mis
sionären medförde dock detta, att han fick gå igenom 
många smärtfyllda födslostunder. Missionen har alltid 
varit en prästerlig offergärning, som i sig ständigt inne
bär ett uppoffrande av det egna livet. 

På ett för oss oförklarligt sätt spreds sanningens ljus, 
så att vid boxarupprorets utbrott, år 1900, ljusbärare fun
nos i städerna och byarna över hela vårt fält, och vi fingo 
vara vittnen till att dessa kristna, många av dem med blott 
ringa kristlig erfarenhet, bokstavligen bara barn i Kristus, 
stodo fasta i tron i den luttringseld, de då måste genomgå. 
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II. 

Apostelns bön: "Vår Gud och Fader själv och vår Herre 
Jesus må för oss jämna vägen till eder", den bönen ha vi 
fått göra till vår, vad missionsfältet angår, och vi ha också 
därstädes fått tacka Gud för underbar bönhörelse, såsom 
vi ovan sökt visa. Även här i hemlandet skulle vi få göra 
samma erfarenhet. Herren uppväckte stödjande vänner 
på den ena platsen efter den andra, män och kvinnor, 
gamla och unga, som genom sina förböner och genom 
uppmuntrande brev stärkte modet hos den kämpande 
skaran därute och som genom sina offer möjliggjorde 
bedrivandet och utvidgandet av verksamheten. 

Missionsvännernas i hemlandet betydelse för verksam
hetens utgestaltning på missionsfältet förmå vi nog aldrig 
fullt genomskåda eller tillräckligt uppskatta. Men tyd
ligt är, att härifrån utgår en kraft, som gör att Guds rike 
därute går segrande fram trots yttre ringhet och svaghet 
och trots det starka motstånd, som mörkrets makter 
ständigt och med stigande energi resa emot densamma. 

Från den ringa begynnelsen, då redaktör Palmer, gross
handlaren J. W. Wallin och pastor Josef Holmgren åtogo 
sig att till Kina förmedla de gåvor, som insändes, växte 
arbetet mer och mer, så att det snart blev nödvändigt 
att anställa en ständig sekreterare. Detta skedde den l 

febr. 1890. Pastor J. Holmgren åtog sig uppdraget. Nu 
var också tiden inne att giva fastare form åt hemarbetet. 
Därför bildades en kommitte, och i denna ingingo som 
medlemmar: kapten John Ahlberg, grosshandlare J. W. 
Wallin, redaktör P. A. Palmer samt pastor J. Holmgren. 
År 1902 bildades också en "Svenska Missionens i Kina 
Kvinnokommitte" med uppgift att särskilt taga sig an de 
kvinnliga missionärskandidaterna. Dess första medlem
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mar voro: doktorinnan Maria Berg, fru Elin Holmgren, 
fröknarna Amalie och Louise Schön samt fröken Emma 
Beskow. 

De riktlinjer, som man från början beslöt att följa, äro 
alltjämt de samma. Missionen är till sin karaktär evange
lisk och allianssinnad. Kallelsen gäller Kina. Ingen 
församlings- eller samfundsbildning sker i hemlandet. 
Verksamheten uppehålles helt och hållet genom frivilliga 
gåvor. Behoven framläggas inför Gud i bön. Missionen 
upptager inga lån och sätter sig icke i skuld. Det förut
sätter, att varje underhållstagande medlem av densamma 
med avseende på sitt underhåll förlitar sig på och erkän
ner sitt beroende av Gud. 

Överinseendet över Missionen tillkommer en styrelse 
med säte i Stockholm, benämnd Kommitten för Svenska 
Missionen i Kina. Dess ledamöter äro 12 ordinarie med 
6 suppleanter och väljas för en tid av tre år. Ordf. i 
Kommitten är sedan år 1929 dr Karl Fries. 

Kommitten bär ansvaret för all Missionens egendom 
och dess användning för missionens bästa. Den redovi
sar för och förvaltar alla till Kommitten inflytande medel 
och gåvor, avsedda för S. M. K:s verksamhet. Dess för
valtning granskas varje år av därtill utsedda revisorer. 
I maj eller juni hålles varje år årsmöte, där bland annat 
frågan om ansvarsfrihet avgöres och val av revisorer sker. 
Kommitten har också att pröva och antaga nya arbets
krafter, ordna verksamheten i hemlandet samt för övrigt, 
så långt ske kan, främja Missionens utveckling och 
intressen. 

* 
Efter pastor Holmgrens frånfälle 191 l erbjöd sig kom

mendör O. v. Feilitzen att utan ersättning sköta sekre
terarens uppgifter. Med aldrig svikande trohet och 
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intresse tjänstgjorde han på expeditionen, så länge kraf
terna tilläto. Från och med år 1919 övertog missionär 
Nathanael Högman sekreterareskapet, vilket han skötte till 
sin död 1926. 

Är 1927 kallades missionär Martin Linden till sekrete
rare. I denna sin egenskap har han ordnat för och själv 
deltagit i reseverksamheten. För Sinims Land och 
Hans Stjärna i Östern har han varit biträdande redaktör. 
I vårt ungdomsarbete har han alltifrån början tagit verk
sam del. Under senare delen av 1936 och första delen 
av 1937 har Linden på grund aven uttryckt önskan från 
fältet på Kommittens uppdrag besökt Kina. 

Under de första åren utfördes allt expeditionsarbete i 
pastor Holmgrens hem. En särskild missionsexpedition 
blev dock snart ett behov, som måste fyllas. Därför 
hyrdes två rum i huset Malmtorgsgatan 8, tills det år 
1914 blev nödvändigt att se sig om efter en rymligare 
lägenhet. Expeditionen fick då sin nuvarande adress: 
Drottninggatan 55. 

På expeditionen händer ej sällan att vi få mottaga 
besök av vänner, även av sådana som komma från lands
orten. Dessa besök bidraga i hög grad till vår tros stär
kande. Ej mindre betydelsefulla äro breven från missions
vännerna. Dessa, som komma dagligen, äro ständiga på
minnelser om med vilken trohet i bön och offer de följa 
arbetet. Då kampen blir hård, komma dessa vänner med en 
kärlekens uppmuntran, som hjälper oss att med ny fri
modighet gå framåt. Därför upphöra vi ej heller att 
tacka vår Fader, som givit oss en sådan dyrbar gåva att 
få hava gemenskap med bröder i Kristus, och vi bedja 
honom att löna alla, som på detta sätt bistå oss. 

Den första tiden upplät Sanningsvittnets redaktör 
tidningens spalter för meddelanden och brev från missio
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närerna på fältet. En bilaga till tidningen började för 
ändamålet utgivas. Då emellertid med Missionens till
växt utrymmet ändå blev för knappt, beslöt Kommitten 
att utgiva ett eget organ för Missionen: Missionstid
ningen . Sinims Land, som nu utgår i sin 42:a årgång. 
Dess första redaktör blev pastor Holmgren. Fröken 
Emma Beskow, som år 1903 kallades till biträdande sekre
terare, var också behjälplig vid tidningens redigering. Är 
1912 övertogs redaktörsskapet av missionär N. Högman. 

I den mån arbetet på expeditionen ökades, behövdes 
också där förstärkning, isynnerhet som pastor Holmgrens 
tid var mycket upptagen av resor i missionens intresse. 
Fröken Maria Petterson åtog sig då kassörskapet (190 7) 
och tjänade i denna uppgift till år 1912. Fröken Lisa 
Blom tillträdde följande år samma befattning, som hon 
alltjämt innehar. Men förutom ansvaret för missions
kassan och räkenskaperna har fröken Lisa Blom gjort 
flitiga resor i hemlandet för missionen, tillsammans med 
sekreteraren ordnat ungdomsarbetet och stått i nära kon
takt med de unga. Fröken Hildur Blom har från och med 
1936 haft såsom sin förnämsta uppgift korrespondensen 
med Missionens vänner och understödjare. Därtill har 
även kommit biträdandet vid tidningens och övriga publi
kationers redigering. Fru Svea Pettersson, som varit 
anställd på expeditionen sedan 1917, sköter numera det 
löpande arbetet vid kassan. Fröken Vera Axelson har 
sedan 1931 biträtt med diverse skrivgöromål samt 
tidningsexpedition m. m. Är 1906 inträdde kand. G. A. 
Österberg i hemarbetet. Han har huvudsakligen ägnat 
sig åt reseverksamheten men har även tidvis tjänstgjort 
på expeditionen. Då missionärerna kommit hem för vila, 
hava även de genom sina besök hos missionsvännerna 
fått bidraga till att väcka och stärka missionsintresset. 
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På flera platser liksom i Stockholm bildades bönekretsar 
och syföreningar för S. M. K., och efterhand åtogo sig 
vänner i skilda delar av landet att såsom ombud verka för 
Missionen. Av Missionens första ombud äro följande 
ännu i livet: HandI. Samuel Johansson, Eksjö, ombud 
från 1891, handI. F. Mogensen, Mörby, kyrkoherde O. 
Norbeck, Hälsingmo, samt folkskollärare M. Sisell, Mora, 
ombud från 1893. För närvarande uppgår antalet av 
manliga och kvinnliga ombud till 292. Under senare år, 
sedan 1926, har genom våra varje sommar återkommande 
Bibel- och Ungdomsveckor en värdefull förstärkning till
kommit å vårt hemarbete. I våra vänner, till större delen 
ungdom, som besökt dessa möten, hava vi fått en skara 
varma, för missionens sak nitälskande själar. Detta 
inger hopp för framtiden. De gå under namn av "Kina
Iänkar", och deras antal uppgår redan till närmare 900. 

Större sammanslutningar såsom Jönköpings Missions
förening och Jönköpings Kristliga Ungdomsförbund 
samt Östra Härads Kristliga Ungdomsförbund, Svenska 
Alliansmissionen, ävensom Kvinnliga lVIissionsarbetare, 
Lärarinnornas Missionsför ening, Svenska Lärares Mis
sionsförening, K. F. U. lVI. och K. F. U. K. på skil
da platser hava på ett synnerligen osjälviskt, kärleks
fullt och uppoffrande sätt stött oss i vårt arbete. 
Detta bör nedtecknas som ett vittnesbörd om att den 
enhet verkligen finnes, som Herren Jesus utbedit av sin 
Fader. Även från våra landsmän i Amerika sändes tidigt 
understöd. Intresset därstädes för vårt arbete antog 
mera fasta former genom att en särskild kommitte bilda
des i Kalifornien 1902, och senare (1923), kom även en 
dylik till stånd i Minnesota. Två av våra missionärer ha 
genom den förra fått underhåll för sig själva och för sin 
verksamhet. 
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Då S. M. K. ej haft någon egen utbildningsanstalt för 
sina missionärer, har det varit nödvändigt att skaffa 
dessa utbildning, där det befunnits lämpligt. Med få un
dantag hava Missionens såväl manliga som kvinnliga 
missionärer fått vistats längre eller kortare tid vid Kina 
Inland Missionens hem i London. Den förberedelse för 
missionskallet de där fått, har i flera hänseenden varit 
mycket värdefull. Främst ha de där haft synnerligen rika 
tillfällen att få se prov på hur Herren i orubblig trofast
het sköter om de sina, som förtrösta på honom. Vidare 
ha de också fått lära känna det rika och varma missions
liv, som finnes inom engelska missionskretsar. De ha fått 
träffa missionärer från alla världens kanter och genom 
umgänget med dessa fått sin blick vidgad och sitt hjärta 
ytterligare värmt. Och vidare ha de fått lära sig engelska 
språket, så nödvändigt såväl för umgänget med andra folk 
som för inlärandet av kinesiskan. 

Men vi ha också därjämte begagnat oss av de möjlig
heter, som stått oss till buds att skaffa våra missionärer 
utbildning vid svenska anstalter såsom Svenska bibel
institutet, Johannelunds missionsinstitut, Elsa Borgs 
bibelkvinnohem och vid våra praktiska skolor i Kristine
hamn och Karlskoga. Andra hava dessutom genomgått 
seminarier och sjuksköterskekurser, och några hava aka
demisk utbildning. Vidare må nämnas bibelinstitut i 
Skottland och Amerika samt Menighetsfakulteten och 
Bibelskolan i Oslo, anstalter, där våra missionärer fått 
en mycket värdefull utbildning. 

Då våra missionärer på grund av boxarnes härjningar 
år 1900 för en tid tvingades att draga sig tillbaka från 
fältet, och då för flera av dem semestertiden just då var 
inne, ansågs det lämpligt, att dessa reste hem till Sverige. 
Men då uppstod den frågan: Var skulle man få ett hem 
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för dem här? Herren sörjde emellertid underbart för detta 
behov. Några missionsvänner sammansköto en summa, 
för vilken ett hem inköptes i Duvbo municipalsamhälle, 
helt nära Stockholm. Sedan dess har på den rymliga 
tomten även uppförts en byggnad, avsedd till hem för 
missionärernas barn (I9I2). Barnskaran var just då rätt 
stor, och därför fyllde detta nya hem ett verkligt behov. 
Barnens Hem förestods till en början av fröken Ester 
Sjögren. Därefter övertogs hemmet av min hustru och 
mig från I9I2 till vår utresa till Kina I9I8, då missionär 
och fru Vester åtogo sig hemmet. 

Hemmet för missionärerna förestods under ett antal år 
av fru Inez Bölling, och då hon av hälsoskäl nödgades 
draga sig tillbaka, övertog missionärsparet Berg vid sin 
återkomst från Kina föreståndareskapet för Missions
hemmet. Det ursprungliga Barnens Hem användes 
numera för missionärernas räkning. 

* 

Vi ha stora skäl att vid denna milstolpe på vår väg 
offra lovets offer åt vår Gud. Vi kunna över hela Guds 
ledning med oss skriva det dyrbara ordet N å d. Av 
nåd fingo vi mottaga kallelsen att upptaga detta missions
arbete, av nåd bereddes väg och möjlighet för oss att ingå 
i detta verk, i sin nådiga försyn utmätte Herren åt oss, hur 
vitt och brett vi skulle bo, och han beredde ingång ej 
endast i landet utan ock i människornas hjärtan för det 
budskap vi fingo frambära, i sin nåd gav han oss nödiga 
resurser i fråga om medel och arbetare, han gav oss före
bedjande vänner i hemlandet, han lät sitt Ord utbreda sig 
och hava framgång. En fast grund har av Guds Ande 
blivit lagd på vårt fält, byggandet på ett heligt tempel 
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pågår därute, och Herren svarar för att det skall stå fär
digt en dag till vår Frälsares Jesu Kristi namns förhärli
gande. Herren har ock i sin stora kärlek i nåd handlat 
med oss i vår svaghet. Han har förlåtit synd och helat 
brist, han har trots vår stora oduglighet låtit oss få stå 
kvar i sin tjänst intill denna dag. H o n o m, v å r 
f r ä l s n i n g s G u d, var e lov, p r i s o c h 
ä r a n u o c h t i l l e v i g t i d. 



Utvecklingen av arbetet på 
s. M. K:s fält genom 

tiderna. 
Av Carl Blom. 

Denna överblick gäller verksamheten efter det grund
läggande arbetet under Erik Folkes första tid på fältet. 
En sådan överblick är som att från en höjd se ut över ett 
kuperat landskap. Man får ett första intryck av enformig
het, avbruten av vissa höjdsträckningar eller dalar. Så 
är missionsverksamheten i mycket ett jämnstruket upp
repande av vardagligheter, men dess emellan komma 
skarpa avbrott, och dessa inverka så mycket på arbetets 
art, att de åstadkomma gränser mellan olika perioder. 

r8go-talet var en sådan period, och gränsen var Boxar
upproret. Det är två kinesiska uttryck, som så att säga 
bilda färgtonen i det landskapet. "Yang-kuei-tsz" var det 
man oftast hörde, ty som "utländsk djävul" aktades man, 
och s å hälsades man överallt. Det gav uttryck åt den 
allmänna uppfattningen angående alla utlänningar och 
den känsla av hat och avsky, varmed kinesen betraktade 
främlingen, som trängde sig in i hans land och på olika 
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sätt, politiskt, ekonomiskt, religiöst, störde det fäderne
ärvda, vanemässiga förloppet av hans liv. Ibland tog sig 
hatet starkare uttryck, och då blev det upplopp eller annan 
form av förföljelse, såsom då Svenska Missionsförbundets 
missionärer Wikholm och Johansson mördades, men van
ligen hölls det jäsande hatet under ytan eller visade sig 
blott i sådana små bubblor som "Yang-kuei-tsz". Man 
fick dock aldrig glömma, att man var ovälkommen, och 
alla hinder, som kunde åstadkommas, lades i vägen för 
verksamheten och vistelsen i landet. Det var svårt att 
finna någon, som ville hyra ut sitt hus åt en "utlänning", 
och ville någon själv, så gjorde grannarna sitt bästa att 
förhindra det. Den obrutna hedendomen kunde ej för
draga den kristna förkunnelsen eller att de gamla religiösa 
bruken ändrades. Vidskepelsen gjorde sitt till att hindra 
missionsarbetet, i det att allt möjligt ont lades missionä
ren till last. Alla landsolyckor, missväxt och krig till
skrevos gudarnes och förfädernas misshag med "den 
främmande lärans" införande och fädernejordens van
helgande genom "utländska djävlars" vistelse på Kinas 
heliga mark. Vid bok- och traktatspridning hände det 
ofta, att den som ämnat köpa en bok, lämnade den till
baka, ty trycksvärtan luktade ej likt det kinesiska bläcket, 
och det kunde vara något trolleri, som förvände ögon och 

hjärta, om någon läste boken! 
Det andra uttrycket hette "Ping-an" (Frid), och var 

liksom ett särmärke för missionsstationen. Denna häls
ning möttes man med där, i stället för kinesens vanliga: 
"Har du ätit?" Det var en slående kontrast mellan sta
tionen och omgivningen, och fridshälsningen, som tagits 
direkt från Jesu läppar, återgav arten av detta nya, som 
kommit in i det gamla Kina: Frid i hjärtat och frid inbör
des, fridshälsningen även för en främling och budskapet 
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om frid på jorden. Det var ej underligt att man ofta av 
sådana, som varit i tillfälle att röna kärleksfullt bemötan
de där och se den kristna livsföringen, fick höra, att mis
sionsstationen var "ett himmelrike". 

Missionsstationerna voro de mest blygsamma och av
veko till det yttre ej alls från sin omgivning. Det största 
rummet, vanligen byggt tvärsöver hela gårdens bredd, 
blev helt naturligt kapell, och de som bodde därbakom, 
även om det var en mjölkko för barnens behov, hade sin 
in- och utgång genom kapellet, utan att detta störde den 
allmänna känslan av det passande. I kinesens medvetan
de ingår ej sådan vördnad för gudstjänstrummet, som vi 
äro vana vid, och därför innebar det ej något vanärande, 
om kapellet var ej blott genomgång, utan även sovrum 
och matsal vid behov, ja, kök också. Däremot ansågs det 
mycket viktigt, att män och kvinnor höllos fullt åtskilda 
under predikan, och Fredrika Hallin, som var såsom mor 
för oss alla, höll strängt på det även beträffande missionä
rerna, i likhet med pastor Hsi och andra. Därför sutto 
kvinnorna vanligen på en, vintertiden uppvärmd, sovplatt
form i bortre ändan av kapellet med en manshög tegel
mur eller åtminstone ett förhänge mellan sig och den 
manliga delen av församlingen, knappt synliga ens för 
talaren på sin plattform. Det var ett långt steg framåt, 
när omsider förhänget eller skärmen placerades längs 
efter kapellets mittellinje, så att talaren hade män och 
kvinnor jämsides, på olika sidor, men båda synliga, fram
för sig. Avskildheten inverkade menligt både på kvinnor
nas uppmärksamhet och på deras uppförande, så att det 
var en verklig förändring till det bättre, när kinesernas 
genom revolutionen förändrade uppfattning om kvinnans 
ställning gjorde det möjligt att borttaga den "skilje
muren". 
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Opieasylsverksamheten efter den kinesiske pastor Hsis 
mönster förberedde öppnandet av flera av våra stationer 
och utstationer. Predikan, bön' och sång spelade i själva 
verket större roll än medicin vid avvänjandet, och det vi
sade sig att egentligen blott de verkligen till Gud omvända 
hade utsikt att bli permanent botade. Genom sådant 
arbete hade Erik Folke fått fast fot i Yuncheng, Henrik 
Tjäder i Tungchow (Tali) och August Berg i Sanyuan. 
Från dessa utgångspunkter fördes arbetet vidare under 
denna .period, till Ishih av Axel och Anna Hahne, till 
Haichow (Chiehhsien) av Henrik och Hilma Tjäder, till 
Hancheng av Robert och Dagny Bergling. Det vore 
lönlöst att upprepa namnen på de infödda medarbetare, 
som därvid utförde ett ovärderligt arbete. Chang Chih
heng, vår förste evangelist, Fann i Tungchow (Tali), Chi 
i Hancheng och Kwo Ta-cheng i Haichow (Chiehhsien) 
kunna dock ej med tystnad förbigås. Chi Wen-hsio och 
Chang Ching-Cheng i Sinan och Yungning voro också var 
på sitt sätt banbrytare, men det är en särskild historia. 

Ursprungligen skulle S. M . K. verka i S. V. Shansi och 
Ö. Shensi, där då inga andra missionärer funnos. Genom att 
en del kristna flyktingar från översvämningen i Shantung 
kommo att erhålla sin andliga vård genom vår Mission 
utsträcktes vår verksamhet även till Shensi. Efter någon 
tid beslöt Engelska Baptistmissionen börja verksamhet 
där för att också bli i tillfälle att taga sig an sina gamla 
församlingsbor, och genom överenskommelse övertogo de 
den västligaste delen av vårt fält bort till provinsens hu
vudstad, Sian-fu, med vår station Sanyuan och dess ut
stationer. Sålunda begränsades vårt arbete i den rikt
ningen, men vi hade fortfarande att söka betjäna ett om
råde lika stort, som Skåne, Halland, Blekinge samt Små
land. 
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De kvinnliga arbetarne, svenska och kinesiska, åkte eller 
redo på sina längre resor, männen däremot färdades mest 
till fots. Predikoverksamhet och bokspridning utfördes 
huvudsakligen just på dessa resor och i gästrummen på 
stationerna. Predikotält och gatukapell började dock 
under denna period komma i bruk. Just vid den tiden, 
r894, gjorde Hudson Taylor besök på vårt fält. Hans 
besök ledde till viktiga resultat. Han föreslog att vi skulle 
arbeta i fri anslutning till Kina Inland Missionens grund
principer och arbetsmetoder men i full självständighet 
som en oberoende mission. Det var ju vågsamt med oss 
alla så unga och oerfarna men Hudson Taylors åsikt var: 
"man lär sig bära ansvar genom att bära ansvar". 

Vid samma tid var det, som Chi Wen-hsio kom från Sin
an med upprepade böner, att vi skulle börja missionsarbe
te i hans hemtrakt. Han hade förts till tron genom en 
kristen Shantung-emigrant, en av dem, som sedan mötte 
de våra i Shensi, efter det han varit över vintern i Chis 
by. När Baptistmissionen ej kunde villfara hans begäran 
om predikanter, kom Chi flera gånger till oss den 20 mil 
långa vägen och upphörde ej att bedja, förrän vi lovat 
sända någon att besöka honom. Detta ledde till att jag 
sedan med honom som medarbetare fick öppna en utsta
tion i Sin-an, vår första början till arbete i Honan utom 
vid genomresor eller tillfälliga besök. Den nästa anknyt
ningspunkten var i Yungning, där pastor Hsi haft en opie
asyl. Han beslöt sig vid den tiden för att indraga alla 
asyler utom i Shansi. Några familjer hade förts till tron 
i Yungning, och ombud från dem gingo till fots upp till 
Hung-tung, där pastor Hsi bodde, och bådo honom och 
C. I. M. ej taga sin hand från dem. De hänvisades då till 
oss i Yuncheng såsom närmast och kommo till oss med 
sin anhållan om hjälp. Vi skulle ju dock blott arbeta i 
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Shansi och Shensi, så att vi kände oss nödsakade att säga 
nej och visa dem till Chou-chia-kow, ro dagars resa i syd
ost från deras hem. När de fem ombuden fingo detta 
svar började de istället för att söka övertala oss fasta och 
bedja till Gud. Detta verkade bättre än övertalning. Vi 
kände, att Herren ville lägga detta nya uppdrag på oss, 
och när de efter ett par dagar reste hem hade de löfte, att 
vi skulle komma efter. Under ett besök i Sin-an följande 
vinter hämtades Hugo Linder och jag av de troende till 
Yungning, och det var rörande att se deras glädje och 
tacksamhet. På det sättet blev fältet ökat med ett områ
de så stort som hela Öster- och Västergötland, Dalsland 
och Bohuslän. Denna utvidgning av fältet togs också 
med i en senare uppgörelse med C. I. M., fastän särskilt 
den västra delen fick vänta länge på att bli mer effektivt 
bearbetad. 

Missionens skolverksamhet börjades också i Yuncheng 
under denna period, flickskolan under Frida Prytz' till
'syn med en vanlig konfuciansk lärare i likhet med goss
skolan, som närmast stod under Henrik Tjäders ledning. 
Sedermera tillkom en flickskola i Tungchow (Tali), och 
Frida Prytz flyttade med sin skola till Ishih. I under
visningen följdes helt och hållet den konfucianska meto
den med utanläsning och förklaring, men en del kristna 
böcker användes bredvid de klassiska skrifterna för att 
därigenom meddela barnen kristendomskunskap. Vidare 
höllos morgon- och aftonbön, och barnen fingo deltaga i 
den offentliga gudstjänsten. Alldenstund samhället som 
sådant ej tog någon befattning med undervisningsväsen
det, utan all skolverksamhet bedrevs av privatpersoner, 
mötte missionens skolarbete intet hinder utöver den all
männa fiendskapen. Dock var det nästan uteslutande 
barn ur troende familjer, som kommo till våra skolor, så 
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att inflytandet på omgivningen genom skolorna blev ej 
stort. De större eleverna kunde stundom hjälpa till i 
gästrum eller, vad gossarna beträffar, med sång och vitt
nesbörd vid gatupredikan, vilket väckte stort intresse. 
Jag minns den unge gossen, . "Guldstycket" kallad. När 
han var med vid gatupredikan och berättade på sitt barns
liga sätt något ur Jesu liv eller talade om, hur han själv 
fått hjälp, då han bad till Frälsaren, var det helt annan 
uppmärksamhet bland åhörarna, än då jag försökte tala 
och överbevisa. Det var då som nu, att ett vittnesbörd 
av ett av landets barn var mera värt än "utlänningens" 
resonemang. För de troende och bland barnen själva 
kanske det var något annorlunda. Jag har just nyligen 
fått veta aven, som i många år var lärarinna, Agnes 
Forssbergs trogna ~edhjälpare "Ädelstenen", numera dia
konissa i Ishih församling, att hon genom något ord i en 
min predikan för över 40 år sedan fick första impulsen att 
medvetet söka Frälsaren och taga emot frälsningen. 

Under tiden hände det mycket utomkring. Japansk
kinesiska kriget väckte nog en viss misstro mot missio
närerna, men som vi påtagligen ej voro japaner, ledde det 
ej till några förvecklingar. Senare kommo kejsarens re
formedikt, vilka åstadkommo en viss respekt även för oss 
och bidrogo till att trots motståndet stationer kunde 
öppnas i Hancheng och i Sin-an. Det blev ingenting av 
hotet att komma och plocka taket av huset på den förra 
platsen, och på den senare fingo vi efter sju månaders 
ihärdigt arbete myndigheternas bistånd att taga ett in
tecknat hus i besittning. Palatsrevolutionen i Peking, då 
änkekejsarinnan satte kejsaren i fängsligt förvar för att 
själv regera på det gamla sättet, gav ju mera frimodighet 
åt främlingsfiendskapen även på vårt fält, men gav ej an
ledning till något upplopp. Det som väckte mesta oron 
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var sökandet efter petroleum, vilket framkallade rykten 
om att utlänningarna och deras besoldade "landsförrädare" 
förgiftade brunnarna. Det var en farlig tid, och vi fingo 
vara mycket försiktiga för att ej föranleda ett utbrott. 
Vi fingo också, särskilt i Honan, vara som blinda och 
döva gentemot stenkastning och okvädinsord, undvika 
folksamlingar och vända oss mera till de enskilda e!ler 
sådana, som samlades på stationerna. I Shansi kunde vi 
använda det stora predikotält, som några år förut kommit 
såsom gåva från Amerika, och på marknaderna predika 
för stora skaror, men även där började rykten om ryssar
na i Manchuriet, tyskar och engelsmän i Shantung, ita
lienare i Chehkiang och fransmän i Kwangtung att spri
da oro och avoghet bland folket. 

När den patriotiska Boxarrörelsen bröt ut, var det just 
med anledning av dessa koncessioner och närmast i Shan
tung och Chihli. Inne i landet fick den egentligen fart 
först genom att de två bröderna Yii så~wm guvernörer i 
Honan och Shansi gåvo den sitt stöd. Att den aldrig 
fick fast fot på vårt fält ha vi att tacka två goda ämbets
män för. Den ene var guvernören i Shensi, Tuan-fang, 
som ända till det kejserliga hovets flykt till Sian under
tryckte rörelsen och hjälpte flyende missionärer att kom
ma ur det inre av landet. Den andre var saltintendenten 
Vang i Yungcheng. När han fått ordern att döda utlän
ningarne, sände han efter mig i all hemlighet och talade 
om, att det kejserliga ediktet utfärdats och redan börjat 
åtlydas omkring Taiyuan och närmare huvudstaden, men 
att han ansåg oss ingenting ont ha gjort, utan ha levat i 
fred med folk och myndigheter, varför han var ovillig 
att verkställa befallningen. Han skulle undertrycka pro
klamationen i två dagar, om vi innan dess reste från sta
den, och åtog sig i så fall att ge eskort ut ur provinsen, och 
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"gå mot väster", sade han, samt att både de kristna på 
vårt fält och missionens egendom skulle skyddas, ty då 
kunde han hålla Boxarna borta från bygden. De som 
omedelbart åtlydde hans maning kommo också undan 
utan större svårighet, men' ett par, som av olika anled
ning stannade efter på skilda stationer, hade det mer 
äventyrligt. Den ena fick en månad senare med de lokala 
ämbetsmännens bistånd fly undan det kejserliga hovets 
annalkande och den andra måste hämtas aven kavalleri
patrull utsänd av Tuan-fang och så sändas vidare med 
båt till Hankow. De tre systrarne Emma Anderson, 
Sigrid Engström och Maria Pettersson, som voro i Honan, 
hade det värst. De måste fly utan tillräcklig utrustning, 
blevo fasttagna och plundrade, fingo hålla sig gömda i 
uthus och på åkrar och kommo slutligen med knapp nöd 
ut ur provinsen endast genom deras trogne följeslagare 
Chou Te-tu's uppoffrande ansträngningar. 

De kristna på S. M. K:s fält sluppo verkligen undan 
all svårare förföljelse, och ingen av dem dödades. Däri
genom undsluppo vi den bitterhet, som på andra håll 
uppstod mellan de kristna och hedningarna, ej heller blev 
det fråga om något skadestånd vare sig åt missionen 
eller kinesiska kristna. Sålunda undveks en svår orsak 
till fiendskap å ena sidan och oärlighet å den andra. Den 
kristna församlingen var ju då blott ett bihang till mis
sionen och följde med denna i alla uppgörelser. Försam
lingar hade visserligen bildats, äldste och diakoner till
satts, men det hela fungerade blott som ett led i missions
verksamheten, ej som fristående organisation. Detta 
betyder ej att de enskilda kristna saknade självständighet, 
eller att missionärerna undanhöllo dem deras fri- och 
rättigheter. Tvärtom voro många av de kristna verkliga 
ledare i arbetet och fingo all den frihet de önskade, men 

missionen var kärnan, omkring vilken allt samlade sig, 
och å ingendera sidan fanns något djupare medvetande 
om, att det borde eller behövde vara annorlunda. Det 
innerliga personliga förhållandet mellan de troende och 
missionärerna ådagalades under alla upptänkliga omstän
digheter. Så t. ex. när den unge Erik Folke satt och 
studerade kinesiska, kom en gång hans kinesiske evange
list med en stekt höna och satte den på boken framför 
honom. "Ät", sade han, "jag vet, att Ni utlänningar ej 
kunna livnäras ordentligt av vår kinesiska vardagskost. 
Ät!" När August Bergs tjänare låg sjuk i nervfeber, 
vårdade husbonden tjänaren med all den personliga upp
passning, som en sådan sjukdom kräver. Att han själv 
tvättade och matade patienten o. s. v. gjorde ett djupt 
intryck. "Vilken ödmjukhet!" sade kineserna. "Det är 
Jesu kärlekssinne." - - När Maria Pettersson under 
flykten I900 blev för medtagen att gå, så bar Chou henne 
på sina armar eller på ryggen mil efter mil, och det var 
ingenting märkvärdigt, tyckte han. "Hon är ju min 
lärarinna!" - - När jag satt innestängd på missions
stationen i Tungchow (Tali) och väntade att vilken dag 
som helst boxarna skulle få veta, att jag fanns där, slå in 
dörrarna och döda mig, hade min tjänare lämnat mig. 
Inga kristna vågade längre komma för att på överens
kommen signal få porten öppnad och berätta de senaste 
nyheterna om mord och brand. Den gamle läraren Fann 
var den ende, som ·var kvar, och han gick ut på nätterna 
för att skaffa litet mjöl, salt och grönsaker, av vilka vi 
kokade välling, medan det var mörkt, ty på dagen skulle 
röken ha förrått oss. Slutligen sade jag till honom. "Är 
det inte bäst att du också sätter dig i säkerhet, ty du som 
kines kan ju komma undan, om du ej blir funnen här, men 
annars torde det nog bli döden för dig så väl som mig." 
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- - " Nej," svarade han, "jag stannar här. Någon gång 
måste jag ändå dö. Här var det, som jag kom till tron 
på Frälsaren, och skall jag nu dö, så finns det ingen bättre 
plats att dö på, än här." - - En av våra evangelister 
hade en son, en ung gosse, som gick i Yunchengs skola. 
När vi måste lämna fältet, sade hans far: "För oss är det 
nog ingenting att göra, men rädda min son." Gossen fick 
följa med ner till Shanghai, fick på olika sätt vidare utbild
ning i Kina och i England. När min hustru och jag på 
våren 1936 kommo hemifrån till Shanghai, bjödos vi på 
middag av Superintendenten över tullverket i Chinkiang, 
en millionstad och viktig hamn vid jangtse-floden. Det var 
gossen, som fick följa med på resan, och nu med rörelse 
talade om den vård och hjälp han fick. Hur bristfällig 
den organisatoriska grundvalen till den kristna försam
lingen på vårt fält än var, hade den dock en levande grund 
i den varma inbördes kärleken och personliga gemen
skapen mellan missionärerna och de kristna. Långt senare 
utdanades en bättre form och gavs ett särbetecknande 
namn åt sammanslutningen av församlingar, men många 
älska ännu att istället kalla sig "Svenska Missionen i 
Kina." 

D e t a n d r a s k e d e t. 

När stormen 1900 gått över, gällde det att plocka 
tillsamman spillrorna och knyta ihop de brustna trådarna, 
samt ånyo sätta den avbrutna verksamheten i gång. 
Detta blev det andra skedets första uppgift. Då vi genom 
Guds nåd och de förståndiga ämbetsmännens åtgärder 
bevarats från den värsta förföljelsen, hade vi som mission 
ej behöft göra några direkta personliga offer, och missio
nens egendom hade i stort sett skyddats. Bland de kine

75 

siska kristna hade det varit någon manspillan i det några 
få låtit skrämma sig att avsvärja sin tro och andra att 
dölja den. Visserligen var det många samvetssår, men 
på det hela sparades vi det avfall och de oärligheter, som 
uppstodo på trakter, där förföljelsen rasat, ej minst genom 
den snikenhet, som väcktes genom skadestånd för dödade 
anhöriga och förlorad egendom. Följderna av det ökade 
politiska inflytandet inom missions- och församlingskret
sar undkommo vi dock ej, fastän vi genom att ej draga 
någon fördel av det s. k. boxarprotokollets innehåll sökte 
förekomma missförstånd och missbruk av de oss tiller
kända rättigheterna. Vi avböjde i likhet med andra prote
stantiska missioner den åt missionärer och infödda för
samlingspastorer erbjudna mandarinvärdigheten, fastän 
vi använde oss av tillfället att genom personligt umgänge 
föra evangelium även till de högre samhällskretsarna. 

I yttre avseende var denna period, som räckte till revo
lutionen 19II, den lugnaste i vår missions historia. Myn
digheterna höllo i allmänhet god ordning, fastän vårt fält 
alltjämt hörde till de efterblivna delarna av landet, och 
de nya samfärdsmedlen ännu ej berörde våra trakter. Vi 
kunde obehindrat färdas omkring över hela fältet, om än 
den undertryckta bitterheten levde i folksjälen och allt 
emellanåt tog sig uttryck, som visade att missionen och 
församlingen var något som påtvingats folket. Detta 
kom till synes ej minst vid öppnandet av de nya stationer, 
som fältets evangelisering krävde. Utom de efter 1900 

återvändande missionärerna, en del från kusten, och en 
del efter en vilotid i hemlandet, hade också flera nya 
arbetare kunnat utsändas, och detta tillika med de ökade 
missionsinkomsterna gjorde denna utvidgning av verk
samheten möjlig. På denna punkt kom det hemliga mot
ståndet till synes och ledde såsom t. ex. i Tungchow 
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(Tali) till upplopp, då en missionsstation plundrades och 
delvis förstördes. I andra fall såsom i Hoyang och 
Honanfu (numera Loyang) lyckades det genom person
ligt inflytande och myndigheternas bistånd att komma 
över det första häftiga motståndet, varefter vanan att se 
oss på platsen, personligt umgänge och evangelii förkun
nelse nedbröt avogheten. I Loyang hade vi alltsedan 
första början gjort upprepade försök att vinna insteg, 
genom opieasyl och personliga besök. Vid varje försök 
blev det emellertid alltid oroligheter, och vi drevos ut ur 
staden med stenkastning. Efter återkomsten 19OI skyd
dades vi dock mot direkt angrepp och kunde bo på värds
hus, där vi försågos med skyddsvakt. Vid ett sådant 
besök kom en av dessa män till mig och klagade över sin 
dåliga lön. Kunde han ej få bli kock hos mig? - - Jo, 
om han kunde skaffa ett kök! - - Han skulle försöka, 
om hans mor ville hyra ut sin gård, men som alltid annars 
stötte detta på hinder, emedan grannarna ej ville tillåta 
det. Då föreslog han, att vi skulle bedja mandarinen 
upplåta ett av staten konfiskerat hus, ty därvidlag skulle 
grannarna ej kunna ingripa. Under det detta pågick, hade 
stora folkmassor samlat sig på ett avstånd från staden och 
hotade att tränga in för att göra sig av med utlänningen. 
Det såg ytterst allvarligt ut för mandarinerna, och de 
anhöllo bevekande, att jag skulle lämna platsen. Då 
passade jag på att framställa begäran om lån av ett 
sådant hus, som vi efteråt kunde besöka och så småning
om övervinna oviljan. Detta var mandarinen villig till, 
och på detta sätt avvärjdes upploppet, och vi fingo fast 
fot i staden. Visserligen var det ett litet eländigt kyffe, 
ursprungligen en oljepress, som sedan använts som rann
sakningshäkte, men det var en utgångspunkt för verk
samheten i ett område, där vi nu äga omkring 1.360 kom-

n 
munikanter, flera kapell och skolor och en synnerligen 
livlig missionsverksamhet. Så ha vi ofta även i vår mis
sions historia fått lära, hur små ting bli medel i Guds 

.hand att utöva ett avgörande inflytande på händelsernas 
gång och leda till stora resultat. 

Skolverksamheten fick under denna period en större 
utveckling och betydelse i missionsarbetet. De kristna 
insågo alltmera behovet av, att deras barn fingo bättre 
underbyggnad än de själva fått. När det gamla konfuci
anska examensväsendet avskaffades, blevo de kristna 
skolorna av lägre såväl som högre grad grunden för 
utbildning av ett förhållandevis mycket stort antal av de 
män, som under den senaste mansåldern arbetat på Kinas 
utveckling på alla områden. Kristendomen och dess rätts
begrepp blev därigenom av väsentlig betydelse för sam
hällets förvandling, även om mycket annat av mindre 
välkommen art under tidens lopp kommit med och inver
kat på förvandlingens riktning och metoder. 

Det rysk-japanska kriget 1904-05 följdes med stort 
intresse, ej blott emedan det rörde sig på och om en del 
av det kinesiska kejsardömet, utan kanske ännu mer, 
emedan det var en kamp om makten mellan ett öster
ländskt och ett västerländskt folk. När så Japan vann 
kriget och tog frukterna, väcktes Kina mer än av något 
annat till insikt om betydelsen av västerländsk kunskap 
både bland folk och ledare. Att det gamla examens
väsendet avskaffades, naturvetenskap, matematik, språk 
och historia blevo eftersträvansvärda kunskaper, höjde 
missionsskolornas anseende och värde. Det kom framför 
allt de kristna själva att mera allmänt använda sig av 
missionens skolor ej blott för kristendomsundervisningens 
skull utan som beredelse för livet. 

En annan sak, som följde med den allmänna föränd
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ringen beträffande undervisningsväsen, var behovet av 
evangeliska medarbetare, vilka kunde lämpa sig efter de 
nya förhållandena, så att vi ej längre vore begränsade 
till den gamla studerade klassen eller olärda män, och vad 
den enskilde missionären kunde meddela dem såsom 
utbildning för predikoämbetet. Detta behov ledde till en 
sorts påbyggnad på stationsskolorna i form av ett evange
listseminarium. Detta förestods att börja med av Theo
dor Sandberg, och har med de förändringar, som seder
mera tillkommo, givit oss ett stort antal av våra ledande 
medarbetare i evangelisations- och församlingsarbetet och 
ej minst i skolverksamheten. Att många inträtt i statens 
tjänst på ett eller annat område eller i andra missions
sällskap är ju ej i vidsträcktare mening någon förlust i 
arbetet, även om vi personligen sakna dem, utan betyder 
snarare, att missionen fått göra en insats avevangelii 
kraft i samhället på områden, som vi annars ej kunnat 
beröra, och har därför utvidgat missionsarbetets inflyt
ande i stället för att begränsa detsamma. 

Flickskolorna fingo genom Daggryningens i K. M. A. 
trogna stöd möjlighet att i större grad än förut tillgodose 
de växande församlingarnes behov och lade, även de, 
grunden till utbildningen av många framtida lärarinnor 
och bibelkvinnor, även om helt naturligt äktenskapet för 
de flesta kom i vägen för dessa mer offentliga uppgifter. 
Deras insats i hemmet har nog varit av oskattbart värde, 
där de kommit i sådan omgivning, att de fått göra sig 
gällande. I allt för många fall ha dock de tidiga äkten
skapen och ännu mera de tidiga förlovningar, som ofta 
nog av föräldrarne uppgjorts, innan de själva blevo om
vända, fört flickorna in i sådana förhållanden, att de ej 
blott icke kunnat inverka på sin nya omgivning, utan i 
stället av den berövats vad de i skolan erhållit av kristlig 
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karaktär och livsföring. Det är dock en stor tröst, att 
dessa till utseendet bortkomna ej äro utanför Guds Andes 
sökande nåd. Under de senare åren har jag gång på 
gång fått se exempel på sådana, som aven eller annan 
orsak kommit på avvägar, men efteråt på olika sätt, stun
dom mycket underbara, åter förts in på Herrens vägar. 
Så var det hans erfarenhet under den stora jordbävningen 
i Kansu för omkring IS år sedan, som kom Hai Tso-tung 
att vända helt om på sin resa och ånyo helga sitt liv åt 
Herrens tjänst, och nu är han församlingsäldste i ett av 
våra större missionsdistrikt och har den närmaste tillsy
nen över arbetets ledning där. 

Den medicinska verksamheten har ju i alla år varit av 
mera underordnad art, men hade särskilt under de första 
årtiondena en stor betydelse, i det att den förtog mycket 
av misstro och missuppfattning beträffande oss och vårt 
arbete. Att obegränsat förtroende fanns för utlänningens 
förmåga visas av de många hopplösa fall, som fördes till 
August Berg, Hugo Linder och andra, men de visa också, 
att man ej gärna gick till utlänningarne, förrän alla andra 
medel visat sig oförmögna att bota den sjuke. Det hände 
också att redan döda personer fördes till missionären, ty 
Jesus hade ju uppstått och vi predikade uppståndelsen 
från de döda. En gång bars en man till oss i Yuncheng, 
emedan han av bensår blivit oförmögen att själv gå. Min 
hustru och jag behandlade honom i månader och till slut 
blev han frisk, men ej blott till kroppen, utan kom även 
till tron på Frälsaren. Han var den förste i sin familj, 
och sedan kommo de, den ene efter den andre, till dess 
nu hela familjen är kristen och har fått både andligt och 
timligt välstånd. 

Opieasylsverksamheten fortsattes, om ej i samma 
utsträckning som förut, och blev för många vägen till 
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frälsning på samma gång som den hjälpte dem åter till 
hälsa och ett människovärdigt liv. En speciell form av 
opiebruket var självmord. bet var ofta man kallades till 
unga hustrur, som ej kund~ uthärda svärmoderns tyranni 
eller råkat i gräl med en svägerska eller annan närstående, 
och som därför vilIe taga sitt liv. I nio fall av tio hade de 
kommit över en kvantitet opium, som de sväljt och så 
snart nog förlorat medvetandet. Mången natt fick mis
sionären tiIlbringa under ihärdigt arbete att med injek
tioner, senapsblandning, kaffe och andra medel söka befria 
patienten från giftet och hindra det kvarblivna från att 
verka dödande. När livet var räddat, fick man ej sällan 
höra: "Varför fick jag inte dö? Jag hade ingenting att 
leva för." 

Genom ett par predikotält ävensom genom marknads
och gatupredikan spriddes evangelii budskap i vida kret
sar, varjämte bokförsäljningen sände sina tysta budbärare 
in i otaliga hem. Det var ej längre riktigt samma farhågor 
för trolleri, och nederlaget i kriget mot utlänningarna 
hade hos många väckt en undran, om det måhända i "den 
utländska läran" fanns något, som kunde sätta kineserna 
bättre i stånd att hävda sig. Vice-konungen Chang Chih
tung's bok: "Lär" spelade nog en ganska stor roll i den 
ökade villigheten att läsa de kristna böckerna ävensom de 
tidskrifter, som brukade tillhandahållas i gästrummen på 
stationerna. Dessa gäst- eller mottagningsrum blevo 
under denna tid en synnerligen viktig gren av verksam
heten. Många kommo dit av nyfikenhet, men också många 
för att på ort och ställe finna ut vad missionärerna egent
ligen ville, och då blev det tillfälle att genom personligt 
samtal i någon mån klarlägga för dem kristendomens 
innehåll och syfte samt stifta personlig bekantskap. Den 
kinesiske gästemottagaren var därför en mycket viktig 
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person, och det gällde att ha en god sådan, men nästan lika 
viktigt var det, att missionären själv tillbragte mycken tid 
där och kom i direkt beröring med folket. På resor hade 
man liknande tillfällen i värdshusen, men ej samma still
het. Färdades man till fots, fick man gång på gång 
tillfälle till långa samtal med andra vandrare, varför den 
myckna tiden som gick åt på landsvägarna ingalunda var 
förspilld, om tillfällena användes. För övrigt var det ej 
blott de som man besökte på resan eller de som man 
råkade möta, som blevo föremål för resepredikantens 
arbete. Körkarlen, mulåsnedrivaren eller bagagebäraren, 
allt efter det fortskaffningsmedel man använde, voro alla 
"åhörare" om ej elever. Tsao Ching-ho, numera en av 
våra gamla äldste, var som opiepatient med mig på en 
månadslång fotresa för över 30 år sedan. Han bar mina 
sängkläder och bokförrådet och hörde på, när jag på varje 
viloplats predikade för folket, ävensom i vår gemensamma 
aftonbön i nattkvarteren. Liknande exempel på reseverk
samhetens frukter finnas nog i varje äldre missionärs 
erfarenhet. De snabba och lätta resorna med tåg och buss 
nu för tiden äro ej enbart en vinst, ty man går förlustig 
större delen av tillfällena till personligt arbete, som gåvos 
oss på landsvägsresorna. 

Församlingsvården började bli mer krävande i den mån 
antalet kristna ökades, särskilt emedan de bästa av dem 
helt naturligt anställdes i missionens tjänst som lärare 
eller predikanter. En del frivilliga arbetare deltogo visser
ligen och fingo sina besök i hem och på utstationer regle
rade. En turlista brukade uppgöras, och sedan stod var 
och en i ansvar för gudstjänstens ledande på den plats, 
han antecknats för, även om predikan blev klen. Längre 
bibelkurser brukade hållas för äldre troende, ofta skilda 
för män och kvinnor, förutom dopundervisningen. Dessa 

6 
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kurser voro nog så viktiga för att lära de troende rätt 
använda Bibeln. De voro annars mycket begivna på fan
tastiska tydningar samt att förklara texten i enlighet med 
sammansättningen av de använda skrivtecknen. Så blev 
tecknet för båt eller skepp ett tydligt bevis på sanningen 
av berättelsen om Syndafloden, ty det består av grund
tecknet för fartyg samt ett sammansatt bitecken vilket 
innehåller tecknen för åtta och mun. Nu är det så att 
"mun" användes som artbeteckning för människor, så 
att det i Bibeln står "åtta munnar" där vi på svenska 
skriva åtta själar. Det blir alltså tydligt för varje tänkande 
människa, d. v. s. en sådan som tänker på kinesiska, att 
tecknet för skepp härleder sig från Noas ark med åtta 
människor ombord. Att övertyga dem om felaktigheten 
av sådan skrifttolkning var mycket svårt, men ännu 
svårare, när det blev fråga om bildligt framställnings-o 
sätt, särskilt Jesu liknelser. August Berg sökte en gång 
under en senare tid övertyga en man om att de tre skäp
porna mjöl, i vilka surdegen blandades, ej såsom han 
trodde avsågo Gamla testamentet, Nya testamentet och 
Sångboken. Han lät visserligen tysta ned sig under själva 
bibelstudiet, men under bönemötet efteråt tackade han 
Gud för de tre skäpporna mjöl: Gamla testamentet, Nya 
testamentet och Sångboken. 

Församlingstjänare tillsattes genom val, men oftast var 
det någon missionsanställd, som valdes eller i alla hän
delser någon, som troddes skulle vara i missionärernas 
smak. Då dessutom gudstjänstlokalen nästan utan undan
tag var på missionsstationen och missionens egendom, 
samt omkostnaderna för underhåll och städning, lyse och 
värme såväl som ansvaret för predikan lågo på missio
närerna, så förstår man, att tanken på självständighet i 
församlingslivet ännu ej var väckt. Det ansågs som en 
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av vinsterna av att bli kristen att ej längre behöva betala 
avgifterna till tempeltjänsten i avgudahusen och ej heller 
ge något till bestridande av omkostnaderna för den kristna 
församlingen. Visserligen brukade kollekt upptagas vid 
söndagsgudstjänsterna, men det blev för de flesta en ren 
formsak att lägga något eller några kasch i håven. De 
större insamlingarna vid höstens och vårens s. k. stor
möten gingo vanligen helt och hållet åt för mathållning 
och andra omkostnader, om de ens räckte till det. Ofta 
fick missionären träda hjälpande emellan, när räkningen 
skulle uppgöras. Även detta var dock ett framsteg i jäm
förelse med den första tiden, då gudstjänstbesökare från 
la~det bjödos på middag, innan de gingo hem. Jul
firandet hade vunnit fast fot, men efter den väl besökta 
Julottan brukade alla från längre avstånd bjudas .på 
frukost eller - litet längre fram i tiden - på nötter, 
kakor och sötsaker. Det var en märkesdag, när försam
lingen själv övertog anskaffandet av denna traktering, 
ävensom av julträd och dekorationer. 

Någon egentlig sammanslutning utöver lokalförsam
Hngen hade ej kommit till stånd. Under den förra perioden 
var det naturligt att hava gemenskap med Kina Inland 
Missionens församlingar i Shansi, vilka brukade hålla 
gemensamma konferenser för uppbyggelse och överlägg
ning med ett eller två års mellanrum. Genom blodbaden 
på missionärerna där blev det ett avbrott i traditionen, 
och efter 1900 kallades vi ej mera till dessa konferenser. 
Behovet av mera omfattande gemenskap fanns dock och 
ledde till att representanter för alla församlingarna på 
vårt fält årligen samlades till konferens i Yuncheng, och 
denna sammankomst kom att anses äga en viss auktoritet 
samt kallades "Treprovinsrnötet". Utom gemensamma 
andaktsstunder och uppbyggelseföredrag förekommo även 
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diskussioner över praktiska arbets- eller församlings-tukts
frågor samt om teologiska spörsmål. Diskussionen fördes 
vanligen ej på någon synnerligen hög nivå och det blev 
oftast missionärernas åsikt, som fällde utslaget. En gång 
mötte vi dock skarpt motstånd hos flera mera självstän
diga om ej egentligen tänkande personer. Det var i 
behandlingen aven insänd fråga angående förfarings
sätt gentemot sådana, som tagit eller togo sig bihustru. 
Denna sed hade uråldrig hävd i fall, där den lagliga 
hustrun ej fött gossebarn inom rimlig tid efter äktenska
pets ingående, men i praktiken tog var ma~, .som hade 
råd till sådan lyx, en eller flera bihustrur, och ju högre 
uppsatt en ämbetsman var, desto större harem ägde han. 
Alla hustrurna voro naturligtvis köpta och hade själva 
ingen talan i affären. Vi sökte visa att en man, som 
såsom hedning tagit sig två hustrur, visserligen kunde 
bli döpt, men borde hålla sig till den ena hustrun. Dock 
kunde han ej inneha församlingstjänst. Däremot ansågo 
vi att en kristen man under inga förhållanden hade rätt 
att taga sig bihustru. Detta bestreds med skäl och exem
pel från Gamla testamentet. Debattens vågor gingo höga, 
och en ung man, som sedan blivit en trogen och värderad 
medarbetare, utbrast i sin patriotiska hänförelse: "Ämna 
Ni utestänga vår kejsare från himmelriket? I hela Kina 
är det ingen, som har så många bihustrur som han." 
- Utslaget blev dock, att flertalet biträdde den mera 
nytestamentliga ståndpunkten. 

Mot slutet av denna period nådde järnvägen fram till 
vårt fält , och Honanfu (Loyang) blev vår anknytnings
punkt till den yttre världen. Där anlade också Augus
tana-Synodens mission en station, och en överenskom
melse träffades med dem, varigenom de övertogo evange
liserandet av den del av vårt fält, som låg öster om denna 
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stad, ävensom vården av där befintliga grupper kristna. 
På detta sätt blev deras knappt tilltagna fält något utvid
gat, under det vårt ansvar och därmed följande arbets
börda något lättades. Vi fingo också härigenom goda 
grannar, med vilka vi under årens lopp samarbetat i bästa 
samförstånd. De räkna sig också på visst sätt som vår 
dottermission, emedan det var under Erik Folkes första 
besök i Amerika, som fröet till Augustana- Synodens 
Kinamission nedlades i hjärtat på dem, som senare blevo 
ledare i företaget. Sålunda blev det möjligt för oss att 
mera koncentrera oss på arbetet mot väster. Yungniqg 
station hade nedlagts och missionsverksamheten där letts 
från Honanfu (Loyang). Sedan församlingsäldste till
sats, fick arbetet där snart mera självständig karaktär, 
vilken dock i ej ringa mån vanns på bekostnad av kunska
pen, så att det ej var enbart glädjande. Istället öppnades 
en ny station i Mienchih, som förut varit utstation, men 
hela det stora Honan-området västerut var fortfarande 
utan fasta arbetare. Det fick endast tillfälliga besök vid 
genomresa utom i Lingpao, där arbetet börjats från Jui
cheng. Ett par medlemmar av Norska Missionen i Kina 
fortsatte någon tid på denna plats i samband med S. M. K. 
det nya arbete, som Fredrika Hallin tidigare börjat i 
Meitikai och som sträckt sig över Gula floden in i Honan. 
Under tiden hade Frida Prytz och Maria Nylin slagit sig 
ner i Puchow (Yungtsi), där missionen under en följd av 
år haft opieasyl och utstationsverksamhet. Härmed kunde 
Shansifältet anses nödtorftigt besatt, så tillvida att man 
på en dag kunde från någon station nå fram till nästan 
varje viktigare plats i distriktet. I Shensi började Hugo 
Linder verksamhet i Pucheng för att därifrån nå områ
det i norr. Hela det stora och folkrika fältet på båda sidor 
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om Wei-floden bearbetades endast medelst resor med 
några utstationer såsom stödjepunkter. 

Med saknad ser man tillbaka på denna trygga tid. 
Laglig myndighet uppehöll ordningen bland folket, några 
rövareband, såsom vi sedan lärt känna dem, funnos ej, 
inga segrande eller slagna armeer drogo genom bygderna. 
Både folk -och styresmän hade genom västmakternas 
intagande av Peking 1900 samt kejsarens och hovets 
flykt fått respekt för utlänningarna, även om den var 
påtvungen. Följden var att vi till och med nattetid 
kunde resa var som helst inom våra gränser, så att även 
de mera avlägsna delarna av fältet nåddes av evangelium. 

När kejsaren och änkekejsarinnan mot slutet av 1908 

nästan samtidigt avledo, blev hela landets styrelse genast 
mycket försvagad. Kampen om makten mellan olika 
högtstående personer och grupper gav tillfälle åt upprors
rörelsen i söder, där Sun Yat-sen redan länge undergrävt 
regimen. Allt detta återverkade upplösande även på 
S. M. K:s fält. Hemliga sällskap bildades, uppdagades 
och undertrycktes, men uppstodo igen med allt större bit
terhet. Man började höra talet om frihet. Förr hade 
Manchuväldet ej räknats såsom främmande förtryck, och 
kejsarhuset med de privilegierade manchuerna blott varit 
de förnämsta inom det kinesiska väldet. Nu framhöllos 
de såsom inkräktare, och gamla tiders upprorsmän blevo 
frihetshjältar. Härtill bidrog även det då vanliga talet 
om Kinas delning, emedan det ansågs för svagt att styra 
sig självt, liksom det ej heller kunde försvara sig självt. 
Icke desto m indre kom revolutionen 1911 oväntat för de 
flesta och ännu mer det förhållandet, att dess utbrot t åt
följdes av utländskfientliga yttringar. Vi rådgjorde med 
erfarna kinesiska kristna och råddes att draga oss ned till 
järnvägen, där förbindelserna voro säkrare, ty längre in 
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i landet avbröts snart postförbindelsen, bankerna inställde 
sina betalningar, och vägarna hotade att bli oframkomliga 
på grund av rövare eller upprorsband. Evangelisten 
Chang Chih-heng sade: "Man vet aldrig vad som kan hän
da, ty när en man dödat e n människa, så har han dödat 
sitt samvete, och kan sedan göra vad som hälst." - Så 
kom till slut underrättelsen om att Sian-fu, provinsen 
Shensis huvudstad med en stark manchu-garnison, fallit 
i upprorsmännens händer. Den manchuriska kolonien 
mördades utan åtskillnad på ålder eller kön, och i blodba
det ingick även den svenska skolan med missionärernas 
barn och dessas lärare. Vi voro då de flesta samlade i 
Yuncheng, och alldenstund myndigheterna där ej längre 
kande sig själva säkra, ännu mindre kunde beskydda oss, 
beslöto vi att i små grupper resa till Loyang och där in
vänta händelsernas vidare utveckling. Bud sändes till dem 
som voro kvar i Shensi, och så började ännu en gång et t 
utrymmande av fältet, mycket påminnande om 1900. De 
kristna voro dock ej så direkt utsatta för förföljelse , och 
utsikterna att kanske ganska snart få återupptaga arbetet 
voro mycket större än då. Samma trohet och tillgivenhet 
visades också som 1900, och när det sista sällskapet skulle 
lämna Yuncheng och ryktena blivit så skrämmande, att 
det ej gick att hyra vagnar, kom samme forman som 1900 

skjutsade Erik Folkes sällskap, och erbjöd sig att än en 
gång taga hand om skjutsen. För att kunna förse med
arbetare med medel till sitt underhåll och arbetets uppe
hållande på alla stationerna ävensom för att få det nöd
vändiga för vår egen resa och planerade vistelse i Loyang, 
gick jag till den bank, genom vilken våra penningeförsän
delser under många år befordrats. Jag hade med mig en 
check på 3.000: 00 doll., som på telegrafisk begäran hade 
sänts oss från Shanghai. Bankdirektören sade: " Vi ha 
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visserligen fått order från huvudkontoret att ej göra några 
utbetalningar, men Ni skall få så mycket Ni vill ha. Säk
rare kunna vi ej placera våra pengar, och även om de 
skulle gå förlorade, så ville vi ändå hjälpa Er." Så fyll
des behovet, och vi kunde resa. - Märkvärdigt nog kom
mo alla de andra sällskapen lyckligt fram, och det var 
blott vi som sist reste från Yuncheng, som föllo i rövare
händer och plundrades. Genom Guds nåd gick dock intet 
liv förlorat, och det blod som flöt framkallade hos de 
troende en sådan våg av kärlek och tacksamhet, att nöden 
drog oss och dem närmare tillsammans än någonsin de 
goda dagarna kunnat göra. Jag kan ännu se dem stå grå
tande på gården och vänta på budskap från rummet, där 
min hustru låg och kämpade med döden. "Det är för oss 
hon gjutit sitt blod", suckade de. Så vände Gud även 
detta till godo. Våra kinesiska medhjälpares självupp
offring under denna svåra tid var ett riktigt bevis på 
Guds nåds drivande kraft. En annan detalj fäste sig djupt 
i mitt sinne mitt under oro och bekymmer. Vår skjuts
bonde kom efter överfallet, när de kringströdda sakerna 
hopplockades, till en av sällskapet med något i sin rock
ärm. "Tag vara på det här", sade han, "och giv det åt 
pastorn, men låt ingen se det!" Det var ett paket silver, 
värt omkring Kr. 125: 00, vilket var en liten förmögenhet 
för en fattig man. Han hade kunnat behålla det utan att 
någon hade vetat om det, men tillgivenhet och trohet be
segrade frestelsen. Det finns ärlighet även hos en hed
ning. - Omsider kunde vi resa ner till kusten, där vi sam
lades på ett par, tre platser för att invänta tillstånd att 
återvända till fältet, men liksom 1900 reste även nu de, 
som voro i behov av hemsernester, till hemlandet för att 
så på bästa sätt bereda sig för arbetets återupptagande, 
när tiden var inne. Så avslutades den perioden, och liksom 
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vid den förra var slutet sådant att det väckte förbön för 
missionärerna och de kristna långt mer än den lugna tiden, 
som gått förut. Visserligen höjdes röster, som ville göra 
gällande, att missionärerna bort stanna hos de kristna, 
men det talet kom från sådana som ej visste något om 
förhållandena och ej förstodo, att en utlänning ej kan 
döljas i Kina och att hans närvaro under förföljelse blott 
ojämförligt ökar risken för de infödda kristna, även om 
han stannat med de bästa avsikter. 

T r e d j e s k e d e t. 

De femton åren efter återupptagandet av arbetet 1912 

utgöra nästa period. Som uppblossandet av främlingshat 
i Sian-fu och överfallet på oss voro mera enastående före
teelser under revolutionen, medförde denna ej något svå
rare avbrott i missionsverksamheten. De kristna förfölj
des ej, utan fingo i stället ofta ledande ställning, när sam
hället skulle återuppbyggas efter sammanbrottet. Så ble
vo äldsten Chang och andra kristna män i Yuncheng ut
sedda att bekläda förtroendeposter där. Detta var nog 
delvis, emedan Sun Yat-sen och andra revolutionärer be
kände sig till den kristna religionen, men också emedan 
missionen vunnit förtroende och de kristna med den. Att 
den kristna kärleksverksamheten också blivit känd och 
erkänd visar ett exempel. När den segerrika revolutions
armen intog Yuncheng, flydde alla ämbetsmän, som kunde 
komma undan. Andra sökte sig gömställen. En sådan 
kom förklädd till ett av missionens hus och bönföll om 
att få skydd. Medan han ännu var kvar, kom en trupp för 
att undersöka huset, och som det skulle ha varit lönlöst 
och farligt att söka sticka honom undan, så, satt~ den 
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vårdhavande mannen honom att sopa gården! På detta 
sätt slapp han undan utan fråga, och när han kort därefter 
blev i stånd att sätta sig i säkerhet, gav han som tackoffer 
ett paket silverdollar till sin räddare, som också var en 
sorts kirurg och behandlade sårade ur båda lägren. "An
vänd detta till röda kors-arbete", sade han, och det blev 
början till stadens första sjukhus. 

Med undantag av seminariearbetet hade missionsverk
samheten pågått tä:nligen ostört, och när missionärerna 
efter några månader började återvända, funno de i allmän
het hus och tillhörigheter i gott skick samt välkomnades 
som högt värderade gäster. En oerhörd omkastning ha
de skett beträffande nationens inställning till allt väster
ländskt. Nu skulle hela samhället omformas efter ut
ländskt mönster, och även om religionens andliga inne
börd ej förstods eller uppskattades, så hörde det till den 
nya tiden att vara intresserad i kristendomen. Dessutom 
voro ju missionärerna "samhällsförbättrare", och man 
kunde därför vänta råd och hjälp av dem i olika reform
förslag. Ej minst undervisningsmetoden dög ej mer, utan 
modernt utbildade lärare krävdes. Så blev evangelist
seminariet under denna tid utökat med pedagogisk 
utbildning, vilken ju var nyttig även för dem, som skulle 
bli evangelister. Jämväl flickskolan, som med Frida 
Prytz kommit tillbaka till Yuncheng, påbyggdes till 
kvinnligt seminarium med stöd av L. M. F:s offervilja. 
I anslutning till statens nya skolsystem uppdelades de 
sedermera i Mellanskola och Seminarium med vederbö
rande övningsskolor, och många av de där utbildade blevo 
för en lång tid framåt våra bästa medhjälpare och ledare 
i den kristna församlingen. Namn sådana som pastor 
Kao Kue-cheng, Hsie Pao-chen, Li Chen-te, Yao Chih
huei ä.rQ välkända bland missionens vänner liksom även 
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fru Klara Ni, och lärarinnorna Hsie Hslie-chuan ("Snö
flingan") och Feng Chuen-ko, m. fl. Det är också röran
de att se deras inbördes kärlek, när de träffas vid sommar
konferenser eller andra kamratmöten, och förvisso har 
deras samhörighetskänsla ej gjort litet till att hålla för
samlingen tillsamman trots det splittrande inflytandet av 
de tre provinserna samt Gula flodens och de höga bergens 
försvårande av de dåliga kommunikationerna. 

Skolverksamheten i allmänhet blev också snart närmare 
ansluten till församlingslivet, särskilt beträffande goss
skolorna, både för att ge de troendes barn kristlig fost
ran samtidigt med att de fingo den nödiga utbildningen 
för sin uppgift i samhället och för att därigenom bereda 
framtida ledare och arbetare inom församlingen själv. 
Efterhand ledde detta till att ansvaret övertogs av försam
lingen med understöd av missionen. Statens skolväsen var 
ännu så outvecklat och otillräckligt, att varken landets 
behov i allmänhet eller den kristna församlingens kunde 
fyllas av detsamma. Därför stodo de kristna skolorna 
högt i kurs och högre standard hölls både beträffande un
dervisningen och skolans disciplin med allt vad därtill hör, 
än i andra skolor. Även den fysiska fostran befordrades 
genom gymnastik, bollspelo. d. och på detta sätt uppstod 
även förbindelse med de övriga undervisningsanstalterna 
i staden, vilket vidgade den dittillsvarande uppfattningen 
om ungdomsverksamhet och bl. a. ledde till bildandet av 
K. F. U. M., hållandet av sommarläger, utflykter o. s. v . 
Hela förhållandet mellan samhället och den kristna rörel
sen färglades av denna öppenhet och välvilja, varigenom 
rika tillfällen gåvos att genom personligt umgänge, bibe1
studieklasser och föreläsningar m. m. nå de bUdade klas
serna långt mer än förut. En av de unga män, som var 
med under K. F. U. M:s första tid i Yuncheng, blev sedan 
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provinsguvernör i Shansi och är nu i samma egenskap 
styresman över Honan samt bekännande kristen. Många 
andra äro även män i staten, lärare i högre skolor eller för
samlingsledare i olika delar av landet. I Hoyang inrätta
des en Industriskola för att öka möjligheterna till utkomst 
för de kristnas barn. Efter åtskilliga års drift med stöd 
av missionsmedel övertogs rörelsen av kineserna, som nu
mera sköta företaget som ren affärsverksamhet. Den var 
emellertid ett gott inslag i såväl församlingslivet som sam
hället och inflytandet har ännu ej förflyktigats. Strävan
det efter något bättre är viktigare än själva förbättringen, 
och det var sådan strävan, som väcktes och odlades genom 
Industriskolans verksamhet. 

F j ä r d e s k e d e t. 

Den upplösning av samhällsbanden, som skedde i och 
med revolutionen gav anledning till bildandet aven 
mängd rövareband. Dessa härjade på vårt fält, särskilt 
i Honan och Shensi, där den namnkunnige "Vita Vargen" 
hade sitt tillhåll, under det att Shansi var skyddat genom 
guvernören Yen Hsi-shans kraftiga regemente och den 
annars så besvärliga Gula floden. Rövarnes framfart lade 
svåra hinder i vägen för den evangelisatoriska verksamhe
ten på landsbygden, vilket bidrog till att skolarbete och 
församlingsvård fingo jämförelsevis mer tillsyn och om· 
tanke. Det var under dessa förhållanden som tanken på 
en mera utformad enhetlig församlingsorganisation för 
hela fältet kom till uttryck. "Treprovinskonferensen" fick 
frågan sig förelagd på förslag från församlingarna i Ho
nan, där en tentativ församlingsordning börjat gemensamt 
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tade sedan tillsammans med missionsledningen på ett 
sammanfogande av de från C. 1. M:s äldre församlingar i 
Shansi ärvda stadgarna med den stomme till konstitution, 
som i Honan börjat taga form. Resultatet blev omsider 
den synodala styrelseform, som med bibehållande av mis
sionens alliansprinciper sedan 16 år tillbaka bestämt de 
enskilda församlingarnas inbördes gemenskap och de olika 
organens funktioner. Då varken i styrelseform eller sym
bolik någonting säreget kunde tagas som betecknande för 
sammanslutningen och missionsledningen ej ville knyta 
församlingsorganisationen fast vid missionens namn, be
slöts det att till den förut gällande allmänna beteckningen 
som kristen kyrka lägga ordet "Trosrättfärdighet". Här
igenom har släktskapen med den lutherska kyrkan ut
tryckts, utan att organisk gemenskap upprättats, och för
samlingen har bevarat sin frihet och självbestämmande

rätt. 
Missionärerna hade tagit initiativet till denna självstän

diga ordning, men Missionen är som organisation repre
senterad endast i Synoden, ej i de underordnade instan
serna. De kinesiska ombuden höllo dock strängt på att 
missionärerna skulle vara medlemmar av den nya kyrkan. 
U nder diskussionen härom framhöllo missionärerna önsk
värdheten av att de erhöllo en särställning, så att de vid 
behov kunde såsom grupp försvinna, utan att församlings
organisationen för den skull behövde ändras. De före
slogo uttrycket "gäster" som beteckning, men detta god
togs ej alls. "Hur skulle Ni kunna vara gäster i eget 
hus?" sade ett av de kinesiska ombuden. "Ha vi ej alla 
kommit till genom Edert arbete? Inte äro väl far och mor 
gäster hos sina barn." Så enades vi slutligen om "Associe
rade medlemmar", och under den rubriken stå vi alltjämt. 

tillämpas. De av sagda konferens tillsatta ombuden arbe- I I samband med konstituerandet av denna församlings
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ordning invigdes också den förste kinesiske pastorn på 
vårt fält, pastor Ching, som fick sig anförtrott en del av 
Haichow (Chiehhsien) distrikt och upparbetade den krist
na församlingen där till en hög grad av oberoende och 
uppoffrande verksamhet. 

Det visade sig synnerligen välbetänkt att denna försam
lingsordning .infördes, innan de allmänna självständighets
strävandena ledde till att krav pa oberoende framställdes. 
När på en av våra stationer en otillfredsställd ledare satte 
i gång med en oberoende församling och höll agitations
möten emot missionen och den församling, som "levde 
under missionens förtryck", tog en av våra kinesiska med
arbetare församlingsstadgarna med sig och bad en av de 
ledande männen i staden själv läsa, hur våra församlingar 
styrdes. När denne sett något i boken, sade han: "Ja, är 
det på det viset, då kan ingen klaga över förtryck, och då 
behöver ingen oberoende församling upprättas." Rörel
sen dog av sig själv. - Under den stora allmänna kristna 
konferensen i Shanghai 1922 sade ett av våra kinesiska 
ombud vid ett privat sammanträde: "Allt det där, som 
andra tala om att de önska beträffande församlingarnas 
styrelse, det ha vi ju redan. För oss är det ingenting att 
rådgöra om." Det är nog mycket som återstår, men grun
den är lagd, och vi tro att den är sådan, att den kan bestå, 
även om mycket i byggnadsplanen kan ändras och förbätt
ras. 

De kinesiska kristna här tala gärna om "Moderförsam
lingen" och mena då ej blott den kristna kyrkan i Sverige, 
utan särskilt Svenska Missionens i Kina hemorganisation. 
Besök från moderförsamlingen ha. alltid värderats högt 
och ha uppfattats som särskilda förmåner i det de stärka 
gemenskapen och den inbördes kärleken. Så betraktades 
Rektor och Fru J. Rinmans besök 18g8 och likaså Dr. och 
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Fru K. Fries' rundresa 1907. Det dröjde ånyo 10 år, innan 
vi fingo ett sådant besök hemifrån, och då var det missio
nens grundläggare Erik Folke med Fru, som kommo till 
fältet. Det var under detta besök som församlingsord
ningen utarbetades. Det var även då som utkastet till 
Missionens egna mera detaljerade stadgar började behand
las på fältet, fastän det dröjde IS år innan de slutligen an
togos. Det var då som skolan för missionärernas barn 
upprättades i samarbete först med Svenska Missionsför
bundet och sedan med fyra andra svenska missionssäll
skap i Kina. Denna så högt uppskattade "Svenska Sko
lan" på Kikungshan, som började med så stor tacksamhet 
och med sådana höga förhoppningar, fick knappt arbeta i 
10 år, innan den politiska oredan och otryggheten i landet 
gjorde det omöjligt att fullfölja dess sköna syfte. Dock 
gjorde den under tiden mycket ej blott för barnen, som 
fingo sin grundläggande uppfostran där utan att behöva i 
åratal vara skilda från föräldrar och hem, utan även för 
missionärerna. Den försåg dem med en samlingspunkt, 
ett gemensamt intresse, och aldrig har motsättningen 
mellan de olika riktningarna varit så mildrad och samhö
righetskänslan så stark, som medan vi hade Svenska Sko
lan i Kina. - Pastor Fritz Petersons korta besök och 
Martin Lindens nyligen avslutade vistelse på fältet ha 
också varit mycket uppskattade, varjämte också genom 
dem missionsvännerna komma i mera direkt kontakt med 
den senaste utvecklingen på missionsfältet. 

U nder världskriget var vår ställning såsom medborgare 
aven neutral stat synnerligen förmånlig. Kina hade vis
serligen, mer eller mindre av nödtvång, anslutit sig till 
de allierade, men motsättningen mot Japan gjorde att fol
kets sympatier mycket allmänt voro för Tyskland. Svå

I' righeten för oss då och senare har varit att undvika parti
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tagande och politikens inträngande i församlingsväsendet 
och den kristliga verksamheten i allmänhet. Japan gjorde 
sig alltmer hatat genom sina upprepade försök att vinna 
ett slags förmyndarskap över Kina, och när den tyska ko
lonien Tsingtao, med Kinas hjälp fastän huvudsakligen 
med japanska trupper, togs från tyskarna, men sedan ej 
återlämnades till Kina, utan behölls av Japan, ledde det 
till årslånga förvecklingar, där det var hart när omöjligt 
att stå utanför. Stora demonstrationer anordnades huvud
sakligen av skolungdom, och då skulle våra skolor vara 
med. En gång hade vi en skarp meningsskiljaktlighet 
angående flaggning vid skolan med anledning av ett så
dant protestmöte, och det var blott med stor möda jag 
kunde övertyga seminaristerna, att vi såsom mission verk
ligen måste vara neutrala. K. F. U. M. blev mer och mer 
en politisk diskussionsklubb, tills vi omsider voro nödsa
kade att upphöra med denna verksamhetsgren. 

En annan sida av Missionens arbete föranleddes av de 
upprepade hungersnödåren. Det har ju alltid ingått i dess 
grundsatser att tjäna som förmedlande länk för den krist
liga kärleksverksamheten, och därvid ha både missionärer 
och infödda medarbetare fått ge tid och krafter till nödens 
lindrande. I alla tre provinserna har hungersnöd rasat 
fastän med olika grad av våldsamhet upprepade gånger, 
och alltsedan IgOI har missionen fått tjäna med utdelandet 
av spannmål eller pengar till inköp därav genom nöd
hjälpsarbeten eller vällingkök eller båda förenade. Stund
om har detta skett enbart med genom missionen fortskaf
fade gåvor, stundom med den Internationella Nödhjälps
kommissionens ekonomiska bistånd. Även statsmakterna 
ha tagit oss missionärer med i kampen mot nöden, och 
ofta har det varit missionärerna, som fått bära den tyngsta 
personliga bördan. Hattie Bergquists för tidiga död 
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Genom nödhjälpsarbetet direkt, och särskilt i samband 
med gatubreddning i Loyang, var det som Richard Ander
son överansträngdes och blev oförmögen till ytterligare 
missionsarbete. Likaså nedbröts Edith Beinhoff genom 
arbetet i vällingkök i Mienchih. Under nödhjälpsarbetet 
var det som Gertrud Wester fick sin dödliga sjukdom och 
som Ester Berg, Karin Anderson och Verner Wester 
under en senare hungersnödsperiod smittades av tyfus och 
gåvo sina liv, och Robert Bergling fick sitt hjärta an
strängt till döds i samma tjänst. Dessa sistnämnda offer 
föllo visserligen ej under denna period, men det var sam
ma slags arbete och visar att missionens kärleksverksam
het ej är en gärning, som ingenting kostar. Såsom evange
lisationsmedel torde denna verksamhet ej vara synner
ligen fruktbärande, även om vi helt naturligt använda till
fällena att för de tusentals arbetarna på väg- och kanal
byggen och för de hundratals och tusentals kvinnor, barn 
och gamla män vid vällingköken samt andra tusen vid 
spannmålsstationerna förkunna evangelium. Det följer 
för mycket med av lögn och oredlighet för att man skulle 
kunna vänta stor andlig eller moralisk uppbyggelse, men 
å andra sidan är det ett uttryck för den allmänkristliga 
kärleken, som vi såsom mission ej få undandraga oss att 
betjäna, även med fara att det medför sådana personliga 
offer som ovan nämnts, och uppoffrandet av mycken tid 
och kraft dessutom. Det är också ett exempel och ett vitt
nesbörd om kristendomens sinne och mening i förhållande 
till det allmänna, som vi ej ha råd att undvara. Det 
förstås och uppskattas även där missionens arbete för 
övrigt ej ses med så blida ögon. En gång skulle undersök
ning angående behov av nödhjälpstilldelning utföras av 
myndigheterna på vårt fält i Shansi. En särskild hemstäl

7 
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lan kom till oss, att vi skulle ställa kristna män till förfo
gande för ändamålet, "ty på dem kunna vi lita", sade den 
ämbetsman som framställde begäran. Denna villfors, och 
eleverna i seminariets högsta klasser voro villiga att släp
pa till en hel termin för detta arbete i kärlekens tjänst. 
Sådant sätter spår efter sig. - Barnhemmet i Sin-an bör
jades under en hungersnöd på helt privat väg av Maria 
Pettersson. Att börja med hade hon blott några få Över
givna små, men antalet har sedan stigit till ett- och två
hundra ibland, och bidrag ha kommit från olika världsde_ 
lar. Dess verksamhet torde uppskattas mer av myndig
heterna än något annat som missionen gör, och är säker
ligen ett oumbärligt vittne om Jesu Kristi sinnelag inom 
församlingen och utom densamma. 

Den politiska utvecklingen gick mycket långsamt. Re
volutionen hade visserligen lett till kejsarhusets avgående, 
men i stort sett var systemet oförändrat. Det var blott 
den sammanhållande makten, som avlägsnats, så att man
darinerna regerade mera egenmäktigt än förr, och särskilt 
militärerna eller sådana, som ägde militär till sitt för
fogande, voro inflytelserika i förhållande till sin militär
makt. Detta ledde ofta till inbördes fejder, varigenom 
olika delar av vårt fält, särskilt i Shensi och Honan, upp

repade gånger bytte ägare, och de som ena dagen voro sta

tens försvar, nästa dag voro fågelfria rövare. En gång 

lät presidenten Yuan Shih-kai Upphöja sig till kejsare, 
och det gamla kejserliga templet i Yuncheng, som under 
tiden överlåtits till K. F. U. M., återtogs av myndigheter_ 
na, emedan den nye kejsaren skulle bevisas undersåtlig 
vördnad där. Fastän hela planen gick om intet fÖrlorade 
vi dock lägenheten! Ej långt därefter gjorde en general 
Uppror och utropade ånyo den avsatte goss-kejsaren till 
Kinas härskare, men ej heller denna kupp lyckades. En 
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komplott i södra Shansi att med tillhjälp aven rövarhöv
ding från Shensi avskudda sig Taiyuanguvernörens myn
dighet och bilda en oberoende provins med Yuncheng 
som huvudstad misslyckades och ledde blott till att stora 
områden plundrades av rövarna, en del människoliv spill 
des i striderna och upprorets ledare fingo fly landet, under 
det deras anhöriga utrotades och hemmen brändes. Det 
var ej underligt att folket tröttnade på sådant vanstyre, 
även i Shansi, där det ändå var bäst, och att marken var 
väl beredd för den nationalistiska revolutionen. Att den
na till en början fick en kommunistisk läggning berodde 
på att revolutionens ledare förgäves sökt hjälp från väst
makterna och Amerika i sitt försök att modernisera lan
dets styrelse. I sin förtvivlan sökte de hjälp från Ryss
land och fingo den gärna. Följden var att rörelsen antog 
en antireligiös och utländskfientlig prägel. I Hankow 
lyckades det europeerna att avvärja en sammanstötning, 
men i Nanking gjordes avsiktligen angrepp på utlänningar 
av flera nationaliteter, och ett allmänt blodbad på främ
lingarna i staden förhindrades blott genom de utländska 
krigsskeppens resoluta ingripande. Detta ledde emeller
tid till en sådan spänning, att alla beskickningar och kon
sulat uppmanade sina respektive medborgare att lämna 
landet. Telegram om utrymmande av fältet kom även till 
oss, och så gällde det att än en gång fortskaffa ett sådant 
meddelande till stationerna runtomkring och själva vid
taga anordningar för avresan. 

De troende voro som lamslagna av denna oväntade 
underrättelse och kunde ej förstå, varför vi skulle lämna 
dem, när vi ej ägde annat än vänner, men de större hän
syn, som gjorde sig gällande för statsmännen, blevo avgö
rande även för oss. Axel och Anna Hahne funno dock 
vid framkomsten till närmaste punkt på järnvägen att tra
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fiken var inställd, varför de vände om till sin station och 
fingo stanna där utan att någon gjorde dem något för när. 
När beslutet om vår avresa och skolornas upplösande till
kännagavs för de samlade eleverna i Yunchengs kapell, 
väckte det stor förstämning. Under det att på andra plat
ser till och med i missionsskolor stämningen var mycket 
fientlig mot utlänningarna, skildes vi som de allra käraste 
vänner med sorg över skilsmässans nödvändighet. Den 
sista åtgärden var avskiljandet av pastor Kao för hans 
ämbete. Församlingen hade förut haft ärendet uppe, men 
ej fattat beslut. Nu kändes det att, i all den ovisshet an
gående missionärernas återvändande till fältet, som den 
politiska situationen förorsakade, det krävdes en veder
börligen invigd pastor ej blott för Yuncheng utan även för 
de kringliggande församlingarna. På detta sätt fram
tvingades en åtgärd, som länge varit önskvärd, men som 
vi såsom mission ej velat på konstlad väg åstadkomma, 
och vi tro det var ett steg framåt. Så slutade den perioden i 
storm och strid liksom de föregående, men också liksom 
de under den Allsmäktiges skugga och med förvissnin~ 
om att verket var Herrens och dess fortsättning låg i hans 
hand, vare sig det skulle gå genom missionen eller genom 
den infödda församlingen. 

F e m t e s k e d e t. 

Om den tilländalupna perioden kännetecknades av mot
taglighet, kan man säga att tiden efter den nationalistiska 
revolutionen I927 utmärktes aven ny självständighet. 
Det nationella självmedvetandet gjorde sig gällande på 
alla områden och medförde även en större ansvarskänsla. 
Vi som lyckades återkomma till fältet, innan krigsopera
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tionerna helt stängde vägen, funno jämsides med ett hjärt
ligt välkomnande också ett frimodigt självbestämmande. 
De nya ideerna hade slagit rot. I missionärernas frånvaro 
hade arbetet fortgått i stort sett utan avbrott under de 
infödda ledarna. Det var helt naturligt att de voro böjda 
att fortsätta även efter vår återkomst. Man kände att 
det var bäst, att ej längre taga initiativet, utan vänta på 
tillfällena att tjäna. "Mera kunskap!" blev nyckeln till 
de slutna dörrarna; Bibelordets läsning och tydning öpp
nade dem. Särskilt var det kvinnorna som sökte under
visning, liksom det över huvud taget blivit en kvinnans 
tid denna senaste missionsperiod såsom aldrig förr. Kvin
noskolor ha inrättats på flera stationer som en utveckling 
av Anna Erikssons kvinnoskola i Hancheng, där de bl. a. 
få lära den förenklade s . k. fonetiska skriften, vilken så 
mycket underlättar läsningen. En påbyggnad på dessa 
skolor har blivit Bibelkvinnokursen, och i samband med 
denna är en pedagogisk avdelning avsedd att fylla behovet 
av lärarinnor i flickskolorna. Så har den kvinnliga verk
samhet utvecklat sig både på bredden och på djupet. 

Det var under själva genombrottstiden som missions
stationerna började i större utsträckning tagas i bruk för 
inkvartering av soldater. Såsom "offentliga institutioner" 
ansågos de naturligtvis komma i fråga för sådana ändamål 
i likhet med tempel, skolor och ämbetsverk hellre än 
enskildas bostäder, och dessutom voro de vanligen i bättre 
skick - före inkvarteringen. Denna känsla av att den 
kristna verksamheten ej stod utanför samhället tog sig 
även andra uttryck. När det under sommaren 1927 var 
omöjligt att fortskaffa pengar till Barnhemmets underhåll 
i Sin-an, grepo myndigheterna in. "Det är kinesiska barn" 
sade de, "och vi måste se till att de få mat." Då skänktes 
spannmål o. s. v. av staden, böter för vissa överträdelser 



102 

tillföllo också barnhemmets verksamhet, inkvarterade 
höga militärer skänkte vid avresan pengar för hemmets 
behov. Det kändes ej längre som en utländsk inrättning, 
utan som en kinesisk institution. Detta betyder ingalun
da, att kineserna övertagit Barnhemmet, så att det ej 
längre behöver bidrag från missionsvänner i hemlandet, 
som fått barnens nöd lagd på sitt hjärta. Snarare tvärt
om, ty nya nödtider medföra nya behövande, och ju äldre 
barnen bli, dess mer kosta underhåll och skolgång. Men 
det betyder att Barnhemmet är erkänt som en samhälls
nyttig inrättning och dess ledning räknas med bland sta
dens ämbetsverk. Det är samhörighet, som kommit till 
stånd. - Missionsstationen i Tungkwan återigen togs i 
bruk under den efter kriget följande hungersnöden såsom 
asyl för flickor och unga kvinnor, vilka i Shensi sålts för 
export till Shansi, men hindrats vid flodövergången. Det 
överensstämde ju med missionens principer, sade veder
börande! Att den på det sättet blev oanvändbar för mis
sionens löpande arbete, togo de ingen hänsyn till. Offent
lig plats! 

Å andra sidan hände det också att, mitt under den natio
nalistiska hänförelsen, den kristna kärleken kom en till 
mötes. När vi under försöket att nå fältet 1927 hade 
lyckats komma igenom den nordliga armen, funno vi oss 
strandade vid Shansi-järnvägens anknytningspunkt till 
Peking-Hankow banan, där sydarmens högkvarter var 
beläget. Vi kunde varken komma fram eller tillbaka. Jag 
besökte den ena kommandoexpeditionen efter den andra, 
behandlades artigt och välvilligt av alla, men deras upp
gift var att gå framåt, och ingen kunde göra något för att 
hjälpa oss att komma bakom stridslinjen. Någon nämnde 
stationsinspektorn, och jag gick till honom, men all tra

fik var militäriserad, och han kunde ingenting göra annat 
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än på order. Han undrade om en ung adjutant, som var 
sysselsatt med tågsätten och däribland även sådana för 
sårade, som skulle sändas till sjukhus längre bort från 
fronten, kunde göra något, och så gick jag till honom. 
Det visade sig att han var f. d. elev i en missionsskola och 
varmt tillgiven sina lärare. När han på förfrågan fick se 
passet och fann att det var utfärdat av inrikesministeriet 
sade han: "Gå till polischefen! Han är civilmyndighet, 
fastän han har militär rang, och när han får se detta kan 
han rekvirera vagn för Er." Detta gjorde jag, och det 
lyckades. När jag sedan kom åter och berättade detta för 
adjutanten, erbjöd han sig att ge oss handräckning med 
bagage o. d. Han kom slutligen vid avskedet med en korg 
frukt för resan, och när jag uttryckte min glädje och tack
samhet över att vi funnit en vän, svarade han: "En sann 
vän." Det hade han visat sig vara. 

r skarp motsats mot sådan vänlighet står den religions
fientlighet, som uppammades av kommunistisk agitation, 
vilken även inverkade starkt på den unga nationalismen. 
Med undantag av ett upplopp av unga studerande i 
Pucheng, då som protest mot julfirandet en del åverkan 
gjordes på stationen och kapellet, har denna fientlighet 
ej kommit till några svårare utbrott hos oss. De renod
lade kommunisterna ha vid olika tillfällen gjort infall på 
vårt fält särskilt i Honan, där Lushih ibland varit i deras 
händer. Den skräck deras framfart vid dessa tillfällen 
framkallat, har gjort mycket att motverka den teoretiska 
förkunnelsen, vilken annars vunnit många hemliga an
hängare, särskilt bland skolungdomen. Det berättades 
efter ett sådant anfall, då Lushih togs med storm, att det 
ej blott icke fanns ett hem som ej var plundrat, utan även 
att det ej fanns en ung kvinna som ej skändats. När kom
munistarmen på våren 1936 bröt in i Shansi, väckte det 
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därför djupaste förskräckelse, och det var ej underligt att 
stränga mått och steg vidtogos för att hindra härens fram
marsch och deras hemliga vänners mullvadsarbete i byg
derna. Kommunistiska agenter hade gett sig ut för krist
na predikanter, och detta var anledningen till hemliga 
order, vilka i sin ordning genom misstydning ledde till en 
del förföljelse mot de kristna, särskilt i mera avlägsna 
bygder. Förståndigt folk visste ju, att kristendom är 
oförenlig med kommunismens gudshat och omoral, men 
å andra sidan kunde det ju finnas hycklare. Typisk för 
mångas ståndpunkt vid den tiden var nog fängelsedirektö
ren i Yuncheng. Under vårt arbete bland fångarne hade 
ju även han ofta fått höra budskapet om bön och svar. 
När underrättelsen om kommunisternas angrepp kom till 
honom, sade han till sin hustru, som kommit till tron, och 
de kristna kvinnorna i fängelset: "Nu är tiden inne att 
bedja." Kanske det förhållandet att missionärerna måste 
lämna Shansi-fältet bidrog till att kasta de kristna mer 
helt på Gud. Likaså ha nog de upprepade plundrings
tågen av väldiga rövarband ådagalagt missionärernas 
oförmåga att hjälpa, även om inga av oss själva behövt 
ligga i fångenskap som andra fått göra. De kinesiska 
kristna ha ingalunda varit förskonade från detta lidande. 
En av dem, en trogen evangelist, beskrev sina erfarenhe
ter under en tre veckor lång fångenskap. Fångarna sutto 
på marken under sträng bevakning och tillätos aldrig 
slumra in under dagens lopp, ty då kunde de hållit sig vak
na när kvällen kom och sökt fly under natten. Så snart 
någon slöt ögonen, så ven piskan. "Då lärde jag mig bedja 
med öppna ögon", sade Hsiao, och detta var behållningen 
av det hela, tyckte han. 

Kampen om makten mellan centralregeringen och de lo
kala "krigsherrarna" har lett till att de olika härarna gått 

105 

fram över fältet. De slagna armeerna ha ökat rövare
banden och tillsammans med dem gjort evangelisations
arbete på landsbygden outförbart långa tider. Hungers
nöden, då under fem års tid icke en enda god skörd inbär
gades, förvärrade tillståndet, och så kom fläcktyfus, nerv
feber, rödsot och kolera. 1930 blev ett tungt år, ty till all 
annan nöd kom, att vi förlorade så många av våra kära 
kamrater såsom förut nämnts. Vi andra som smittades 
gingo igenom med livet, men krafterna voro för lång tid 
framåt beskurna. Kanske just svagheten behövdes för att 
den kinesiska församlingen skulle manas att bära mer 
ansvar. De ha så småningom och utan att stora formella 
ändringar vidtagits börjat både ekonomiskt och med per
sonliga krafter deltaga t. ex. i tältverksamheten. På en 
del platser ha de egna tält, på andra en evangelist i mis
sionens tält och delade omkostnader, ibland fortsättning 
av tältarbetet, när missionsmedlen för ändamålet tagit 
slut. Huvudsaken är att det nu är en deras egen uppgift, 
ej någonting som står utanför deras intressesfär. De II 
tälten, som nu äro i verksamhet, utgöra ej blott Missio
nens evangelisationsmedel, utan äro första ledet i den 
kristna församlingens stridslinje i angreppet mot heden
dom och religionslöshet. Att allt flera kapell med tillhöran
de byggnader inköpas eller uppföras av församlingarna 
själva, att de även så småningom sträva efter att få egna 
avlönade församlingsledare för de större sammanslut
ningarna, att fruktbärande missionsverksamhet utanför 
det egna området, såsom av Hancheng-Hoyang presbyte
riet i Ichuan, norrut, att goss-skoleverksamheten alltmer 
verkligt blivit en församlingarnas sak, allt tyder på ökad 
kraft och större mognad i självständighetssträvandet, och 
det är något att vara tacksam för. 

Under allt detta är det dock så många underliga före
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teelser på det andliga området, dels importerade, dels ur
sprungliga, vilka hota att föra utvecklingen i osund rikt
ning och ofta verka splittrande. Det nya lockar, och 
utan grundlig undervisning är det ej lätt för de nykristna 
att inse vad som är skriftenligt och vad som är människo
påfund. Man vill ju ej införa polemik på det grundläg
gande stadiet, men vi ha blivit tvungna att även beröra 
dessa stridsfrågor som en skyddsåtgärd mot förförelsen. 
En annan åtgärd för att i någon mån rusta församlingen 
mot villolärare samtidigt med att uppbyggelsearbetet till
godoses, är återupptagandet av seminariearbetet. Tyngd
punkten däri har nämligen lagts vid bibelkunskap och 
andra ämnen som krävas för evangelistutbildning. Vårt 
hopp är att dessa unga, vare sig såsom anställda eller fri
villiga arbetare skola vara tillräckligt grundade i san
ningen för att ej ryckas med, ens när kraftiga och själv
säkra män komma med den nya förkunnelsen, såsom då 
Kao Ta-ling kom till Yuncheng I927 och åstadkom den 
splittring, som allt sedan fortgått. Det är naturligtvis 
mycket olika beträffande begåvningen hos eleverna, men 
liksom vi från det gamla seminariet fingo flera av våra 
pålitligaste medarbetare, så ha vi också redan funnit goda 
lärare och benådade predikanter bland dem som utbildats 
i det nya. Alltefter som livet ger mera erfarenhet och 
innehåll åt förkunnelsen, blir säkert deras insats mera bä
rande och värdefull. - För att bättre tillfredsställa de allt 
högre krav, som ställas på ledare i verksamhet och försam
ling, ha flera av våra bästa medarbetare liksom mest lovan
de elever fortsatt sin utbildning vid högre anstalter på 
andra orter bl. a. högskolan i Tenghsien och det lutherska 
prästseminariet i Shekow. I denna fortbildning ges till
fälle till ömsesidigt fruktbärande samarbete, och vi äro 
därför glada åt den insats vi som mission fått göra i She
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kow genom Morris Berglings arbete och i Tenghsien ge
nom pastor Kaos. 

Ett bland de mest kännetecknande dragen hos nutidens 
Kina är den famlande ovissheten beträffande de moraliska 
värdena och normerna. Avskuddandet av kejsarväldet 
började upplösningen, och sedan har vördnaden för myn
digheter i allmänhet, för lag och rätt, för föräldrar och 
nedärvda bruk försvagats liksom rättskänslan och aukto
ritetstron. Följden beträffande den kristna församlingen 
även på vårt fält är den, att Guds Ord såsom rättesnöre 
ej längre förefaller så självskrivet och missionärens eller 
evangelistens uttalande ej godtages utan vidare. Den 
rö'relse som under namn av "Det nya livet" igångsatts av 
Chiang Kai-shek avser att genom återupplivande av de 
gamla konfucianska sedereglerna återge nationen något 
av det samhällsbevarande samvete, som skyddat Kina mot 
förfall under de gångna årtusendena. Vi hälsa detta som 
ett gott tecken, men på samma gång se vi behovet mycket 
djupare än moralföreskrifter kunna fylla. I denna bräcka 
i muren gäller det för oss missionärer att träda in. Till 
Gud själv gäller det att föra den unga kristna försam
lingen och alla sökande själar. Då får hans ord auktoritet 
och blir det förslöade samvetets läromästare. Då blir det 
också syndamedvetande och frälsningsbehov, som öppnar 
vägen för budskapet om Jesus. 

En av våra grannkvinnor, som under ett årtionde eller 
två hört evangelium, men låtit det gå förbi sina öron, kom 
nyligen hit för att samtala med min hustru. Hon kom för 
att lära sig bedja. Hon hade en allvarlig sjukdom och hon 
var rädd att dö. Men framför allt hade hon hört en kris
ten familj, som hyrde i hennes gård, sjunga och bedja 
tillsammans, som om Gud var där. Hur kunde en synda
re komma därhän? Det förlösande ordet var: "Så älskade 
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Gud världen, att han utgav sin enfödde Son, på det att var 
och en som tror på honom skall icke förgås utan hava 
evigt liv." - "Är det sant", sade kvinnan, "är det allt? 
Behöva vi ingenting göra själva?" - Och när hon fick 
veta, att allt var gjort och vi blott behövde taga emot, blev 
det ljus och frid och frimodighet för henne. "Nu är jag ej 
längre rädd att dö" , sade hon och gick hem med frälsnings
visshet i hjärtat. Detta är blott e t t exempel på vad 
som sker överallt nu, ty marken är beredd, men såsom 
här så är det i det stora flertalet fall överallt och kommer 
att blir mer och mer: den kinesiske kristnes liv och vitt
nesbörd är den surdeg, som tränger igenom och förvand
lar omgivningen, tills någon särskild omständighet blir 
anledning till ett avgörande. - Den kommande tidens 
historia om den kristna missionen i Kina skall skrivas av 
de kristna kineserna själva. 

Medarbetare i hemlandet. 
Av Martin Linden. 

Ehuru undertecknad, då detta skrives och sedan under 
det att femtioårsberättelsen utarbetas, befinner sig på resa 
till och i Kina, har tillfälle beretts mig att skriva något om 
medarbetarna i hemlandet. I en annan artikel talas om 
huru Gud givit medarbetare. Här följer därför endast 
några korta antydningar om dessa våra vänners insats i 
hemarbetet och om betydelsen därav. 

I ett av rummen på Svenska Missionens i Kina expe
dition i Stockholm finnes en karta över Sverige. På den
na äro nålar i olika färger fastsatta, och dessa nålar bringa 
ofta våra medarbetare i hemlandet i åtanke. Tre olika 
slag av medarbetare äro utmärkta genom nålar på denna 
karta: I) Syföreningar och bönekretsar, 2) ombud samt 
3) "Kinalänkar". 

S y f ö r e n i n g a r n a s och b ö n e k r e t s a r n a s 
nålar ha vita huvuden. Jag vet ej, om någon särskild tan
ke ligger bakom valet av denna färg, men det är underbart 
att tänka på den heliga och rena tjänst inför Guds ansikte, 
som dessa grupper eller kretsar utföra, då de frambära 
förböner inför nådens tron. Trohet har. förvisso också 
många av dem visat, i det att de under många år troget 
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tjänat i sin uppgift. Somliga av kretsarna äro nästan lika 
gamla som vår mission, och en del av medlemmarna i des
sa kretsar hava deltagit i arbetet med förbön och kärleks
fullt intresse från början eller nästan från början av vår 
missions arbete. Troligen var det i Stockholm som man 
först började samlas till regelbunden gemensam bön spe
ciellt för S. M. K. Bönemötena i Betesdakyrkan, till vilka 
initiativet togs av doktor Henrik Berg, hava pågått sedan 
år 1890. Men andra platser följde snart efter. I Eksjö 
och på andra platser i Småland bildades t. ex. kretsar med 
intresset samlat omkring Guds arbete på S. M. K.:s verk
samhetsfält. Det dröjde ej så länge, förrän i vår missions
tidning kunde lämnas meddelande om nyväckt kärlek till 
vårt arbete så långt norrut som i Skellefteå, där uppoff
rande intresse förefunnits, ända sedan familjen Dillner var 
bosatt där, och där detta intresse alltfort vårdas kärleks
fullt och nitiskt samt ej minst under senare år vuxit sig 
starkt. Exemplen skulle kunna mångfaldigas, men det 
sagda må vara nog. Värdet och betydelsen för vårt arbe
te av förbön, som troget framburits, liksom av den kärlek, 
som på många andra sätt tagit sig uttryck, kan ej angivas 
genom nämnandet aven massa namn. Det kan ej heller 
mätas med denna tidens mått. Härom gäller i sanning 
ordet, att det hör evighetens rike till. 

Såsom förmedlande länkar mellan expeditionen i Stock
holm och bönekretsarna i landets olika delar stå ofta 
o m b u d e n f ö r S. M. K., vilkas hemorter på förut
nämnda karta äro utmärkta med bruna nålar. Med dem 
söka vi att stå i mera personlig förbindelse än vad som kan 
ske i fråga om Missionens vänner i allmänhet. Cirkulär
brev, innehållande meddelanden om ämnen för tacksägelse 
och bön, utsändas sålunda till dem, och till dem vända vi 
oss också då resturer planeras, då nya publikationer utgi
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vits, då det gäller att få prenumeranter på vårt organ, 
"Missionstidningen Sinims Land" o. s. v. Ombuden ha 
också enligt stadgarna särskild befogenhet vid förhand
lingarna, då vi fira våra årsmöten. I mångt och mycket 
äro vi beroende av dem i vårt hemarbete och, då detta ju 
skall uppbära arbetet på fältet, jämväl i vår missionsupp
gift i dess helhet. 

Vad som här sagts om personlig förbindelse med ombu
den gäller i mycket även den tredje gruppen, "K i n a
l ä n k a r n a", vilka på kartan fått hemorterna angivna 
med röda nålar och som såsom grupp är av betydligt se
nare dato än de förut nämnda. - Det torde kunna sägas 
om Svenska Missionen i Kina, att den kan se tillbaka pa 
en tid, då det såg ut som om ungdomen i allmänhet ej i 
högre grad omfattade denna mission med kärlek och 
intresse. De gamla vännerna voro uthålliga i sin kärlek, 
men tanken på framtiden gav anledning till oro, enär så 
få unga sällade sig till skaran av vänner och understödjarE;. 
Huru skulle det bli, då Gud löste de gamla vännerna från 
deras vakttjänst? Skulle det finnas några beredda att 
träda i deras ställe? - Dessa oroande frågor äro ej nu 
lika oroande som tidigare. Vid våra Bibel- och U ngdoms
veckor ha vi fått se och erfara, huru den unga skaran i he
lig skrud villigt kommer, då Herren samlar sin här. 
Kinalänkar! Gud gav oss nytt hopp och ny frimodighet 
för framtiden, då Han gav Eder åt oss. · Kommen ihåg 
att vi räkna på Ert understöd! Glömmen ej, att Gud räk
nar med Er, då det gäller Hans verk på S. M. K:s arbets
fält! 

* 
Kartan med alla dess namn på orter i Sverige minner 

oss också om a l l a v å r a v ä n n e r, bosatta i skilda 
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delar av landet, vilkas hemorter ej kunnat angivas med 
nålar. Herren känner alla sina trogna uppoffrande skaf
fare, och vi tacka Gud för dem alla. Herren skall också 
förvisso i stor nåd löna dem alla för den kärleksfulla 
tjänst, som de utfört på så många olika sätt: genom för
bön och offer, genom arbete för att sprida vår tidning och 
våra övriga publikationer, genom att anordna möten och 
bereda härbärge åt våra representanter o. s. v. För dem 
och deras arbete tacka vi Gud, och vi vilja även till dem 
ge uttryck för vår tacksamhet. 

I detta sammanhang kan jag ej underlåta att säga några 
ord om dem av våra medarbetare i hemlandet, som vi stå 
i alldeles särskild tacksamhetsskuld till: v å r a k o m
m i t t e l e d a m ö t e r. De äro våra ledare, men också 
våra medarbetare, och mitt hjärta är ej till freds, om jag 
ej i detta sammanhang erinrar om dem. Vi, som ha vår 
arbetsuppgift på expeditionen, känna kanske bäst värdet 
av deras insats i arbetet. Med dem dela vi bördorna och 
problemen, och de äro alltid villiga och redo att taga på 
sig ansvar och bördor. Med dem få vi dela även glädjen, 
och denna mångdubblas, då vi märka, huru våra ledare 
hjärtligt och varmt taga del därav. Tid och kraft offra de 
för det arbete, som är oss givet av Gud, och vi, som åtnju
ta underhåll från Missionen, tacka Gud och dem för deras 
osjälviska och självuppoffrande tjänst. 

* 
I Fil. I: 19 talar Paulus om sina understödjares förbö

ner på samma gång som han talar om Jesu Kristi Andes 
hjälp. Och i 1 Kor. 12, där samme apostel talar om de 
olika nådegåvorna, oss givna "så, att de kunna bliva till 
nytta", förekommer bilden av lemmarna i kroppen, som 
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"endräktigt hava omsorg om varandra". - Huru stor blir 
ej vår uppgift såsom varandras och Guds medarbetare 
inför dessa ord! Give Gud oss nåd att förverkliga detta i 
allt högre och högre grad, och må han så genom oss i vår 
samtid föra sitt verk till seger! 

8 



Guds Fadersomsorg. 
Av Lisa Blom. 

l. 

Huru Gud försett med personliga 
krafter. 

"Du är Gud, en Gud som gör under." Ps 77 :I5· 

Då här skall nedtecknas något av vad Gud utfört inom 
vår Mission under de 50 åren med avseende på att kalla 
och föra ut arbetare på missionsfältet och att likaledes 
kalla medarbetare här hemma, finnes intet ord som bättre 
belyser vad som skett än det ovan citerade: "Du är en 

Gud som gör under" . 
Var det ej ett Guds underverk, när Han kallade ut sin 

unge tjänare Erik Folke till Kina? Var det ej ett stort 
under, att Gud nedlade trons frimodiga lydnad i hans 
hjärta? Och var det ej stora under som Gud utförde, då 
Han gav Erik Folke nåd att förlita sig allenast på Gud för 
sin framtida gärning och att överlåta åt Gud omsorgen, 

även för det dagliga brödet? 
Från dem, som i kärlek följt S. M. K :s historia från 

dess begynnelse, ha vi mången gång fått höra det vittnes
bördet: "Med bävan och undran följde vi den unge missio
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nären på hans väg. Men genom det sätt, varpå Gud hjälpte 
honom och förde sitt verk framåt, hava vi fått se mera 
av Guds storhet, allmakt och kärlek." Och så har Gud 
fått äran. 

Att Guds namn måtte bliva förhärligat genom vad som 
här skrives, det är mitt hjärtas bön. 

* 
Var det något hos kineserna själva eller i det stora 

landet Kina, som lockade och drog de unga ut? Skrev 
Erik Folke underbara skildringar hem om landet och 
folket? Nej! Han bad Gud: "Sänd ut flera arbetare!" 
Han skrev hem och skildrade den gränslösa nöden och 
det stora behovet av män och kvinnor, villiga att gå ut 
med evangelium till Kina. Och han blev bönhörd. Under 
skedde. Gud fick tala till unga hjärtan, och frimodigt 
ljödo svaren på Herrens kallelse: "Här är jag, sänd mig!" 

Under de första fem åren, från I887 till I892, fick 
Svenska Missionen i Kina sexton missionärer förutom 
Erik Folke. Alla sexton hade också rest ut till Kina före 
I892 års slut. Det är något särskilt gripande att tänka 
på dessa unga människor , som med sådan stor frimodighet 
lämnade hem och fosterland och i de flesta fall en lovande 
framtid, för att gå ut som missionärer i ett missionssäll
skap, så nytt och därtill utan någon sådan organisation 
bakom, som kunde tillförsäkra dem garantier för deras 
underhåll. Men Gud hade talat genom sin tjänare Erik 
Folke, och hans tro och frimodighet blev säkerligen en 
stor hjälp för var och en av dessa, som följde efter honom 
till Kina. 

Det var modigt av den 23-åriga flickan, Anna Gran, att 
ensam lämna Sverige och komma som den första svenska 
kvinnliga missionären ut till detta land. Men hon såväl 
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som alla de andra voro bönesvar av Gud för arbetet, och 
det är underbart att få se, huru allt får vika, då Guds 
vilja sker. 

På ett sätt kan man säga, att upptagandet av missions
arbete i Kina riktigt verkade upprörande på en del av 
vårt folk under den tiden. 

Vad är Svenska Missionen i Kina för något, och vem är 
Erik Folke? Hur kan någon tänka på att resa ut till 
Kina, till detta avlägsna land och detta förfärliga folk? 
Käre vän, stanna hemma, sköt dina studier, fortsätt med 
uppgiften du fått av Gud här. Kasta inte bort ditt liv, du 
blir nog mördad därute. Sådant och mycket, mycket 
"annat, som kunnat verka avskräckande och hindra dem 
från att lyda Guds kallelse, mötte våra första missionärer. 

Förskräckelse var nog också det som många föräldrar 
kände, då de lämnade sina barn att resa ut som missio
närer till Kina dessa första år. Men de lämnade dem. 
Denna stora, osjälviska offergärning, som dessa föräldrar 
och alla våra missionärers föräldrar fått nåd att gå in uti, 
är oskattbara värden, som vår Mission fått att förvalta. 

Före sekelskiftet hade Gud givit vår Mission ytterligare 
18 missionärer. Det är av stort intresse att se, hur de 
kommo från vitt skilda platser i vårt land. Från Skåne, 
Småland, Västergötland, N erike, Östergötland, Gotland, 
Södermanland och Stockholms stad äro, så vitt jag fattat 
det rätt, våra första missionärer. Dalarna gick i teten, 
därifrån kom Erik Folke. 

Kunskapen om vår Mission hade spritts genom Missio
nens förste sekreterare, Josef Holmgren, samt genom 
Erik Folkes brev, som publicerades i Sanningsvittnets 
bilaga, tills Missionen år 18g6 började utgiva sin egen 
tidning, Sinims Land. Men före den tiden och så länge 
han levde, var Josef Holmgren outtröttlig uti att resa och 
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tala om missionen, framhålla behovet av arbetare och 
mana till förbön. Så kommo flera och flera vänner till över 
allt i landet. Ansvaret för att Kina skulle få evangelium 
hade vaknat på allvar. Ombud kallades och mottogo kallel
sen, och på så sätt kommo även bönekretsar till. Missio
nens ombud ha gjort en stor och fruktbärande insats i ar
betet. De ha upprättat, kan man säga, missionsstationer i 
landet, dit Missionens arbetare alltid varit välkomna och 
varifrån hjälp, råd och stor kärlek kommit oss till del. 

Trots allt det förfärliga som hände i Kina år Ig00, finna 
vi, att missionärskåren kraftigt förstärkts under de föl
jande tio åren. Martyrernas blod ropade, ej på hämnd, 
men på hjälp för det arma, lidande Kinas folk. Och genom 
Guds nåd och på Hans ord gingo de som hörde ropen med 
frimodighet ut med frälsningens budskap. 

De följande åren, från IglO fram till Ig25 års slut, visa 
att missionärskåren fått ett tillskott av tjugofyra nya 
krafter. Men minskningen av arbetskrafter var också 
stor. Från Missionens början hade Gud kallat hem nio 
av sina budbärare, och på grund av giftermål och därmed 
inträdande i andra missionssällskap hade några utträtt 
ur vår Mission. Flera hade på grund av sjukdom eller 
emedan klimatet omöjliggjorde deras vistelse i Kina, måst 
lämna sin missionärsbana. Några missionärer behövdes 
i hemarbetet, och ålder eller kroppslig klenhet hindrade 
en del att återvända till missionsfältet. 

För de missionärer, som voro ute i arbetet i Kina, blev 
behovet av förstärkning riktigt trängande. Arbetsbördan 
växte. Många av dem hade stått därute i kampen sedan 
Missionens tidigaste år, och nu började krafterna bli 
mindre. Så uppstod frågor och undran, om Gud ej kallade 
ut några nya arbetare mer, eller om ingen fanns som våga
de taga emot Guds kallelse. 
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Det blev hjärterannsakan och bön inom missionsled
ningen och missionärskåren Och Missionens vänner 
gingo med in i denna kamp. Vad skulle Gud göra? Han 
såg hedningarnas nöd. Han såg behovet av arbetskraft. 
Och nu efter ytterligare 10 år förstå vi att Gud också såg, 
var Hans sändebud funnos. 

Kunna. vi göra något mera för att sprida kunskap om 
missionen och om huru brådskande det är, att ny förstärk
ning kommer ut på fältet? Denna fråga blev både i 
ensamhet och då kommitten samlades under brinnande 
bön framlagd för Gud. 

På ett underbart sätt kom bönhörelsen. Inte förstodo 
vi genast, att detta var bönhörelsen, men snart fattade 
vi det, och det blev som det alltid blir, då Gud påtagligt 
griper in, överväldigande. 

Rektor Johannes Rinman fick bliva den som förmedlade 
Guds tankar och visade på den väg, som Gud själv skulle 
bana för oss. Det var rektor Rinman som förde fram 
förslaget och ordnade för S. M. K:s första Bibel- och 
Ungdomsvecka sommaren 1926. 

Med bävan och väl med ej ringa undran gjordes denna 
början, men vi ha fått finna, huru orubbligt fasta löftena 
äro. "Sade jag dig icke, att, om du trodde, skulle du få 
se Guds härlighet?" Det löftet lyser med särskild strål
glans över våra "Veckor". "Om du trodde." Vad skulle 
vi tro? Huru kunde vi våga tro, att den begynnelse 
som skedde på det fagra Steninge under några sommar
dagar 1926, skulle få den betydelse för vår Mission som 
den fått? 

Där samlades en liten skara av äldre och yngre delta
gare. Bibelstudier och missionsföredrag samt orientering 
i missionsarbetet, då det gällde både vårt eget och andra 
fält, det var programmet. "Välsignade dagar", det var 
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nog allas omdöme. Men huru många tänkte, att denna 
vecka skulle efterföljas av så många. Då på sommaren 
1927 rektor Rinman ånyo kom fram med planen på en 
vecka, var det som vi först liksom vågade se genom den 
öppna dörren. Gud hade givit oss en öppen dörr, en banad 
väg och löftet att lära och undervisa om vägen, som vi 
skulle vandra på. 

"Lägerplatser" har Gud också utsett, och villiga, osjäl
viskt uppoffrande och tjänande vänner ha ställt sina hem 
och lokaler till vårt förfogande. 

Och Gud har givit oss nåd och hjälp att under elva år, 
22 gånger, sommar efter sommar, möta ett ej ringa antal 
deltagare på våra Bibel- och Ungdomsveckor. Tillsam
mans ha vi inför Guds ansikte fått bedja om och mottaga 
förnyelse till vår invärtes människa. För mången har 
det nog blivit så, att de fått en ny syn på sig själva, på 
frälsningen och på missionen. Det har blivit ett möte 
med Gud, och från det mötet ha gått villiga tjänare. Där 
har det frågats: Vad vill Gud med mitt liv? Huru skall 
jag kunna se Hans vilja? Men "den som söker han 
finner". Guds vilja har uppenbarats. Ute på vårt mis
sionsfält finns en hel skara av unga missionärer, som fått 
taga emot sin missionskallelse eller fått den fördjupad på 
några av dessa ungdomsveckor. Och här hemma i arbetet 
har blivit ett härligt tillskott av förebedjande, älskande, 
tjänande och offrande yngre och äldre vänner. 

Namnet de bära, som blivit till sammanhållning, är 
"KinaIänkar". Det är nya skott, som vuxit fram på den 
gamla stammen. Det är ett ansvar att vårda dessa. Ja, 
men det är stort att få lämna dem åt Gud, för vilken 
ingenting är omöjligt och som förmår att bevara det som 
anförtrotts åt Honom. Får Gud ansa och sköta dessa 
.unga, skall det genom dem kommo nya och åter nya 

l 
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"Länkar", som gå in i arbetet för Honom. Och så kunna 
vi i trygghet, när den stunden kommer, överlämna vårt 
arbete åt nya villiga händer. 

Detta är ett ljust framtidshopp. Och allt detta har Gud 
själv givit. 

Huru skulle vi år 1926 kunnat ana, att Gud skulle giva 
oss så mycl~et genom dessa Bibel- och Ungdomsveckor? 

* 
Sedan år 1926 ha ej mindre än tjugosju nya missionärer 

rest ut till Kina. De våra därute fingo en välbehövlig 
förstärkning. Gud bönhörde oss alla. 

Nog har nöden också under dessa år varit stor. All 
den smärta, som åren 1929-1930 medförde, skakade så 
att säga hela Missionen. Sju av våra älskade syskon 
fingo då hembud. Sedan dess har ytterligare fem av de 
våra fått gå till den högre tjänsten. Sådana tider ha vi 
under tårar stavat på ordet: "Allt vad Han gör är gjort 
i trofasthet" (Ps. 33: 4), och fått utbedja oss ny nåd och 
ny kraft över alla för fortsatt tjänst. 

Kamp och tårar kännetecknar säkerligen de allra flesta 
missionärers väg, innan de vågat säga sitt J a till 
Herren, då kallelsen nådde dem. Befriade från detta ha 
de väl ej blivit sedan heller, men vissheten om att vara på 
Guds viljas väg har gjort mödan lätt. Nöden har fått 
föra dem närmare Gud, och tårarna skola en gång för 
alltid torkas av. Glädjen över att få vara en budbärare 
från Gud till dem som sitta i mörker och dödens skugga 
giver missionären kraft och mod att utföra kallelsens 
gärning. 

I vår Mission ha under dessa so år antagits och utsänts 
IlS missionärer. Av dessa äro 22 döda och 30 ha utträtt 
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ur Missionen. Då denna so-årsberättelse skrives, har 
S. M. K. 63 missionärer, av vilka en del ej längre, äro i 

aktiv tjänst. 

II. 

Huru Gud försett med medel. 

Har Gud gjort stora under med avseende på att kalla 
ut arbetare .för Missionen, så äro undren, då det gäller 
medel för missionsarbetet, inte mindre stora. Det är 
underbart, att det finnes ett folk som i kärlek bär fram sina 
frivilliga offer åt Herren. Den trofasta offervilligheten 
och osjälviska tjänsten strålar med oförgänglig glans, 
därför att den är utgången från Gud själv. 

Att beskriva något av vad vi under dessa So år fått vara 
med om, då det gäller gåvor till vår Mission, är ett glädje

fyllt uppdrag. 
Låt oss försöka att tänka oss in uti vad gåvorna haft 

för betydelse för oss som fått taga emot dem. 
Då vi läsa om att den dagen, det året, kom in en så stor 

summa till S. M. K. eller den månaden så många tusen 
kronor, tänk då på, att varje öre är svar på bön till Gud 
och att alla som fått förmedla gåvorna varit och äro Guds 
budbärare, som fått gå med bönesvar till dem, som käm
pat och kanske under stor bävan väntat på bönhörelsen. 
Då blir pengar något annat än pengar. Det blir något 
stort, underbart, heligt, då Gud har haft det i sin hand. 
Genom Guds helgande och välsignande kraft få missions
gåvorna bliva medel till att föra själar till honom. 

* 
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I den första årsberättelsen står: "Hade Herren kallat 
Erik Folke att predika evangelium för kineserna, så hade 
han även därmed kallat missionsvänner att understödja 
honom med medel." Denna stora sanning ha vi fått se 
bekräftad år från år. 

Inkomsterna under vår Missions första år voro Kr. 
2.993 :94. Knappast kunna vi göra oss en föreställning 
om den glädje och tacksamhet, som de kände vilka togo 
emot dessa medel och sände dem ut till Kina. Och kassa
böckerna från det första året och intill nu de tala sitt 
mäktiga språk. Jag tycker mig läsa på sida efter sida 
Herrens ord: "Låten mig hava omsorgen om mina barn, 
mina händers verk", samt: "Förtrösten på honom alltid, 
du folk: utgjuten för honom edra hjärtan. Gud är vår 
tillflykt". 

Där stå namn på mänga, många Guds och Missionens 
medarbetare, som nu gått att vila från sina gärningar. 
De ha varit banbrytare här hemma, då det gällde mis
sionen i Kina. Mycken bön, obeskrivligt stor kärlek och 
uthållighet har präglat deras gärning. 

Huru ha de ej med aldrig svikande intresse följt med 
och sökt att sätta sig in uti de ekonomiska behoven! 

Under något mer än de första 25 åren var det ej så lätt 
att göra detta. Missionärerna ute på fältet kunde kanske 
ej som nu överblicka arbetets behov. Och någon beräk
ning av huru mycket som varje år skulle behövas för 
deras personliga behov eller för arbetet sändes ej hem. 
De hade gått ut till Kina i förlitande på Gud utan att 
veta, huru mycket Han skulle giva dem till allt detta. 

Men den tiden kom, då missionärerna vågade taga det 
trossteget att utarbeta en årsbudget. På den stå alla sum
mor upptagna, som anses nödvändiga för arbetet. Men 
där saknas något, Qch det är missionärernas eget under
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håll. Detta bestämma de ej själva, utan det utgår efter 
samma beräkning som Kina Inland Missionen följer, då det 
gäller dess missionärers personliga underhåll. Så långt 
som missionsmedlen räcka, följes denna beräkning också 
för våra missionärer. Kina Inland Missionen tager emot 
och befordrar vidare till vårt fält de medel vi sända ut. 
Vi stå i stor tacksamhetsskuld till denna mission för dess 
stora och kärleksfulla hjälp, förutan vilken det skulle vara 
mycket svårare att ordna denna angelägenhet. 

U nder mycken bön är årsbudgeten uppgjord, och då den 
kommer hem, lägges den gång på gång fram inför Gud. 
Den omräknas från kinesiska dollar till svenska kronor, 
och så räknas det ut, vad som behöves för varje månad, 
sedan vi lagt till missionärernas personliga underhåll. Vad 
sker sedan? Jo, nu få vi öva oss uti att vänta på Herrens 
hjälp. Bedja om nåd att kunna helt förtrösta på Honom. 
Det kan bliva svår kamp, och så har det blivit många, 
många gånger. In i den kampen ha våra trofasta vänner 
följt oss. Även om vi ej kunnat se eller höra detta, ha vi 
fått erfara det. Gud vare tack för Er alla, alla! 

Så långt det varit möjligt ha vi sökt att sända medlen 
till Kina kvartalsvis. Och för Herren Gud ha vi fått 
nämna den summa som behövts. Ja, Han har i sin kärlek 
ej tröttnat på oss, även om vi flera gånger om dagen talat 
om samma sak. "Åkalla mig i nöden", huru stort, att det 

står så i bibeln! 

:;; 

Nöd! Kan jag någonsin glömma det året i juni månad, 
då vi väntade att ett stort testamente skulle utfalla. Det 
var på 20.000 :- kr. Med förundran hade vi tagit del av 
detta testamente. Tänk att S. M. K. skulle få en så stor 
gåva. En dag kom från boutredningsmannen ett rekom
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menderat brev. Jag var ensam inne och tänkte genast: 
;'0, hur skall jag kunna vara ensam detta ögonblick, då 
jag skall få öppna ett brev, som innehåller en sådan gåva! 
Glädjen är för stor, vi behövde vara flera som delade den, 
genast." Tanken gick också till behovet av medel till 
kvartalets remissa, som skulle sändas till Kina. Huru 
underbart, att hjälpen kom just nu! Så öppnade jag bre
vet. Men - det blev för mycket för mig. Tårarna stör
tade fram. Det fanns inga pengar i brevet, endast ett 
meddelande om att det ännu var ovisst, huruvida vi kunde 
utfå hela beloppet. Det stod om Danaarv och andra juri
diska förordningar. 

Nu blev det en mörk stund, hjärtenöd kan jag säga. 
Hur skulle det kunna komma in medel nu för att sända ut 
till Kina? Så frågade jag Gud. 

På väggen bakom mig hängde ett bibelord som lydde 
så: "Det är gott att hoppas i stillhet på hjälp ifrån Her
ren". Genom det ordet fick Herren tala in frid i hjärtat. 
Och hjälpen kom, dock inte genom e n gåva, utan många 
sina budbärare sände Gud till oss. Men då kvartalet i 
september skulle sändas ut, var kassan tom. Då kom 
testamentet på de 20.000:- kr. Guds ingripande är på
tagligt. 

En annan gång, då medel skulle sändas ut, fattades oss 
3.000:- kr. På morgonen kom genom olika gåvor 1.500:
kr. Vi hade lagt saken i Guds händer och försökte tro 
att hjälpen skulle komma. Men det blev spännande tim
mar. Före klockan 12 borde vi meddela till banken, huru 
stor summa de skulle överföra till Kina. Minuterna gingo 
så hissnande fort. Fem minuter före 12 öppnades dörren 
sakta och försynt, och en vän kom in och lade ett kuvert 
framför mig på skrivbordet. Fort öppnade jag det - och 
där låg 1.500:- kr. 
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Det var överväldigande. Gud hade sänt sin tjänare till 
oss, och han hade också fått veta av Gud, vilken summa 
som behövdes. Vi hade ej talat med någon människa om 

detta behov. 

* 
Att bläddra i kassaböckerna är på samma gång som att 

slå upp minnenas bok. Och minnena frammana den ena 

bilden efter den andra. 
Jag är tacksam över att ha genom brev, om ej person

ligen, fått lära känna många av våra äldre och äldsta 

vänner. 
Vilken ljuvlig, förebedjande och älskande vän vår Mis

sion ägde i henne som, nära 100-ärig, intill det sista med 
aldrig svikande intresse följde med i arbetet. Offergåvor 
som hon frambar hade hon själv bett Gud om för att sedan 
överlämna åt Honom för helig tjänst. Till denna vår 
älskade väns minne kommer varje år en gåva från en som 
stod henne nära. Så manar hennes trofasta kärlek allt
jämt fram nya medel för arbetet. 

Ännu lever den kära vän som till Erik Folkes första jul 
i Kina tog ut från sin bankbok 5:- kr. och sände honom. 
Summan i bankboken var 45:- kr. Offret var stort. 
Hemmet behövde varje öre. Men kärleken till Gud och 
lydnad för Hans vilja gav kraften att göra offret. Väl
signelsen uteblev ej heller. Nästa jul kunde från det hem
met sändas ut 25:- kr. till Erik Folke. Och sedan ha 
varje år följt gåvor så stora, att en hel missionsstation nu 
kan sägas vara den givarens egen. H uru dessa gåvor 
ofta fått komma just i rätta stunden som direkt svar på 
bön, det kunde skrivas flera blad om i denna bok. 

De voro strålande, de tre systrarna, som hade öppna 
hjärtan och hem för våra missionärer och hela vår Mis
sion. Då Gud för mer än 20 är sedan hämtade hem den 
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ena av dem, överlämnades som testamente några tusen 
kronor. För inte länge sedan fingo de båda andra också 
hembud. Och vad som då såsom testamente och som 
gåva överlämnades till missionen kom till hjälp, då det 
var en verkligt svår tid för oss. Detta var också vänner 
som varit med från "första tiden". 

0, att vi kunde få teckna ned alla, den ene efter den 
andre! Behoven växte år efter år. Gud visste det, han 
räknade med det, och så kallade han nya medarbetare. På 
en del av dessa ha vi, trots att de personligen kommit upp 
på expeditionen, aldrig fått veta namnet. Och så ha vi 
själva givit dem namn. "Missionens vita gumma", är ett 
namn som en den mest förtjusande lilla vithåriga dam har 
fått som namn. Hon kom alltid så stilla, tillbakadragen, 
ja blyg och lämnade sin gåva. År efter år kom hon. Två
hundra kronor var i regel vad hon lämnade. Ibland frå
gade jag: "Får jag sätta något namn?" "Nej", blev svaret, 
"det betyder intet, vad jag heter". En sommardag 192 9 

kom hon in på expeditionen. Vi hade ett par dagar förut, 
två av oss, i ensamhet burit fram för Gud ett just då över
väldigande stort behov. Och nu väntade vi på vad Gud 
skulle göra. Hon frågade: "Har jag varit här förut i år?" 
Det kunde jag ej säga. "Jo", sade hon, "det är så för mig 
nu, att vad jag har gjort och vad jag skall göra det glöm
mer jag, m e n n ä r G u d t a l a r d e t h ö r j a g. 
I dag har han talat med mig om att gå hit med min gåva, 
och nu är jag här." Så lämnade hon återigen 200:- kr. 
Det blev en helig stund. Hon fick del av vår bönekamp 
och vi fingo tillsammans fröjdas över att vi ägde en levan
de Gud som talar med sina barn och som hör och bönhör. 
"Nu kommer jag ej igen mer i år" sade hon och bjöd mig 
farväl och gick ut. Men så öppnade hon dörren igen och 
tittade in, och så kom det några ord: "M e n o m G u d 
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t a l a r till mig igen, så kommer jag". Vad allt detta har 
fått predika för oss många gånger! Hon kom igen efter 
en sex månader med samma summa. Hon kom åter efter 
ett år eller något mer. Hon kom ännu en gång - -sedan 
ha vi ej sett henne. Jag älskar att tänka, att hon nu är 
hemma hos Gud. Under alla år hon kom, kunde jag aldrig 
se, att hon fått någon ny kappa eller hatt, men gåvorna 
till Guds verk de framburos med en glädje som lyste och 
värmde. Det var offerglädje. 

De stora behoven vi framburit den där sommardagen 
fyllde Gud på ett sätt som kom oss att ånyo känna, vilken 
nåd utan gräns det är att få vänta all hjälp av Honom 
allena. Gåvor kommo från många av oss kända vänner 
men också från dem vi aldrig sett och kanske aldrig få 
se i detta livet. 

Vad som under några dagar frambars till Herrens tjänst 
räckte, ej blott för det vi då behövde, utan även till att be
tala biljetter för fem av våra missionärer, som samma höst 
skulle resa till Kina. 

Men den hösten skulle vi få göra en erfarenhet som 
lärde oss att a Il t kan Gud taga i sin tjänst. 

Då missionärerna vara resta, hade vi endast en mindre 
summa att sända ut till Kina. Kassan var sedan tom. 
Vi fingo gå samma beprövade väg om och om igen. Men 
det var som om Gud ej hört oss. Ångesten ville riktigt 
gripa tag i hjärtat vid tanken på syskonen därute i Kina. 
Efter två eller tre veckor kom bönhörelsen - från Kina. 
Brev kom som meddelade att kursen varit så till vår för
del, att vad vi sänt ut för ett kvartal räckte för två. 

Det är något, som griper hjärtat alldeles särskilt, och 
det är de många olika givarne. Att Gud så tydligt visar, 
det han vill ha med a l l a sina barn i verket, stärker 
arbetsglädjen och giver större frimodighet. Ingen be
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höver känna sig överflödig eller vara rädd för gåvans 
ringhet. Jesus sitter i stor kärlek vid offerkistan än i dag. 

Aldrig glömma vi väl den vännen som gav av sitt lilla 
ringa förråd under benämningen: "Ur Guds rika förråd". 
Hon hade så gränslöst litet att taga utav, men ändå kom 
de flesta månaderna på året en gåva från henne. Guds 
rika förråd hade hon tillgång till, och därur hämtade hon 
upp. Både hon själv och vi fingo en gång göra en erfaren
het tillsammans som lärde oss, att Gud i sin kärlek är så 
öm och omtänksam om sina barn. Han vill giva dem 
glädje, en ren upphöjd sådan. Vi ett årsmöte, för mer än 
20 år sedan, kom hon med. Att se huru lycklig hon var 
höjde vår högtidsstämning. Första kvällens möte var 
slut. Vi voro samlade på en hushållskola på V. Träd
gårdsgatan. Då steg vår vän fram, och riktande sina ord 
till missionsföreståndare Folke sade hon: "Jag hade ej 
alls råd att resa upp till Stockholm för denna högtid, men 
jag har blivit hitskickad med bud från en vän som är 
gammal och sjuk." Så började hon med darrande händer 
knäppa upp sitt klänningsliv och drog fram ett stort ku
vert, som hon burit på bröstet, och räckte det till honom. 
V år missionsföreståndare öppnade brevet, och under stor 
gripenhet framtog han 4.000:- kr. Men - se på vår 
gamla vän! Tårarna kommo stora och tunga och rullade 
utför kinderna. Så slog hon ihop sina händer och utropa
de: "Tack, käre Gud! Skulle jag, som har så litet att giva, 
få bliva värdig att bära fram en sådan gåva till min älska
de mission." Och så började hon att tacka . och bedja. 
Inte gingo mötesdeltagarna nu. Det blev en oförgätlig 
bönestund, då många tackade Gud för att de fingo vara 
med en sådan helig stund samt för att vi alla fingo dela 
glädjen han gav sin tjänarinna. 

* 
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År lägges till år. Arbetet växer. Våra erfarenheter av 
Guds trofasthet äro stora, och det är en hjälp att påminna 
sig Guds handlingssätt den ena gången efter den andra. 
Men dagligen behöva vi få göra nya erfarenheter av Guds 
ingripande. Och det går nog ingen dag förbi utan att 

så sker. 
Åter och åter vända vi bladen i kassaboken och läsa, 

vad där står. Ofta har det skett, under det att hjärtat 
ropat till Gud: "Förnya i dessa år dina gärningar!" I sin 
oföränderliga kärlek har Gud också gjort detta. 

De sista månaderna varje år äro sådana tider, som vi 
kanske finna mest prövande. Då kunna vi beräkna, huru 
stor summa som behöves före årsskiftet. När denna be
räkning gjorts, är den över allt förhärskande känslan den: 
Vilken nåd, att vi få lägga fram allt detta för Gud! Vår 
egen hjälplöshet är så stor, men för Gud är ingenting 

omöjligt. 
Sådana tider föres en särskild lista jämte kassaboken. 

På så sätt kunna vi för varje dag se, huru mycket vi fått 
in av den summa vi utbett oss av Gud och vad som åter
står. Där läggas kronorna samman och där dragas de 
ifrån. Nog är det underbart att på detta sätt få föra räk

ning över vad Gud gör. 
Hur går det då ihop vid årsskiftet? Här måste ned

tecknas i detta sammanhang den erfarenhet vi fingo göra 
första gången vi gjorde en sådan här beräkning. Då bådo 
vi Gud om 50.000:- kr. Vad det såg mörkt ut, när vi 
sågo på de synliga möjligheterna! Men för trons öga vi
sade sig andra syner, och Guds löften var borgen för att 
de synerna fick bliva en verklighet. Gud talade till sina 
skaffare, det märkte vi, och vi gladdes över att gåvorna 
voro så många. När jag påminner mig alla dessa sum
mor, från en, två, fem, tio och hundra kronor, som komrno, 

9 



130 

går en glädjeström genom hjärtat. Huru vi kände, då vi 
den sista december räknade samman vad som kommit in 
och funno, att det var 49.800;- kr., det kan inte riktigt 
beskrivas. Men det dröjde ej länge, innan den frågan gjor
des; Var är de tvåhundra kronorna? Då Gud givit oss så 
mycket, menade han säkerligen, att vi skulle få hela den 
summa-vi bedit om. 

Vi fingo fråga Gud om detta under ett par veckor. En 
dag kom ett brev. Den vän som skrev det berättade, att 
Gud påmint honom de sista dagarna av det gamla året att 
sända 200;- kr. till Svenska Missionen i Kina, men "jag 
lydde inte Gud". Nu kom gåvan som Gud ämnat, vi 
skulle få före årsskiftet, och 100;- kr. därtill. För oss 
blev det en förunderlig stund. Gud hör bokstavligen våra 
böner. Han har utvägar att tala med sina barn. Det sker 
någonting, då vi små jordevarelser i ödmjukhet böja oss 
inför Gud i bön. Allt detta kom överväldigande över oss. 
Vilken glädjedag det var! 

För något år sedan fattades dagen före nyårsafton 
3.000;- kr. i den summa vi utbett oss av Gud. Vi hade 
sänt ut medel till Kina under den tunga känslan; "Nu fat
tas det 3.000;- kr." Men nyårsafton, som var en söndag, 
visade Gud oss återigen sin kärleks allmakt. Då kom ett 
brev innehållande 3.025:- kr. "Sådan är Gud, vår Gud, 
alltid och evinnerligen." 

U pplevelserna vi få göra på expeditionen äro rika och 
omväxlande. 

Personligen komma vänner till oss, och genom brev stå 
de i livlig kontakt med oss. 

Varje dag medför nya tacksägelseämnen. Huru skulle 
man kunna annat än gripas av meddelanden som dessa: 
"För att jag skulle få något att sända in till Missionen, 
har jag gått i skogen och plockat bär. Nu är jag mycket 
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lycklig över att kunna sända in denna gåva". Det låg 
40:- kr. i brevet, och hon som utfört kärleksgärningen 
var en gammal kvinna. - Eller då en gåva kom och det 
enda som stod i brevet var: "Min nya kappa". Det offret 
var kanske ej lätt att ge. "En nypa mjöl"! Även om 
gåvan ej är större än 10:- eller 20:- kr., kommer den 
med påminnelse om vad Jesus kan göra med det som läg
ges i hans välsignande händer. "Onämnd. För att vinna 
någon själ." 10:- kr. Vi kunna nästan höra bönerna, som 
följa den gåvan ut till Kina. Skolbarnens sparbössa, där 
varje år lägges ned de sparade "gott-slantarna", är en för
tjusande gåva, som fröjdat oss många gånger. "En ensam 
Kinalänk" 5:- kr. Det är som ett nödrop och på samma 
gång ett vittnesbörd om att i ensamheten får Gud tala. 
"Tack för bönhörelse". "Tack för hjälp i nöd." "Tack 
för vad jag icke får." Dessa citat åtfölja många dyrbara 
gåvor. Tårar och smärta men också glädje och innerlig 
förtröstan till Gud ger en särskild tyngd åt sådana gåvor. 

"Mitt lilla potatisland" fick många år släppa till sin 
skörd. "Mitt lilla lamm" fick ge sitt liv för missionen. 

Den blinde korgmakaren i Värmland och hans hustru 
gingo med stor glädje in i offertjänsten. Så ofta det var 
dem möjligt, sände de en gåva till den för dem mycket 
kärvordna missionen S. M . K. En dag kom ett brev. Gud 
hade tagit hem sin tjänare, han som härnere aldrig fått 
skåda Guds underbara verk. Det följde en gåva -- hans 
trolovningsring. Märken bar den av ägarens hantverk, 
men den blev så mycket dyrbarare. Och den blev för
vandlad i en ganska stor summa. 

Våra hemgångna vänners testamentariska gåvor ha vi 
aldrig kunnat få säga dem ett tack för. Men inför Gud ha 
vi fått bära fram vår tacksägelse. Gripande har det varit 
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att dessa medel, så gott som alltid, kommit då behoven 
varit särskilt stora. 

I redovisningen över influtna gåvor, som .varje månad 
återfinnes i Sinims Land, kunna alla, som så önska, följa 
den stora offergärningen. Där står varje gåva redovisad. 
Det är härliga vittnesbörd om vad Gud fått utföra i sina 
barns hjärtan. 

Särskilt ville jag nämna alla kollekter, som vänner i stor 
kärlek givit för vår Mission. Det är för oss något synner
ligen stort att få vara med om, då vi äro ute i landet, att 
nästan på varje plats vi besöka någon av de närvarande 
föreslår, att en kollekt för Svenska Missionen i Kina skall 
tagas upp. 

Med vilken tacksamhet tänka vi ej på a Il a större eller 
mindre sammanslutningar, som helt eller delvis under
hålla missionärer i vår Mission. En del äro nästan jämn
åriga med S. M. K. Och bland de unga vännerna har man 
på en del platser börjat samma härliga gärning, 

I dessa olika kretsar utföres ett storartat missionsarbete. 
Och Gud har själv utsett de vänner som inträtt i gär
ningen. Offerdagar anordnas, reseturer uppsättas för de 
våra, hem och lokaler öppnas, som taga emot dem, och 
kärleken överflödar på allt sätt, Huru förundras vi ej 
över Guds omsorg om oss. Vi, som ingenstädes ha någon 
egen lokal att inbjuda till möten uti, vi få ha ett hem på 
många olika ställen. Betesdakyrkan i Stockholm är en 
plats, där vi fått känna oss äga ett sådant hem, K. F. U. M. 
likaså. 

Offertjänsten är helig. Att tala om den är ansvarsfullt. 
Gud behöver rena och helga tankar och ord. Men'genom 
offer är det som verket skall kunna föras framåt. Då Gud 
låter sitt ljus falla på detta, så att vi fatta något av det, 
kanske vi sjunka ned i förkrosselse, men också i tillbed
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jan. Och efter sådana stunder inför Gud går enödmju
kare, villigare och mer hängiven tjänare åstad. 

Offerstunderna vid våra Bibel- och Ungdomsveckor ha 
visat oss detta. Där ha unga människor fått nåd att lägga 
på offeraltaret sådant, som intet mänskligt öga sett. Men 
välsignelsen över de offren ha gjort de synliga gåvorna 
ändå värdefullare, Och varje år ha vi förundrat oss över 
de stora summor som dessa offerstunder inbringat. 

* 
Stora offer ha gjorts. Äro de för stora? Käre före

bedjande, älskande, offrande vän, om du smakat den väl
signade glädjen att vara med om att tacka och lova Gud 
för hedningars frälsning, då vet jag, att du ej känner offret 
för stort, men du frågar återigen: Vad vill du, Herre, att 
jag skall göra? 

EKONOMISK öVERSIKT. 

Är 1887 kronor 2,993: 94 Är 1901 kronor 40,952: 52 
» 1888 » 4,878: 68 » 1906 » 69,476 : 41 
» 1889 » 11,723: 34 » 19II » 120,475: 22 
» 1890 » 9,812: 16 » 1916 » 136,162: 70 
» 1891 » 14,394: 22 » 1921 » 255,204: 59 
» 1892 » 21,549: 24 » 1926 » 198,238: 92 
» 1893 » 25,590 : 19 » 1931 » 167,639: 76 
» 1894 » 33,382: 62 » 1936 » 185,305: 41 
» 1895 » 35,678 : 67 
» 1896 » 30,862: 44 

Summan av gåvomedel under de 50 åren uppgår till nära 
6 millioner kronor. 



Våra hemgångna. 
Av August Berg. 

Det är rätt och tillbörligt att vi vid vår missions femtio
årsjubileum låta tankarna stanna vid minnet av våra hem
gångna medarbetare i hemlandet och ute på missionsfältet. 

Aposteln låter i Hebreerbrevet sina tankar gå tillbaka 
till den rättfärdige Abeioch uppräknar sedan en hel 
mängd av personer, som under sin samtid fått tjäna Gud 
och utföra hans vilja. Till sist måste han upphöra, ty 
"tiden blev honom för kort." Han hann ej med att omnäm
na dem alla! 

Det är förunderligt att även vi, i vår lilla mission, äro 
omgivna aven stor skara vittnen, som komna ur våra egna 
led under vandringstiden härnere, bevisade sig vara tros
människor, som "övade rättfärdighet, fingo löften upp
fyllda och blevo starka efter svaghet." 

Med tacksamhet och saknad dröja vi vid deras minne. 
De betydde så oändligt mycket för oss under den tid de 
vandrade ibland oss. Vi delade med dem så mycken 
glädje. De deltogo med oss i arbetets trångmål och pröv
ningar. De fröjdade sig med oss över framgångarna. 
Tillsammans med oss skola de en gång bliva fullkomnade. 

* 
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Vi börja vår minnesruna med J o se f H o 1 m g r e n, 
Missionens förste sekreterare, född 1856, död IgII . . Innan 
någon kommitte ännu var bildad och då blott några vän
ner till Erik Folke stodo intresserade och stödjande vid 
hans sida, var Josef Holmgren den ledande och bärande 
kraften. Bedjande och verksam försökte han göra allt vad 
han kunde för att få Kinas evangelisering lagd på svenska 
missionsvänners hjärtan. Han lyckades därmed i hög 
grad. Då efter en tids förlopp en kommitte för "Erik 
Folkes mission" bildades, blev Holmgren helt naturligt 
dess sekreterare. Som sådan ägnade han sedermera hela 
sin tid åt denna betydelsefulla uppgift. IgII avsomnade 
han vid endast 55 års ålder. Hans minne är outplånligt 
förenat med Svenska Missionen i Kina och lever i väl
signelse. 

Det dröjde ej länge innan namnet "Erik Folkes mis
sion" utbyttes mot namnet "Svenska Missionen i Kina". 
Detta syntes naturligt, enär denna mission då var den enda 
svenska som arbetade i detta land. Missionens förste ord
förande blev g r o s s h a n d l a r e J. W. Wall i n, 
född 1832, avliden Ig16. Han upplät redan från första 
början sin kyrka, som då kallades "Florakyrkan", efter 
sitt läge vid Floragatan, för Missionens möten. Då Be
tesdaförsamlingen fick kyrkan i testamente, ändrades 
namnet till "Betesdakyrkan". Denna församling har allt
sedan kärleksfullt upplåtit kyrkan åt Missionen vid före
fallande behov. Våra sedvanliga vecko-bönemöten hållas 
ock i denna kyrka. Här ha även många missionärsavskilj
ningar ägt rum. 

Grosshandlare Wallins efterträdare som ordförande 
blev k a p t e n J o h n A h l b e r g, som var född 1852. 
Kapten Ahlberg var en nitisk och ansedd kristen. Såväl 
den yttre som den inre missionen låg honom varmt om 

J 
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hjärtat. Det var vår mission till stor hjälp att från början 
få ett så aktat namn förbundet med sig. Kapten Ahlbergs 
tid som ordförande blev ej lång, ty redan 18g1 avled han, 
allmänt saknad. 

M e d. o c h F i 1. d o k t o r H e n r i k B e r g 
efterträdde kapten Ahlberg. Han ägnade mycket av sin 
strängt upptagna tid åt denna uppgift. De regelbundna 
bönemötena såväl som syföreningarna kommo nu till 
stånd. "Du har fått för intet, du skall ock giva för intet", 
voro de ord han vid en missionärsavskiljning 1890 utta
lade till en sig närstående missionär. Själv sökte han 
under sin levnad handla efter denna regel. Doktor Berg 
avled 1936 vid 78 års ålder. 

K o m m e n d ö r O. von F e i l i t z e n blev dr 
Henrik Bergs efterträdare som ordförande. Varmt intres
serad och kunskapsrik missionsman som han var, utförde 
han ett mycket förtjänstfullt arbete, icke minst under de 
år, då han skötte sekreterarens befattning. Träget och 
troget satt han flera timmar dagligen på expeditionen och 
fullgjorde där sin frivilliga kärleksgärning med den största 
noggrannhet och punktlighet. Är 1889 ingick kommendör 
v. Feilitzen som medlem i kommitten. Svenska Missio
nen i Kina var alltsedan den teg i Guds vingård, han mest 
intresserade sig föt. Med sällspord hängivenhet verkade 
han för Missionen under hela sitt återstående liv. v. Fei
litzen var född 1847 och avled 1926. 

Ö v e r s t e H e r m a n D i l l n e r inträdde år 1918 
som ordförande. Alla som hade förmånen att känna och 
samarbeta med överste Dillner minnas honom som ridda
ren utan fruktan och tadel. Med överste Dillners .bort
gång ändades ett liv fyllt av trogen tjänst i Herrens vin
gård, ett liv, som till sitt innersta väsen och till sin yttre 
gestaltning stadigt blev klarare och klarare präglat av lik
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het med Mästaren. Han var en sällsport helgjuten Her
rens tjänare. Allt i hans liv avgjordes efter vad han fat
tat vara Guds vilja, och vid sökandet efter visshet om, 
vilken väg Gud ville visa honom, brukade han bibelordet 
och bönen samt ett noggrant aktgivande på den inre rös
ten i hjärtat. Bibeln var den käraste boken i det Dillners
ka hemmet, och var och en, som vid något tillfälle vistades 
där, vet att berätta, hurusom den boken framför andra 
alltid togs fram och hurusom han forskade i densamma. 

Med missionärerna stod han i flitig korrespondens, 
kanske ej med alla, men med många. Ett är säkert, att 
han varje dag bad för dem, var och en vid namn. För 
missionärernas barn klappade hans hjärta varmt, liksom 
det i hög grad hade gjort hos hans förut avlidna maka. 
Saknaden efter den älskade brodern och vännen kändes 
vida. 
.. Sekreterarebefattningen efter kommendör O. v. Feilit
zen upptogs av m i s s i o n ä r N a t h a n a e l H ö g
m a n. Denne, som vistades hemma på semester, anmoda
des träda in i arbetet. 

I Högman erhöll Missionen en synnerligen dugande 
kraft, som under flera år gjorde Missionen känd och älskad 
bland missionsvänner landet runt. Högman förenade med 
ett naturligt älskvärt och vinnande väsende en icke ringa 
insikt i bibelordet och fick genom bibelstudier såväl som 
i sina skrifter i stor omfattning vara Guds församling till 
gagn. Han ägde även stor praktisk förmåga, så nöd
vändig i en uppgift som hans. En svår sjukdom nedbröt 
hans eljest starka fysik, och den II februari 1926 avsom
nade han, endast 48 år gammal. 

Missionens förste kassaförvaltare var b r u k s p a t
r o n E r n s t K j e l l b e r g då boende i. Stockholm. 
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Han flyttade sedermera till Valåsen i Värmland, där han 
avled I935 vid 75 års ålder. 

Till hans efterträdare utsågs ö v e r i n g e n l o r 
K. G. M a g n u s s o n. Under en följd av år fyllde han 
på ett synnerligen förtjänstfullt sätt denna sin uppgift. 
Trots sin strängt upptagna tid ägnade han så mycket han 
kunde av sitt intresse och sin omtanke åt Missionen. Man 
kände sig alltid så trygg, då något uppdrag var anförtrott 
åt den lugne, gudfruktige Karl Magnusson. Åt missionä
rernas barn ägnade han mycken omtanke. Det var under 
hans tid som Barnens Hem på Duvbo kom till stånd. Helt 
hastigt rycktes han bort efter blott några dagars sjukdom, 
uppriktigt sörjd och saknad. Han var född I865 och avled 

I92 5· 
.. D i r e k t ö r H e n n i n g H a l l e n c r e u t z trädde 
så in i ingeniör Magnussons ställe. Att till denna befatt
ning erhålla en insiktsfull, troende affärsman var av stor 
vikt och betydelse. En sådan var Henning Hallencreutz. 
Utbildad ingeniör och ledare av det stora handelshuset 
Percy F. Luck, satt han inne med särdeles stora kvalifika
tioner på flera områden. Med hela sitt hjärta ägnade han 
sig åt fyllandet av kassaförvaltarens uppgift. Klok och rätt
rådig var han ett föredöme såsom kristen affärsman. Att 
vid styrelsesammanträden lyssna till Henning Hallen
creutz' föredrag över "kassans ställning" var en ren upp
byggelse. Det framgick då, vilken bönens man han var. 
I tro framlade han egna och Missionens behov för Gud, 
och han blev bönhörd. Han var frikostig och räckte i sin 
kärlek till för många. Allt för tidigt, enligt vår mening, 
lämnade han oss I935, vid nyss fyllda 63 år. 

Härmed hava vi i korthet omnämt de män, som beklätt 
olika befattningar inom S. M. K. 

* 
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Här nedan följer namnen pa ovriga .avlidna kommitte
ledamöter i den ordning de blevo medlemmar av kom

mitten. 

R e d a k t ö r P. A. P a l m e r, Sanningsvittnets 
grundläggare, var under två år medlem av kommitten. 
I hans tidningsorgan inflöto alla meddelanden från 
fältet, tills Missionen utgav sitt eget organ. Palmer 

avled I889. 

K a m m a r h e r r e J. von H o l s t. Född I841. 

Död I9I7. 

Betecknande för denne Herrens tjänare var hans fri
modighet i att bekänna Jesu namn inför nästan alla, med 
vilka han kom i någon beröring. För den yttre missionen 
fick han tidigt intresse, och under sin tid som ledamot av 
S. M. K. ägnade han mycken kärlek åt missionärerna per
sonligen och lämnade missionen både då och senare eko
nomiskt stöd. Avsidestagen blev han under några år, och 
under de sista veckorna var han oförmögen att tala. 
Sex dagar före sin död fick han nåd att efter en stilla bön 
aven knäböjande vän vid bädden, yttra de sista orden på 
jorden: "Amen! Ja, tack och lov, käre Herre Jesus!" 

Fängelsedirektör Gerhard Reuter

c r o n a. Född I865. Död I927. 

Sin kännedom om Kinamissionen fick nog Reutercrona 
genom sin vän, kyrkoherde Hylander, som var fängelse
predikant på Centralfängelset på Långholmen, för vilket 
Reutercrona var direktör. 

Kärleken till missionen fördjupades. Stilla och an
språkslös till sitt väsen som han var, följde han med sitt 
intresse och sina förböner såväl missionsarbetets utveck
ling, som missionärerna. På grund av att han måste av
flytta från Stockholm i och med att han övertog direktörs
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befattningen på Svartsjö, utträdde han ur kommitten. 
Han avled 1927. 

I n g e n i ö r W. W i d m a r k. Född 1839. Död 1904. 

Ingenjör Widmark var landshövdingeson från Norrbot
tens län. I unga år kom han till Bristol och blev chef för 
en stor lokomotivverkstad. Han var under 18 år medlem 
av Georg Mullers församling. I slutet av I870-talet över
tog han chefsposten för Helsingborgs mekaniska verkstad, 
vilken under hans ledning nådde ett stort uppsving. 

Han åtnjöt allmänt anseende för sin stora duglighet, sin 
redbarhet och sin kristliga vandel. Vid sitt sista besök vid 
ett av våra årsmöten talade han över detta ord: "Och den 
lilla flickan sade: 'O, att min herre vore hos profeten, som 
är iSamaria' ." 2 Kon. S: 3 Härvid ställde han en innerlig 
inbjudning till var och en, som ej lämnat sig åt Herren, att 
komma till honom och sedan i sin tur bliva missionär i den 
kallelse, Herren givit honom. 

A p o t e k a r e E f r a i m S a n d b l o m. Född 1860. 
Död 1909. 

Med Efraim Sandbloms död avslutades ett människoliv, 
som inom tidens gränser var i flera avseenden märkligt, 
icke genom yttre utmärkelser, utan genom de inflytelser, 
som han utövade på vida kretsar, och därigenom att dessa 
inflytelser voro helt ägnade åt Guds tjänst. Han var en 
kännare av missionsvärlden som endast få hemmavarande 
missionsvänner. Personligen stod han i brevväxling med 
ett stort antal missionärer i snart sagt alla världsdelar. 
Han var i besittning aven lättflytande penna, och i såväl 
ord som skrift var han flitigt verksam. Men bakom ordet 
stod en man, vars högsta livsintresse var, vad som hörde 
Guds rike till. Hans exempel skall därför bära frukt även 
i kommande tider. 
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K y r k o h e r d e A. H y l a n d e r. Född 1852 • 

Död 1935. 
Flera år stod han i fångvårdens tjänst. Som kyrko

herde em. i Simtuna och Altuna församlingar i ärkestiftet 
slutade han sina dagar. Med värme frambar Hylander sitt 
budskap om synd och nåd. "Det ena nödvändiga" fram
lyste alltid däri. Under många år var kyrkoherde Hylan
der medlem av vår mission. Mycken kärlek, förbön och 
personlig vänskap fingo vi genom honom röna. 

I n g e n i ö r I var L a n d g r e n . Född. 1860. Död 

1917. 
Ingeniör Landgren var kyrkoherdeson från Ystad. Efter 

genomgången kurs vid Tekniska högskolan innehade han 
flera befattningar som ingeniör. Under sin studietid hade 
han alldeles förlorat tron på Gud, ja, blivit en utpräglad 
fritänkare. Framlidne kinamissionären Emanuel Olsson 
kom i hans väg och fick vara honom till stor välsignelse. 
Han började söka Gud på bönens väg, och han fann ho
nom "dagen före julafton", som han särskilt bett om! 

Under IS år var han en verksam medlem av S. M. K:s 
kommitte. Trohet och grundlighet präglade utförandet 
av varje hans uppgift. Under den sista tiden av sitt jorde
liv var han mycket klen. "Mera, mera", viskade han, när 
hans hustru sakta för honom läste upp bibelspråk. Det 
sista ord som hördes från honom var: "färdig, färdig". 
Den 12 februari 1917 hade denne Herrens tjänare full

bordat sitt lopp. 
G o d s ä g a r e J o h a n n e s H e d e n g r e n. Född 

1856. Död 1922. 
Johannes Hedengren var son till den i religiösa kretsar 

så bekante godsägaren Olof Gabriel Hedengren på Rise
berga, Närke. Efter avlagd studentexamen och genom
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gången kurs vid Alnarp, ägnade han hela sitt liv åt lant
bruk. Han var en framstående jordbrukare. Tiden för 
hans omvändelse är oss icke bekant, men desto mera kän
na vi honom som en flitig och framgångsrik arbetare L 
Guds stora vingård. Under en lång följd av år tillhörde 
han vår mission och tjänade oss vid våra årsmöten och 
försäljningar, dels genom det ord han förkunnade, dels ge
nom sin härliga sång. Han var en av de personer, som 
läsa missionstidningarna "med pennan i hand". Så snart 
det i missionsmeddelandena var något tacksägelseämne, 
antecknades det genast, och så snart där förekom något, 
som borde göras till föremål för bön och förbön, anteck
nades det. 

En närstående vän till honom sade vid hans frånfälle: 
"Ofta har vid tanken på honom orden om Demetrius 
kommit i mitt minne: 'Han har vittnesbörd av alla och av 
själva sanningen'." Den sista kampen var svår och lidan
desfylld, men nu har vår vän hugnad. 

K a p t e n A m b j ö r n B ä ä r n h i e l m. Född 186I. 

Död 1922. 
Stilla och underbart tändes ljuset i den unge officerens 

hjärta, det brann där i något över tjugo år, det spred sina 
strålar utöver det egna hemmets och bortom den närmaste 
omgivningens gränser, ut i vidare kretsar. Ungdomen, 
barnen och samhällslivet i dess helhet blev föremål för 
hans omtanke, och till missionen) särskilt då Svenska Mis
sionen i Kina, fick han en varm och brinnande kärlek. I 
det Bäärnhielmska hemmet i Skellefteå voro missionens 
representanter alltid välkomna, och då behovet av ett om
bud för S. M. K. i det stora Norrland gjorde sig kännbart, 
var det naturligt att därtill kalla kapten Bäärnhielm. Han 
invaldes först till rådgivande och senare till ordinarie leda
mot av kommitten. Endast ett årsmöte kunde han bevista, 
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men i sin egenskap av ledamot gjorde han under flera år 

sitt inflytande känt. 
Så nalkades hembudet. "Det är bra." "Löftena hålla." 

"Tänk att ej en enda synd anklagar mig!" Dessa voro 
några av hans sista ord. Hans minne lever i tacksamhet. 

F r ö k e n A m e l i e S c h ö n. Född 1852. Död 19 15. 

Fröken Schön var en verksam medlem i Svenska Mis
sionen i Kina snart sagt från denna missions grundande. 
I syföreningen, vid försäljningar, vid missionens bönemö
ten och högtider deltog hon troget och med glädje. Vil
ligt och gärna gav hon av sitt jordiska goda, men än mer, 
hon insatte i arbetet för Guds rike sitt personliga liv med 
förebedjande kärlek. Länge stod för henne dörren till 
hennes Herres glädje på glänt. Tåligt bar hon lidandets 
börda. "Porten är öppen", hörde man henne viska, och 

en av hennes sista frågor var: "är Jesus här?" 
Ja, Han var där, och stilla inslumrade hon för att vakna 

och mättas av sin Frälsares åskådning. 

F r ö k e n L o u i s e S c h ö n. Född 1853. Död 1934· 

Louise Schön, syster till Amelie Schön, var i likhet med 
denna, en trogen Herrens tjänarinna, som flitigt ockrade 
med de henne förlänta punden. Troget, hängivet och ut
hålligt tjänade hon sin Herre under många år. Kristi 
kärlek utstrålade från henne i sällsynt kraft. Ofta bröt 
hon sin alabasterflaska. Nitisk och värderad medlem av 
kvinnokommitten deltog hon med intresse i allt det som 
rörde Missionen. Missionärerna och deras barn hade i 
henne ett trofast stöd. Då sjukdom hindrade henne från 
att personligen närvara vid Missionens högtider och sam
mankomster, följde hon likväl med levande intresse verk
samheten hemma och ute. Hon lämnade detta livet en av 

de första dagarna av det nya året 1934· 
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F r Ö k e n S i g r i d S t o r c k e n f e l d t. Född 1859, 

död 1927. 

Det blev ett stort tomrum inom Svenska Missionen i Ki
na, då detta varma hjärta upphörde att klappa. I närapå 
tjugo år hade hon varit en verksam och intresserad med
lem av kvinnokommitten och under de senaste åren Mis
sionens representant i Svenska Missionsrådets kvinno
kommitte. I syföreningarna tog hon en mycket verksam 
del, och nästan aldrig saknades hon vid veckobönemötena 
i Betesdakyrkan. Missionärerna, såväl som deras barn, 
hade hon mycket kära. Hennes gästfria hem stod alltid 
öppet, och många vederkvickelsens stunder bereddes där 
Herrens vänner. Genom tro och tålamod blev hon löf
tenas arvtagare. 

F r u A n n a P e t e r s o n. Född 1867, död 1928. 

Budskapet om fru Anna Petersons hemgång den 10 :de 
januari, i Trichinopoly i Indien, väckte stor bestörtning 
och sorg hos missionens vänner i hemlandet. Hon var 
väl känd inom missionen, mest kanske i sin egenskap av 
ordförande i Lärarinnornas Missionsförening. Genom 
henne fick missionens Herre utföra ett välsignat arbete i 
olika världsdelar. 

Svenska Missionen i Kina hade förmånen att länge i 
henne åtnjuta en trofast vän, och under flera år var hon 
medlem av kommitten. Fru Peterson hade fått stora 
gåvor av Gud, och hon lät dessa sina gåvor helgas för 
Guds rike. Hon var vidsynt och praktisk till sin läggning. 
Klarhet i tanken och fasthet i viljan voro utmärkande 
drag hos henne. Hon hade ledaregåvor som få och be
tydde oändligt mycket för Sveriges lärarinnekår, för skol
ungdomen, för vänner i hemlandet och för missionärerna 
ute på de olika fälten. 
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Under en resa till Indien, företagen för att närmare lära 
känna missionsarbetet, avled hon på svenska kyrkans mis" 
sionsstation, efterlämnande ett stort tomrum. 

F r ö k e n A n n a G a u f f i n. Född 1868, död 1934· 

Fröken Anna Gauffin var i sin hemstad, Kristianstad, 
en känd och välkänd personlighet, vilkens gedigna karak
tär och varma gudsfruktan, satte spår efter sig på mer än 
vanligt sätt. Anna Gauffin var ett namn med fulltonig 
klang. Hon var en kristen, vars tro och förtröstan på 
Gud var den starka, bärande kraften i varje hennes hand
ling och företag. Missionen erövrade tidigt hennes hjär
ta, och genom resor i missionsländerna hade detta intresse 
ökats och bar frukt i det hängivna arbete, som hon ne4
lade inom olika religiösa sällskap. År 19II mottog hon 
kallelse att bliva Missionens C?mbud och 1921 invaldes hon 
till ordinarie ledamot av kommitten. Med sin rika begåv
ning, sitt andliga sinne, sitt sunda omdöme, sin stora er
farenhet, sin fasta trosförtröstan, sin trogna förbön, sin 
djupa förtrogenhet med Herrens vägar var Anna Gauffin 
en ovärderlig skatt för oss i vårt arbete. 

F r ö k e n E m m a B e s k o w. Född 1862, död 1935· 

Fröken Emma Beskow stod oss som mission särskilt 
nära. Så tidigt som 1903 ställde hon sin tid och sina kraf
ter till Missionens förfogande genom att antaga kallelseI1 
att vara biträdande sekreterare. Samma år ingick hon 
som medlem i den kort förut bildade kvinnokommitten, 
vars ordförande hon fortfor att vara, tills hon slutligen 
måste avgå på grund av tilltagaride dövhet. Åt redige
ringen av vår tidning och vår kalender ägnade hon myckeri 
tid och kraft. . . 

Detta ger oss en bild av vilken värdefull medarbetare 
Emma Beskow varit. Hängivet och självuppoffrande i: 

10 
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allra högsta grad tjänade hon missionens Herre med sina 
rika gåvor. För våra missionärer blev hon till stor väl
signelse. Hon tog alltid så personligt del i deras sorg 
och glädje. Hennes missionsgärning utfördes mycket i 
det fördolda. Saknaden efter henne är stor i leden bland 
de kämpande härnere. 

* * * * 
Frid över alla dessa hemgångnas minne! Med nit och 

intresse följde de Missionens utveckling. De understödde 
den med sina förböner, de spridde kunskap om densamma 
var och en på sin hemort, och likt kvinnorna, som följde 
Jesus, "tjänade de honom med sina ägodelar." 

* 
Vi rikta nu våra tankar på de hemgångna missionärerna. 

N a e m i L i n d e r, f ö d d S j ö b e r g, född 1873, 

död i Kina 1903. 

Naemi Linder, var dotter till arkitekt Gustaf Sjöberg i 
Stockholm och var den första i vår mission, som genom 
döden kallades till högre tjänst. Hon avled den 14 juli 
i rödsot, sedan hennes lille gosse, Gustaf, blott några da
gar förut avlidit i samma sjukdom. Trogen och nitisk i 
sin kallelse lämnade hon ett stort tomrum i de efterlevan
des hjärtan. 

A n n a F o l k e, f ö d d G r a n, född 1865, död i 
Sverige 1906. 

Fru Anna Folke var född i Alingsås. Efter att hava 
genomgått fröken Sigrid Rudebecks skola i Göteborg, av
skildes hon 1888, vid Missionens första årsmöte samt ut
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reste samma år till missionsfältet, och förenades 1889 i 
äktenskap med Erik Folke. Troget stödjande stod hon, 
den enda kvinnliga missionären, vid sin mans sida, tåligt 
bärande alla de svårigheter, varmed missionsarbetet i Ki
na särskilt under de första åren, var förknippat. Envar, 
som hade förmånen att känna Anna Folke, fick förvisso 
ett djupt intryck av hennes ovanligt anspråkslösa och öd
mjuka väsen. Skönast framträdde kanske hennes kärleks
fulla och självuppoffrande sinne i hemmet. Annandag 
jul avsomnade hon lugnt och stilla i lunginflammation på 
missionshemmet i Duvbo. 

J a k o b B ö Il i n g, född 1871, död i Kina 1907. 

Jakob Bölling, som var son till godsägaren Hj. Bölling 
och hans maka, född Wiel, ägnade sig åt militäryrket och 
utnämndes till löjtnant vid Jönköpings regemente år 1895. 
Sommaren 1898 kom han som informator till kapten Oscar 
v. Malmborg på Öringe. Han hade dittills vandrat främ
mande för Gud, men det kristliga inflytandet och de stän
diga förbönerna uppmjukade till sist även hans hjärta med 
den påföljd att han helt överlämnade sig åt Frälsaren och 
erhöll den frid, som han längtade efter. Nu uppstod hos 
honom behovet att för andra avlägga ett vittnesbörd om 
den lycka han erfarit. Då och då gingo hans tankar till 
hednavärlden, men det var först sedan han antagits som 
sekreterare vid K. F. U. M. i Göteborg, som han kom till 
full visshet om sin missionskallelse. Han avreste på hös
ten 1901 till England, och vid årsmötet 1902 avskildes han 
för sitt blivande kall. I äktenskap förenad med sin ung
domsvän, fröken Inez Berzelius, fick han sedermera utföra 
några års arbete, tills ett slaganfall ändade hans förhopp
ningsfulla liv. Hans oväntade bortgång kändes som en 
mycket stor förlust. 
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T h o r a W e s t e r, f ö d d H a t t r e m, född 

1874, död i Kina 1908. 

Fru Wester var född i Gudbrandsdalen i Norge. Redan 
som helt ung kom hon till ett medvetet liv i förening med 
sin Frälsare, och vid 14 års ålder väcktes hos henne en 
önskan att få utgå som missionär till Kina. Det synliga 
redskapet till detta var hennes kusin, fröken Ragnhild 
Hattrem, som år 1889 utgick som missionär till Kina. Är 
1898 utreste fröken Tora Hattrem till Kina och arbetade 
sedan under några år på Svenska Missionens fält, innan 
det norska missionssällskap som hon tillhörde, ännu fått 
sig ett eget fält anvisat. Genom äktenskap med Verner 
Wester blev hon sedan medlem av vår mission, men avled 
efter en jämförelsevis kort tid på missionsstationen 
Chiehhsien i Shansi. 

S v e a W i b e 11, född 1886, död i Kina 1916. 

Det var vid en L. M. F:s konferens i Jönköping, som 
den käcka Svea Vibell tillkännagav sin önskan att få utgå 
som föreningens representant till Kina. Hennes arbets
dag blev kort, men frukten av densamma skall förbliva. 
En gedigen karaktär, parad med utpräglad rättskänsla, 
var något utmärkande för Svea Wibell. Hon var en tro
fast vän i nöd, hjälpsam mot alla, käck och glad i hemmet. 
Hon sade en gång till en ung kineskvinna, pekande på 
dennas bundna fötter: " Huru skulle du känna det att kom
ma in i himlen på dessa små fötter, om du alls kommer 
dit?" Till en annan sade hon en gång: "Kan det vara 
möjligt att det är rent i hjärtat, då Ni ha det så här snus
kigt i rummet?" Sådan var Svea Wibel1. Hon halverade 
aldrig med sanningen, även om hon riskerade att bliva 
missförstådd. En svår tyfoidfeber ändade hennes löftes

rika liv. 
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E m y O h r 1 a n d e r , född 1875, död i Kina 1921. 

Fröken Emy Ohrlander var född i Trälleborg 1875. 

Hon genomgick småskolelärarinneseminariet i Göteborg 
och hade åren 1904-1911 anställning som handarbetslära
rinna vid Göteborgs folkskolor. 

Den 6 oktober 1912 avreste hon till Kina och var vid 
tiden för sin hemgång nära slutet av sin första arbets
period. Hon stod mitt inne i arbetet bland de unga, för 
vilka hon var som en mor. Till henne kunde de komma 
med sina bekymmer, stora och små, och de blevo aldrig 
avvisade. En svårartad dysenterisjukdom ändade hennes 
liv den 5 februari 1921. 

H a t t i e B e r g q u i s t, f ö d d A n d e r s o n, 
död i Kina 192 I. 

Hatde Anderson var född i Chicago av svenska föräld
rar den 31 januari 1885. Efter slutad skolgång utbildades 
hon till sjuksköterska och utgick till Kina hösten 1917. 

I hennes ansökan läser man bland annat följande: "Min 
enda önskan är att tjäna min Mästare och att föra någon 
själ till honom. Det är min allvarliga önskan att få tjäna 
min Mästare, varthelst han vill sända mig." 

Efter blott 14 månaders lyckligt äktenskap med mis
sionär Carl Johan Bergquist hemkallades hon den 19 april 
i staden Loyang, djupt sörjd och saknad. 

G e r t r u d W e s t e r, f ö d d H all d o r f, 
född 1888, död i Kina 1923. 

Hjärnhinneinflammation var den sjukdom som så ovän
tat tog ifrån oss vår älskade syster Gertrud Wester. Hon 
var född i Mönsterås 1888 där hennes far var folkskollä
rare. Uppfostrad i ett varmt kristligt hem fick hon redan 
från barndomen lära sig umgås med Gud i Ordet och bö



150 

nen. Efter att hava avlagt småskolelärarinneexamen er
höll hon anställning i Huskvarna. 

Där ägde hennes avskiljning till missionärskallet rum 
den 16 april 1910. Efter två års vistelse på missionsfältet 
ingick hon äktenskap med missionär Verner Wester och 
arbetade tillsammans med honom i staden Puchowfu 
(Yungtsi) tills hon genom döden hemkallades, i vårt tycke 
allt för tidigt. Hennes arbetsdag var kort, men den an

vändes troget. 

A g n e s F o r s s b e r g, född 1861, död i Sverige 

1926. 

Under nära ett fjärdedels sekel var det Agnes Forssberg 
förunnat att vara med om uppförandet av Guds tempel
byggnad därute i Kina. Kärlek, tro, oegennytta och ar
betsglädje voro de utmärkande dragen i hennes karaktär. 
Aldrig visade hon någon modlöshet eller försagdhet. Arbe
tet var ju Herrens, och inte kunde hans sak förlora i stri
den. En minnesvård, som aldrig kan förstöras, ett min
ne, som aldrig skall glömmas, lämnade hon efter sig. 
Efter ett långt och svårt lidande avled hon på missions
hemmet i Duvbo den 20 september 1926. 

F r e d r i k a H a Il i n, född 1843, död i Sverige 192 9. 

Fredrika Hallin inträdde i missionsgärningen vid mo
gen ålder. Även om hon därigenom hade att kämpa med 
större svårigheter än de yngre missionärerna i fråga om 
språkets inlärande o. s. v., fick hon dock genom sina rika 
erfarenheter i Herrens tjänst här hemma en fostran, så att 
hon sedan kunde göra en synnerligen värdefull insats i 
arbetet därute. Hennes outtröttliga nit, hennes självför
sakande liv, allt detta gjorde, att hon blev en prydnad för 
Jesu Kristi evangelium. Då hon lämnade Kina, blev tom
rummet efter henne mycket stort. Fredrika Hallin föddes 

J 
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i österhaninge socken av Strängnäs stift, där fadern var 
komminister. Hon ägnade sig efter faderns död åt bok
tryckeri och var en tid utgivare av Norrtelje tidning. 
Efter avlagd folkskollärarinneexamen. tjänstgjorde hon 
vid Stockholms folkskolor, tills hon år 1889 av kommitten 
för S. M. K. utsändes som missionär till Kina. Lika stilla 
och ljuvlig som hon vandrade ibland oss, lika stilla sked
de flyttningen den 13 sept. på missionshemmet i Duvbo. 

M a r i a B j ö r k l u n d, född 1882, död i Kina 1929. 

Maria Björklund var född i Stockholm den 4 sept. 1882, 

och antogs till missionär 1906. Hon var under de år hon 
arbetade i Kina stationerad i provinsen Shansi, staden 
Ishih. I evangelisationsarbetet och i skolverksamheten 
lade hon i dagen stort nit. Hennes sista utresa till Kina 
ägde rum i mars samma år som hon avled. Kräfta var 
den sjukdom som ändade hennes liv. Ett par månader 
före uppbrottet skrev hon: "Mina plågor äro mycket svåra, 
men morfininsprutning ger mig lindring. Tårarna rinna 
nog ibland, men ofta äro de glädjetårar, ty alla äro så 
snälla, och jag är ovärdig all Guds nåd. Jag brukar säga, 
att jag är Guds favorit, och det får jag riktigt känna nu, 
ty så mycket som jag nu får mottaga, har jag förut aldrig 
fått." 

Minnet aven nitisk arbetare och trofast vän skall länge 
kvarstå. 

E s t e r B e r g, född 1889, död i Kina 1930. 

Artalet 1930 står som ett vemodigt minne för oss som 
mission. Icke mindre än fem av våra kära arbetare kal
lades under detta år till högre tjänst. Ester Berg var en 
av dem. Hon var dotter till den i Jönköping år 1891 av
lidne läkaren Gustaf Berg och hans efterlämnade maka, 
Maria Berg, född Freidenfelt. Efter en omsorgsfull upp
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fostran blev hon 1912 antagen som S. M. K:s mIssIonär 
och fick under dessa år, som hon arbetade i Kina, vara till 
stor välsignelse för såväl sina kamrater som kineserna. 
Ester var nämligen utbildad sjuksköterska. Missions
kärleken tändes tidigt i Esters hjärta. Hon skriver därom 
i sin ansökan: "1 mitt hem har jag så mycket hört om mis
sionen, att .tanken att bliva missionär nog länge funnits 
hos mig." I sin dagbok från denna tid skriver hon bland 
annat: "Jag tror att Gud i går kallade mig att bli missio
~är i Kina. I boken 'Verklighetsbilder från Indien' läste 
jag följande, som grep mig mycket: 'Om Gud ämnade dig 
till sin missionär, men du föredrar att stanna hemma och 
.bedja för hedningarna, så uträtta dina böner ingenting. 
De äro som vissnade löv, ja, sämre, ty de vissnade löven 
kunna bliva till någon nytta, men det kunna ej dina böner. 
D~ uträtta ingenting, a Il s i n g e n t i n g'." I septem
b~r 1929 återvände Ester för tredje gången till Kina. Hen
nes stora uppgift blev att som "Daggryningens" missio
!lär förestå flickskolarbetet i staden Hoyang. U nder Ma
ria Björklunds tre sista veckor stod Ester vid hennes sida. 
Så återvände hon efter en lång och farofylld resa strax 
Nre jul till fältet, men länge dröjde det ej, innan den 
farliga tyfusfebern, som följde hungersnöden i spåren, la
d.~. ned henne på den sjukbädd, från vilken hon aldrig 
uppstod. Sorgebudet om hennes hemgång kom så hastigt 
och smärtan nästan förlamade oss. 

R o b e r t B e r g l i n g, född 1867, död i Kina 1930. 

Fjorton dagar efter Ester Berg's bortgång kom hembu
det till Robert Bergling. Pärleportarna stodo öppna efter 
hennes ingång i härligheten, och han fick följa henne efter. 
Robert Bergling hade en lång och arbetsfylld tid bakom 
!1~g i Kina. Han var en sällsynt gedigen och duglig mis
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sionär. Han hade alltid bråttom, men brådskade aldrig. 
Hans liv var uppfyl1t av intensivt arbete, men han hade 
ock lärt konsten att hava omsorg om sin egen själ. Han 
nalkades Gud med den största vördnad både på offentliga 
möten och i hemmet. Robert Bergling passade bra för 
förhållandena i Sverige, men han passade bättre för för
hållandena i Kina, och han passar bäst där han nu är. 
Hans starka sida var ej att tänka raskt, men då besluten 
en gång fattats, visade de sig vara välbetänkta. Bland 
kineserna passar det sig att tänka och handla sakta. Mot 
kineserna var han synnerligen hänsynsfull. Arbetet bland 
dem kom alltid i första rummet, därför vann han deras 
hjärtan. De stora församlingarna i Hancheng- och 
Hoyang-distrikten bära vittne om vad en åt Gud hängiven 
själ kan få nåd att uträtta. Till sist frambars slutstenen 
av hans arbete, och nåd vilar över densamma. 

K a r i n A n d e r s s o n född 1900, död i Kina 1930. 

Karin Andersson var vid sin bortgång blott trettio år 
gammal och avskiljdes för sin missionsgärning i sin hem
bygds kyrka, Brunno, den 22 juli 1928. Hon stationerades 
i staden Tungchowfu (Tali), där hon år 1930 avled. 
Det var den svåra fläcktyfusen som skördade även detta 
liv. Karin var en kärnkristen, väl skickad för sitt kall, 
men arbetsdagen blev ej lång. Vi skola en dag lära oss 
att förstå Guds handlingssätt. 

V e r n e r W e s t e r, född 1876, död i Kina 1930. 

Beredvillighetens ande behärskade i sällsynt hög grad 
Verner Wester under de 27 år han fick tjäna Missionen. 
Begåvad som han var med praktisk förmåga och i besitt
ning av ett stilla, vänligt väsen, god hälsa och goda kraf
ter, blev han en synnerligen värdefull hjälpare för många 
i krävande uppgifter. I sin verksamhet för evangeiii 
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spridande och befästande var han outtröttlig. Puchow 
(Yungtsi), hans smärtas stad, hade vunnit hans aldrig 
svikande kärlek. Här hade han fått stå vid sina käras 
dödsbäddar. Han fick gå igenom den svåra smärtan att 
gräva sex gravar i Kina, och nu har han själv fått gå till 
vila vid dessa sina käras sida. I det land, där han offrat 
sina bästa krafter, där får han nu vila till uppståndelsens 
morgon. Verner Wester var född i Kumla, Närke 1876. 

E b b a B u r e n, född 1864, död i Sverige 1930. 

Helhjärtad, varmhjärtad och nitälskande var Ebba 
Buren, då det gällde Guds sak, blyg och tillbakadragen, 
då det gällde henne själv. Alltid var hon redo att utgiva 
sig själv och sitt för Guds rikes befrämjande. Genom 
läsning av missionstidningar och böcker väcktes hos henne 
ett livligt intresse för missionen, och att få gå ut till hed
ningarna blev mer och mer hennes livs önskan och mål. 
Det var dock först 1894 som hon kunde få sin önskan för
verkligad. "Under dessa år av väntan har Herren", säger 
hon i sin ansökan, "visat mig, att jag ingenting är, ingen
ting kan och ingenting förmår, och att han, vår Mästare, 
intet väntar av oss, ty han vet vad för ett verk vi äro, han 
kommer ihåg att vi äro stoft, men att allt förmå vi genom 
honom, ty av honom, genom honom och till honom är 
allting. Honom vare ära i evighet." 

Sin mesta tid tillbringade Ebba Buren i Honanfu 
(Loyang)-distriktet. Tre gånger besökte hon hemlandet. 
Då hon sista gången återvände till Sverige, var det ock 
hennes föresats att snart få resa tillbaka till sitt kära ar
betsfält, men Herren hade annorlunda bestämt för sin 
tjänarinna. Hennes krafter började på ett märkbart sätt 
att avtaga. Hon sökte återvinna dem genom ett besök 
i Schweiz, men blev allt sämre. Sjukdomen började visa 

155 

allvarliga symtom med andnöd och avmattning, och den 
8 september utandades hon sin sista suck. 

O s c a r C a r l e n, född 1871, död i Sverige 1933. 

Efter att först under flera år hava arbetat i Helgelseför
bundets tjänst antogs Carlen till missionär i S. M. K. 1912. 
Tidigt hade han invigt sitt liv åt Herrens tjänst. Han fick 
i vida kretsar i Sverige vinna själar för himmelen, och 
under sin verksamhet i Kina fick han föra många till 
Frälsaren. Hans liv var ett liv i Kristus, det blev ock ett 
liv för Kristus. Sin längsta arbetstid tillbringade han i 
staden Juicheng, som blev honom mycket kär och som 
genom hans omsorg blev en idyllisk liten missionsstation, 
belägen uppe bland bergen i Shansi som den är. Avklä
dandets tid gick för honom långsamt och blev en smärtans 
tid. Hans utvärtes människa förtärdes av förgänglig
heten, så att av den till slut blott föga återstod. Under 
sin sjukdomstid fick han nåd att behålla trostillförsikten 
orubbad. Med Paulus kunde han bekänna: "Det jag nu 
lever i köttet, det lever jag i tron på Guds Son, som har 
älskat mig och utgivit sig själv för mig." Oscar Carlen 
var född i Västergötland 1871 och avled i sitt hem i Sköv
de den 16 juli 1933. 

M a r g i t E r i k s s o n, född 1908, död i Kina 1934. 

Uppvuxen i ett varmt kristligt hem i Kumla,~ Närke, 
drogs den unga Margit tidigt till missionen. Hon lärde 
sig att offra av sina små slantar till missionsarbetet i Ki
na, och så kom den dag, då hon offrade sig själv. Vi glad
des så mycket över denna gåva, som var så i allo lovande, 
men kort blev arbetsdagen. Den svåra sjukdomen dysen
teri angrep henne, och trots den omsorgsfullaste läkare
vård på sjukhuset i Kaifengfu ändades hennes unga liv 
den 14 sept. 
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Hon hade de allra bästa vittnesbörd av sina kamrater 
såväl i språkskolan som på den missionsstation, dit hon 
fick sitt arbete förlagt. "En av de bästa kamraterna, en 
andlig sådan, en god kamrat, en blivande god missionär", 
sådana intryck gav hon. Språket hade hon lätt för och 
hade redan börjat undervisa i söndagsskolan och göra hus
besök. Hon tvekade ej att bryta alabasterflaskan och ut
gjuta den över sin Mästare. "Vad hon kunde det gjorde 
hon." Mark. 14: 6, 8. 

A x e l H a h n e, född 1863, död i Sverige 1935. 

Med Axel Hahne bortgick en av de äldste missionärer
na inom S. M. K. Under en tidsrymd av 45 år var .han i 
Missionens tjänst. Sin huvudsakliga tid tillbringade han 
i Ishih, provinsen Shansi. Vid sin makas sida utförde han 
där ett troget arbete, som ock bar frukt . Han fick glädjen 
se, hurusom en kristen församling växte upp omkring ho
nom och hans medarbetare. Axel Hahne var till sin natur 
tillbakadragen och anspråkslös. Han älskade att fördjupa 
sig i Ordets sanningar och ägde en ingående bibelkänne
dom, som han gärna meddelade åt andra. Ordet och bö
nen voro för honom det angelägnaste av allt. Han tog 
sig tid att sitta vid Mästarens fötter och lära av honom. 
Hans jordiska hydda bröts långsamt ned, och därmed steg
rades hans längtan efter den himmelska boningen. Axel 
Hahne var född i Kumla, Närke. Under den sista tiden 
hade han sitt hem i Karlskrona, och där slutade han sin 
jordevandring. Älskad i livet, saknad i döden! 

A n n a E r i k s s o n. 

Anna Eriksson föddes 1864 i Kvillinge socken av Lin
köpings län och antogs 1892 till missionär inom Svenska 
Missionen i Kina. I sällskap med sju andra, tillhörande 
samma mission, avreste hon till Kina, sedan hon förut till
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bringat några månader i London och i Sverige vistats en 
tid vid Elsa Borg's Bibelkvinnohem. 

Sin första verksamhetstid hade Anna Eriksson i provin
sen Shansi, i staden Ishih, men förflyttades sedan till pro
vinsen Shensi, där hon verkade i städerna Tali, Pucheng 
och Hancheng. Det var i den sistnämnda staden som hon 
grundlade de s. k. "kvinnoskolorna", vars ändamål är att 
åt kvinnor och barn meddela kunskap i att läsa och förstå 
Guds ord. Denna verksamhet har sedermera upptagits 
överallt på vårt fält och visat sig vara till stor välsignelse. 
Den sista arbetsperioden varade i tretton år, och 1925 åter
kom vår syster till hemlandet, fortfarande med det hoppet 
att få återvända till sitt kärvordna arbetsfält. Bruten 
hälsa lade dock hinder i vägen. Detta inverkade emeller
tid icke på hennes intresse, och med livlighet och värme 
deltog hon i arbetet hemma. Hon var en ungdomens vän, 
utrustad med en icke ringa humorns gåva, varför hon var 
gärna sedd och hörd i de kretsar, där ungdomen samlades. 
Hembudet kom på själva juldagsmorgonen 1935, då 
klockorna i Duvbo samhälles lilla kyrka kallade till jul
otta. Efter en häftig hjärnblödning hade hon under ett 
par veckors tid varit medvetslös. "Trogen intill döden" , 
stod det att läsa på banden på den krans som Missionen 
nedlade på hennes bår. Trohet var Anna Erikssons ut
märkande drag. 

G u d r u n B o q v i s t, född 1907, död i Kina 1936. 

Gudrun Boqvist var en av de sex unga missionärer, som 
vår mission fick sända ut 1932. Under knappt fyra år fick 
hon vara ute på missionsfältet, och budskapet om hennes 
död kom som en fullständig överraskning, en mycket 
smärtsam sådan. Hon var född i Brunflo i Jämtland och 
dog i Ishih, provinsen Shansi. 
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Om henne skriver en närstående vän bland annat: 
"Hennes liv utmärktes av att tjäna från början och till 
slut. Det tog icke lång tid för kineserna att finna ut, 
att de i henne hade en vän, som älskade dem, en som alltid 
var villig att hjälpa, vare sig det gällde kroppsliga eller 
andliga behov. Själars omvändelse låg som en börda på 
hennes hjär.ta. Hon talade ofta om Herrens återkomst. 
Några dagar före sin sjukdom deltog hon i tältarbetet. 
Hon var nedslagen över det till synes ringa resultatet. 
Föga anade hon, att ord som hon vid detta tillfälle hade 
talat, gingo rakt till hjärtat på en av församlingens äldste 
och kanhända även till andra. Nu står hon bärgad inför 
tronen, efterlämnande ett stort tomrum. 

* 
Dessutom äro av de missionärer som utträtt ur S. M. K., 

så långt vi veta det, följande avlidna: 
E m a n u e l B j ö r k e b a u m, E m i l i a U l f f, 

S i g r i d M c L e a n, född Bengtsson, A n n a 
S p h i r a, född Rosenius. 

* 
Med vemod och tacksamhet avsluta vi härmed den korta 

skildringen av våra kära hemgångna. Med vemod, ty 
vi sakna dem i deras arbete för Herren - med tacksamhet, 
ty de utförde en god tjänaregärning, var och en efter den 
nåd som var dem beskärd. 

För alla helgon, som i kamp för tron 
Stått fast mot världen och nått himlaron, 
Till dig, o, Jesu höjes lovets ton: 

Halleluja! 
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