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FÖRORD.

Boktryckeri

A/B

P . A. Palmers EHr.
Stockholm
1941

Allt sedan grundläggaren av Svenska Missionen i
Kina, den i vida kretsar högt skattade Erik Folke
för ca. två år sedan av Herren kallats till högre
tjänst, har det varit missionsledningens önskan att
utgiva en levnadsteckning över honom. Efter någon
tvekan åtog sig hans efterlämnade maka att avfatta
en sådan. Då hon var angelägen att däri infläta utta
landen jämväl av missionärer på fältet, med vilka
skriftväxlingen tog lång tid i anspråk, har boken
först nu kunnat färdigställas. Vi äro dock förvissade
om, att Erik Folkes minne lever så friskt hos många,
icke blott inom kretsen av Svenska Missionens i
Kina särskilda vänner, att skildringen av hans per
son och liv skall vinna stor spridning, detta så myc
ket mer som boken jämte det historiska, delvis på hit
tills okända fakta vilande stoffet innehåller en mängd
drag ur Folkes och missionens öden som äro av mäk
tig trosstärkande och uppbyggande art. Må Gud i
nåd brub denna skildring aven sällsynt helgad och
ay Herren välsignad man till att väcka och stärka
trosli vet och missions kärleken hos många!
Storängen d. 18 sept. 194 1.
Karl Fries.
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FÖRFATTAREN S FÖRORD.
Denna skildring gör ej anspråk på att vara en lev
nadsteckning utan vill endast framställa en livsbild
av Guds tjänare Erik Folke såsom han stod inför sin
Gud.
JVIå denna bild som här tecknats få levandegöra
vad Gud förmår utföra genom en svag människa
som lägger sin hand i Guds starka hand och villigt
lå ter sig ledas av honom.
" Icke med makt och icke med kraft men med min
ande, säger Herren Sebaot."
Mimm'i Folk e.

D å jag blev ombedd att skriva min manS levnads
teckning, ljöd det inom mig: Hur skall jag kunna
skriva om honom, som står mitt hjärta närmast,
som jag fått följa med hans hand i min, då livet
sakta rann bort, ända fram till det ögonblick, då
, evighetens portar öppnades för honom och hans
blick skådade in i det eviga, oändliga? Återspeglade
månne den underbart blåa blicken något av vad han
såg? En vän skrev från Kina: "Han har gått att
skåda Konungen i hans härlighet och blicka ut över
ett vidsträckt land". (Jes. 33: 17.) Alla gränser äro
för alltid utplånade för hans vidsynta blick och hjär
ta. Skyn av vittnen, som följer oss, blir allt tätare,
och det är som om en aning av jublet omkring tro
nen ville tränga ned till oss och sporra oss till fort
satt kamp och uthållighet. 

*
Gud tar hem sina vittnen men fortsätter verket.
Erik Folke var ett vittne för Gud i Kina. Han blev
ej ohörsam mot den himmelska synen. Han var tro
gen sin kallelse ända till slutet, och Gud välsignade
honom och gav honom den nåden att få stå mitt uppe
i arbetet, ända tills uppbrottsordern ljöd. Också då
var han villig att lyda: "J ag är i Guds hand, Han
vet."
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Gud behövde en man i Kina, och Han utvalde
Erik Folke att där bereda väg för ' sig. Ofta fram
träda Guds män ur det tysta och fördolda. Då Gud
vill utföra sitt verk, väljer Han gärna ringa red
skap från undangömda platser, från rum som icke
synas. Han håller över dem sin skylande hand, tills
Han för dem fram i ljuset. Den begynnande utveck
lingens tid, kallelse- och förberedelsetiden med dess
kamp och strid, frestelser och segrar, är en hemlig
het mellan Gud och själen, oftast osynlig för män
niskors blickar, som ej få tränga in i den heliga
uppgörelsens kammare, om ock glimtar då och då
riå fram till oss.
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UNGDOMS- OCH STUDIEAREN.
En liten grå stuga i Dalarna var Eriks hem. Vid
Dalälvens strand satt han och mediterade som han
älskade att göra hela sitt liv. I skog och mark sprang
han omkring, och som en annan liten herdegosse
vallade han sin hjord. Säkert öppnades hans blick
då för naturens skönhet, som han mycket älskade,
och Gud var honom nära och höll sin hand över gos
sen. Till skolan blev ej vägen lång. Tidigt vaknade
studiehågen. Lekkamraten Erik Axel Karlfeldt var
ock med, en liten en, som vid inträdet i småskolan
följdes av sin syster. Eriks far, lantbrukare E. An
dersson, var en stilla, gudfruktig och begrundande
man, som Erik med särskild kärlek mindes. Då bu
det om hans faders död nådde honom i Kina, kom
mer hans äldste son ännu ihåg, att far grät. Modern
var liten och spenslig, av ett livligt temperament.
Hon kallade helst sin yngste son, som hon höll myc
ket kär, för "gossen" och nämnde sällan hans namn
i barnaåren. Gärna hade jag velat bevara den lilla
kammare, där Erik Folke föddes den 7 juli 1<:' 62,
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där jag såg hans moder och den miljö, i vilken han
vuxit upp.
Hur minnesrik var ej den dagen, då jag första
gången hörde Erik tala till sitt eget folk i sin hem
bygds kyrka i Folkärna! Där sutto hans moder och
den gamle, vithårige lä raren och hans nära fränder
och vänner. Han var en av deras egna, och hans ord
ljödo mäktigt och gripande ut över fö rsamlingen.
Det förnams en särskild klang i stämman. 
Eriks vän och beskyddare blev den mäktige och
myndige prosten Akerblom i Folkärna, som tog sig
an honom och visade ett faderligt intresse och varm
förståelse för sin unge discipel, ledde hans studier
och beredde väg för honom till inträde vid Fjell
stedtska skolan i Uppsala, där han även synes ha er
lagt terminsavg iften.
Åren gingo. En dag möttes de båda skolkam ra
terna, Erik Axel Ka rlfeldt och Erik Folke. Den
fö rre sade: " Jag skall börja storskolan i höst."
Erik: "Jag också". Så skildes deras vägar. Den ene
blev en ryktbar man och talade i diktens toner till
älskat fosterland. Den andre gick ut på Guds färde
vägar, en törnestig, men en salig väg .
Höstterminen 1878 började studierna i Uppsala.
Den vetgirige ynglingen vid Fjellstedtska skolan
drack lik en törstig ur vetandets brunn. Tidigt med
solen, när domkyrkoklockan slog 4, steg han upp
och började sina studier. Men vägen var ej lätt för
sjuttonåringen, som hade att kämpa både med klen
het och brist i kassan. Ekonomien var ett stort be
kymmer och särskilt klädfrågan betungande. Rö
rande ä ro hans brev till föräldrarna de för sta stu
dieåren, där på ett gripande sätt hans kamp kommer

till synes, men ock hans stora villighet att låta sig
ledas av Gud och förtrösta på honom, vilket följan
de utdrag bära vittne om:
Efter att i ett brev av 1879 ha omtalat, att han
trivs mycket bra, är frisk och ej längta r hem, till
lägger han på tal om behövliga skolböcker: "Det var
mycket bra att jag fick prenumerera på 'B ibeltol-

Barndomshemmet.

ken', ty av allt är bibeln mest nödig att studera."
- - - 30 sept. 1880: "1 tisdags hade vi invig
ningsfest. Den var mycket högtidlig. Doktor Fjell
stedt, pastor Kerfstedt och Norrby höllo tal, pastorn
och doktorn på förmiddagen mellan l och halv
3, No rrby mellan 6 och 7 eftermiddagen. För
utom en mängd andra gäster voro nä rvaran
de: prinsessan Eugenie, ärkebiskopen, lands
hövdingen, domprosten, pastor v..Tadström, grossh.
Berg m. fl. Kl. 7-10 hade vi kvällsvard, då
även alla gästerna voro med, även prinsessan

13

12

åt tillsammans med oss. - - - J ag har tänkt
på att försöka läsa om en klass, och för denna or
saks skull måste jag nu skaffa mig en mängd nya
böcker. Det vore önskligt om N i hade att skicka litet
pengar till mig, dock ej över ro kronor. - - 
Kanske Ni ville skicka mina saker, lägg då även in
några kvistar av myrten och oranieträdet, så att jag
kan få någon grön växt, nu när det blir vinter. -
- - Måtte Herren alltid och allestädes få leda oss
på den rätta vägen hem till det himmelska Kanaan,
och måtte vi alltid kasta vårt bekymmer på Honom,
som lovat att alltid sörja för oss! J a, måtte vi mera
sträcka oss efter det som ovantill är, icke det på jor
den är." - - - april r881. "Eftersom N i bad mig
att skriva, vill jag nu låta Er veta hur det är med
mig, och det är just ej det bästa. (Han tala r om
överansträngning och utmattning. ) Om N i har, var
god och skicka mig 6 ägg till påsk jämte litet smör.
J ag är så svag och matt, att jag mycket väl behöver
något som ger styrka. - - - Herren är mild, ett
fäste i nödens tid, och Han känner dem som för
trösta på Honom. När nöd, bekymmer och anfäk
telser av alla slag komma på oss, både utifrån och
inifrån, då är det gott, ja mycket gott, att hava ett
fast och säkert fäste att fly till." - - - Rappe
stad, Bankeberg, juli r881. "Jag har börjat tänka
på hur det skall bli för Er att få pengar nu, när Ni
haft så stora omkostnader hemma. Ni lånar väl ej
heller pengar? Det känns mig ganska svårt att tän
ka, att Ni ska lida brist för min skull. J ag vet alls
inte hur det skall bli. Att få pengar till kläder är det
värsta, och kläder måste vara. Ni måste skriva och
omtala utförligt hur N i tänker. Om N i inte kan

skriva på en gång, så skriv litet om sänder, så att
jag kan få veta, hur jag skall ställa mig, nu när jag
står så att säga på egen botten. - - - Var god
och tag reda på Erik Axels i Karlbo (Karlfeldt)
adress och skicka mig den i nästa brev!" - - 
Sept. r881. " N u är jag åter, som N i ser, i Uppsala,
för att börja ett drygt arbete. Mina penningangelä
genheter äro sorgliga. Av mina penningar, som Ni

Fjellstedtska skolan

Uppsala.

skickade mig, har jag blott r6 öre kvar, och på dem
skall jag leva ett halvt år. N i kan inte tro vad det är
ledsamt för mig med kläder. N u när det är så kallt,
och kallare blir det än, är det omöjligt för mig att
gå utan ytterrock, jag har redan förkylt mig myc
ket hårt, så att jag har svårt ont i bröstet. För mig
synes ingen utväg, kanske för Er ej heller. Var
snäll och låt mig få veta Edra tankar." - - 
Uppsala okt. r 88 r. Erik längtar hem över julen
men kan ej resa, enär bibliotekariesysslan och eko
nomien hålla honom kvar i Uppsala. - - - "Mitt
hem blir dubbelt kärt för mig, när jag vet mig ej få
se det på så länge. 1\1åtte Herren, rik på barmhär
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tighet och stor i nåd, styra våra steg, så att vi få
evigt bliva hos Honom! - - -- Under dagarna
får man ej så mycket tid att sysselsätta sig med
hemmets förhållanden, dock är det min högsta för
nöjelse, när jag kan få låta mina tankar flyga dit,
och då önskar jag att få vara hemma en stund, men
jag måste finna mig i den ställning, det behagat
Herren att ställa mig och hoppas, att Han för allt
igenom. - - - J ag har fått löfte om stipendier
vid läsårets slut." Bjursåker, sommaren r882.
"Här bor jag långt uppe i skogarna. J ag har det så
trevligt här, att jag alls inte kan önska mig något
bättre. J ag har 4 barn att läsa med. Till kyrkan har
jag 2 mil, bara skogsväg. Om r4 dagar kommer jag
att besöka kyrkoherde TunelIi i Ramsjö. - - 
Har nu varit här snart 3 månader. Under dessa da
gar har jag förgäves väntat brev hemifrån. Besin
na, jag är utan skor, och om jag ej får några, kan
jag ej resa härifrån."
Uppsala okt. r882. - - - "Min hälsa är nu
ganska klen." (Professor Mesterton hade förordat
diet.) " N ågra av oss få nu särskild frukost." 
"Älskade föräldrar! Guds nåd och frid. Tack för
det jag fick! Det var på samma gång som jag kände
det som mer än dyrbart att äga någon, som tänker
på en, som bekymrar sig om en, och som söker att
hjälpa en, dock med vemodig känsla, som jag mot
tog det. J ag vet alltför väl, hur svårt det är för Er
att åstadkomma något, hur många uppoffringar Ni
måste göra för att hjälpa mig, som dock nu borde '
vara så gammal att jag kunde hjälpa mig själv, men
vad skall jag göra?" - - - Föräldrarna sökte på
allt sätt hjälpa sin gosse. De sålde sin ena oxe. Mo
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dern gick till Avesta (omkr. r mil) och sålde smör
samt vävde lakan och skickade till sonen. Och själv
sökte han bidraga genom att ge lektioner bl. a. i
stenografi.
Många spörsmål och problem uppställa sig nu för
20-åringen, och han söker att på alla sätt lösa gå
tan, huru det skall bli möjligt att komma igenom
studietiden. - - - Nov. r~82. "Jag har på allra
sista tiden börjat tänka ett och annat på framtiden,
på huru min väg möjligen skall taga sig ut, när jag
äntligen kan få glädja mig åt att få bära vita mös
san." - Han söker noggrannt och sakligt för för
äldrarna lägga fram allt. "Jag fruktar för att om
jag skall vara här i Uppsala och betala hyra, mat
och avgifter till universitetet m. m., kommer det att
sitta trångt om pengar, ty varifrån skall jag taga
dem? N aturligtvis ej från något annat håll, än att
själv förtjäna dem. J ag måste ligga här minst 5 år,
och 700 kr. åtgå per år. Huru skulle det taga sig
ut att med en 2000 kronors skuld komma från uni
versitetet och få en lön på 250 kr. per år? Tillika
vore jag då utarbetad och således oförmögen till allt
ansträngande arbete. Den tanken har uppstått: Hur
skall jag göra för att undvika detta bekymmer? Det
finns en utväg, nämligen att resa till en skola i Ame
rika, där man får allt fritt och får åtnjuta de för 
månerna ända tills man utgår som präst. Om jag
reste dit nu, skulle jag på sin höjd ha tre år kvar,
d~. jag. här har sj u, och vilken skillnad är ej detta!
For m!g fordras nu blott att få Er tillåtelse." _ _
- Så kommer svaret, och Erik skriver: "Innehållet
v~r ej överraskande för mig. J ag hade nog väl be
raknat det svar jag skulle få; däremot var det emot
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min önskan, men kanske det var det bästa. J ag har
funderat både på det ena och det andra, och jag
skulle knappt kunna uthärda att skiljas från Er och
se Er gråta." Uppsala 20 dec. 1882. "Nu är åter
ett läsår slut, och ferierna begynna. J ag måste dock
låta mig nöja med att vara kvar här för ekonomins
skulL (Resan hem kostade omkring 7 kr.) En mössa
har jag köpt åt Johan (brodern) för 3 kronor. 
- - J ag är nu frisk, men för att jag skall bibehål
la mig behövs nog litet extra under jul. Skicka där
för antingen litet smör eller en krona att köpa för,
så köper jag mig litet här men det kostar 92 öre skål
pundet. - - Funderar på om Ni ej skulle vilja med
giva mig att resa till Amerika, ty jag fruktar storli
gen, att ej kunna få de medel jag behöver här." - 
Senare skriver han, att de ej skola vara oroliga.
Eftersom de ej vilja det, skall han ej vidare tänka
på Amerika. "Jag skall på alla möjliga sätt ställa så
till, att jag kan få medel att studera här i Sverige.
- - - Tala om, hur husförhören gått och om
prosten (Akerblom) sagt något om mig!" - - 
Julen 1883 tillbringar E. hos en trädgårdsmäs
tare 6 mil från Uppsala. - Uppsala jan. 1884.
"Under julen har jag mått utomordentligt bra, så
att jag rent av längtat dit igen. Där jag var i jul
fick jag 10 kronor, så att jag just nu icke lider nå
gon brist, oaktat jag måste köpa en bok för 13 kro- ,
nor. - - - Jag dricker nu varje morgon ett kvar
ter nys ilad mjölk, som kostar 35 öre kannan. Det
blir 5 kronor i terminen. Jag känner mig stärkt där
av. För att Ni vill skicka mat är jag mycket tack
sam, ty under detta år är det mer än annars av vikt
att ha friskt mod och friska krafter. Om det ej kom

mer strax, så reder jag mig ändå, ty jag har ännu
sommarhullet kvar." Nov. 1884. "Dagarna ila sin
kos med förvånande hastighet, och vi stå snart vid
julen. Det gläder mig att få fira denna jul hemma,
och kanske är det den sista julen, som jag får vara
tillsammans med Eder. I vår hoppas jag få sluta här,
och sedan blir det att ta
ga sig ut på egen hand."
Han kommer nu med ett
nytt förslag: "En tanke
har under en tid blivit allt
klarare för mig. Jag har
tänkt resa till England
och där studera medicin
inom en missionsskola i
London. Dessa studier
kräva nog omkring 3
år."
Forslunda 4 jan. 188 5.
(Fabrikör
Sundberg)
"Här i Tierp mår jag obe- Erik Folke vid tiden för student
skrivligt bra, och dagarna
examen.
flykta sin kos, så jag vet ej varthän de flyga . Tret
tondagen och dagen efter blir missionsmöte i kyr
kan, och jag har även fått det svåra värvet att vara
bland predikanterna. Det blir svårt, ty kyrkan är så
stor, och min hals är ej bra. Det är mycket trevligt
här i mitt nya hem, ty jag kan då med skäl säga, att
det för mig blivit ett nytt hem. Fabrikörn och frun
~ro mycket snälla och betrakta mig nästan som barn
1. huset. Fyra av deras barn äro hemma, och vi leva
tlllsa.mmans som syskon. Jag fick julklappar, ett par
duktiga strumpor m. m." Uppsala jan. 1885. "F. n.
2 - Erik Folke .
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mår jag bra, ehuru jag ej är riktigt stark. Må Her
ren uppfylla allas våra hjärtan mer och mer med sin
kärlek, så att vi kunna helt försaka det på jorden är
och sträcka oss efter det som ovantill är, jaga efter
kronan och efter den lön, som förehålles oss ovan
efter, efter den eviga översvinneliga härlighet, som
är åt oss förvarad i himlarna. - - - Arbetet blir
nu drygare än någonsin, men så blir jag också fri,
bara sommaren kommer, och får glädjas med Eder
en liten tid , - 1 påsk skall jag vara på en herrgård
som heter Bemsö strax intill :::iigtuna." - Sigtuna
okt. 1~85. "Här må r jag förträffligt. " (Han hade
funni t ett riktigt hem hos de kära vännerna Jon s
sons i Sigtuna, och där innehade han även präster
lig befattning.) " De sörja så gott som någon kan
göra det för mig. Så har farbror, hos vilken jag bor,
ställt så att jag får litet pengar, ungefär 130 kro
nor, och han och en snäll tant från Dalarna hjälps
åt, så att jag kan få nödiga kläder: en vinterrock, en
svart kavaj, en reskappa och en hel sommarkostym.
Därjämte får jag strumpor, skjortor m. m. av min
lilla mamma här i Sigtuna - - - Jag är kallad
till Stockholm att predika. Det kommer kanske då
också att avgöras, om jag snart skall resa över till
England. V i få se vad Gud gör. l\!lå Gud få vara
med och leda mig alltid i allting för sitt namns
skull! - - - Har haft brev från England med
begäran att sända in en del uppgifter. " - - 
Englandsresan blev ej nu av på grund av åtskilliga
svårigheter. Gud hade en annan plan i sikte för sin
tjänare. Efter att våren 1885 ha avlagt studentexa
men med högsta betyg och vistats vid universitetet
vårterminen 1886, där även missionsstudier bedre
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vos, var studietiden avslutad, och Erik Folke kunde
fortsätta den väg, Gud själv utstakat för honom. I
det följande skildrar han det vaknande missionsin
tresset i Uppsala och sin egen kallelse.
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KALLELSEN OCH FORBEREDELSEN.

"Det blåste vårvindar i Uppsala, och ett ungt
missionsliv började spira. Herren verkade bland
ungdomen. Det hade sin stora betydelse, att en så
dan gudsman som professor Rudin blev medelpunk
ten för missionslivet därstädes, ävensom att en så
dan trons man som 'fader' Börresen, missionens
banbrytare bland santalerna, jämte hans medarbe
tare, Skrefsrud, hövdingen bland sin samtids mis
sionärer, kommo att intaga platserna i förgrunden
av representanterna för missions livet. Det var ej
endast skildringar från det dagliga arbetet på mis
sionsfältet 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 självupp
offrande kärlek gå Guds viljas väg. Skrefsrud gav
oss en ny inblick i hedningarnas inre liv med dess
djup av aning och fruktan, längtan och hopp och
väckte därigenom ansvarskänslan gentemot dessa,
som äro lämnade åt sig själva att kämpa sin hopplösa
kamp. En tändande gnista blev ock den unge Arrhe
nius, som med glödande hänförelse drog ut till Galla.
Det var på den tiden ej så vanligt som nu att få höra

missions föredrag, och besök av mlsslOnärer voro
sällsynta, men det som gavs, vårdades och gjordes
fruktbärande av de vördade fäder Uppsala vid den
tiden ägde. Den djupa andliga syn på missionsgär
ningen, som anlades av professor Rudin, och hans
eget höga exempel verkade i hög grad fostrande på
de ungas sinnen, och så bildades småningom en
grupp av studenter, som genom sitt liv och sin sång
hjälpte många till heliga beslut för livet. 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 till missionsfältet. Fjellstedt
ska skolans rektor, Joh. 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 missionär på Guldkusten. 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
Gi.1tzlaffs glödande nit eller en Hudson Taylors bö
ner och strävanden eller en \Nilliam Burns själv
uppoffrande exempel, som ingav kyrkoherde Ström
berg en sådan nitälskan för kinesernas frälsning,
~l1er var det en profetisk aning, att ti"den nu var
mne att förbereda för det stora omslaget, som så
~nart skulle ske bland detta märkliga folk? Vi kunna
JU ock tä~k~ oss; att Strömberg såsom utgivare av
L.~m~s MISSlOnStldning gärna såg, att den missions
garnmg, som Lunds missionssällskap genom utsän
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dan det till Kina av missonarerna Fast och Elgquist
på I8so-talet börjat, åter blev upptagen .
Korrespondensen blev livlig. Kyrkoherde Ström
berg ville ej veta av några betänkligheter. Här gäll
de det att gå, ty det var Guds vilja. Denna visshet
och denna nitälskande kärlek till Kinas folk ve rkade
så småningom i hans unge väns själ, och så kom det
därhän, att en ansökan avgick en dag till Lunds
Missionssällskaps styrelse att få bli utsänd som de
ras missionär till Kina. Svar kom emellertid från
Svenska Kyrkans missionsstyrelse, åt vilken Lunds
Missionssällskap tidigare överlämnat sin verksam
het, att något nytt missionsfält ej kunde upptagas,
men att rum fanns på deras fält både i Afrika och
i Indien. Något annat svenskt missionssällskap be
fanns ej heller villigt att börja ' mission i Kina. Att
tala om mission i Kina var då ej ågnat att vinna
någon djupare förståelse hos missionsvännerna. En
framstående missionsledare förklarade t. o. m,:
'För Indien kan jag tro och för Afrika, men ej för
Kina.' En ej liten missräkning var denna utgång
för den varmhjärtade kyrkoherden, som nu gav upp
Kinas sak som förlorad. Andra uppslag gåvos av
vänner i Uppsala, men dessa ledde ej heller till re
. sultat. Kallelsen till Kina hade emellertid blivit rot
fäst, fastän dess förverkligande ännu var höljt i
fullständigt dunkel.
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 enskilt möte var anordnat. Dettagav rektor Kerf
stedt anledning att hemställa hos miss Murray, att
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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 mis
sionslivet därstädes. Medgivandet gavs beredvilligt,
omkostnaderna för nödig utrustning och för över
resan samt för en tids uppehåll i London kom genom
den gode rektorn."
I sällskap med miss Murray och fröken Rude
beck, anträddes resan i juni samma år. Erik skri
ver: "Fröken Sigrid Rudebeck, som reste till Lon
don med samma lägenhet, blev mig till stor hjälp
under resan, under vistelsen i England och sedan
allt efteråt, så länge hon levde."
London den I 2 juli. "Som jag nu varit i England
redan i tre veckor, har jag åtskilligt att berätta.
Tills nu har jag f ått bo på Bethshan, oaktat detta
hem egentligen är avsett för sjuka. Som nu emel
lertid många väntas hit, måste jag SE; mig om efter
ett annat hem. Vad mitt vistande här för övrigt
angår, så finner jag mig mycket väl. Med flera
svenska vänner har jag sammanträffat, såsom med
fröken Hedenström, som här har en storartad verk
samhet för sjömän. Omkring ISO sådana äro alltid
i hennes hem. En ovanlig vänlighet har jag fått
röna av de engelska kristna. Flera av dem hava
gjort mycket för mig, framförallt miss Murray och
pastor Sole. Vi hava under denna tid möten nästan
varje ?ag och mycket lärorika. Jag kommer alltid
att taCKa Gud för at~ Han sänt mig hit."
28 augusti. "Jag bor nu hos en boktryckare, ett
b~r engelska mil fr ån Bethshan. J ag har blivit er
..Juden att bo i det hem mr. Sole och mrs. Baxter
amna öppna den r6 september i förbindelse med
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Bethshan. Pastor Sole sade mig för ej länge sedan,
att jag kunde vara fullkomligt trygg för framtiden.
Jag tackar min Gud därför. I den kristliga verk
samhetens olika grenar har jag rika tiilfällen att
blicka in, och jag skall söka att med Guds hjälp lära
så mycket som möjligt på detta område. Jag tänker
ofta på Fjellstedtska skolan, min så att säga andliga
moder, och kommer alltid att tacka min Fader, att
Han sände mig dit och att Han förde mig lyckligen
igenom. Allt är blott nåd, och när Han givit mig en
så god uppfostran, vill jag med glädje lämna mig j
Hans hand, att Han måtte använda mig i sin tid och
på sin plats."
Enligt pastor Soles löfte fick nu Erik Folke flyt
ta till mr. Soles och mrs. Baxters hem. Och där
om skriver han: "Miss Murray, mrs. Baxter och
mr. Sole äro övertygade om att jag för missionens
sak valt den bästa vägen. Jag är verkligen glad att
jag får vara bland dessa kristna vänner ännu en tid ,
ty jag känner halten av den undervisning de med
dela, huru de förstå att uppfostra till tros liv och
fullt förlitande på Gud. Månne man ej då och då kan
få se en och annan vink om vad Gud har i sikte?
Jag vet att detta är Herrens verk, och därför kan
jag ej annat än av hjärtat tacka Honom för Hans
nåd. Vad jag önskar är, att Han själv måtte fostra
mig, och att jag måtte förvärva en skatt av tro och
barnslig förtröstan, som väntar allt från Gud och
intet från människor. Ty det är ej genom mänsklig
utan genom gudomlig kraft och visdom det är möj
ligt att segra över mörkret i världen."
Om ett besök vid Mildmaykonferensen under vis
telsen i London berättai' Erik Folke, att han vid den
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tiden kom att bära studentmössa och därigenom
sammanfördes med i London bosatta missionsintres
serade svenskar. "Dessa vänner", skriver han, "ha
de på något sätt fått vetskap om den kallelse, 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. 'Huru kan du', så föllo deras ord, 'vän
ta att Gud skall sända dig till Kina, då du vägrar
att gå in genom den dörr, som öppnas för dig?' Det
var nämligen sed i den kretsen, att den som känt
missionskallelse skulle meddela detta vid mötet. J
så fall kunde man vänta, att anstalter vidtogos av
de ledande inom sammanslutningen. N u var det för
sent, 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 N ord-Afrika, ej
Kina, som upptog allas intressen. Mänskligt sett
voro därför alla dörrar stängda. Blott en väg fanns,
att gå med den bävande bönen fram till nådens tron:
'Herre, tag Du Dig an min sak och led mig som Du
vill!'
Det var på en fredag det förut omtalade mötet
hölls ~ London City. Lördagen förgick, söndagen
och mar:dagen likaså, utan att något särskilt inträf
fade. TIsdagen var ett enskilt möte utlyst att hållas
h?s fru Boardman, änka efter den även i Sverige
~ande gudsmannen pastor Boardman en man stark
l tro och bön. Jag blev ombedd att hj~lpa en krymp
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ling att komma till mötet. Som jag satt där, uppta
gen av mina tankar, väcktes min uppmärksamhet
av att en av de närvarande uppläste ett brev av un
gefär följande lydelse: 'I dag på morgonen kom
Herrens maning till mig att lämna halva min års
inkomst till en ung man, som känner Herrens kal
lelse att gå ut som missionär till Kina, och jag kände
kallelsen så starkt, att jag måste skriva detta, innan
jag ens hunnit kläda mig.' - 'Lycklige unge man,
som Herren så vårdar sig om', tänkte jag. I nästa
ögonblick stod hon, som läste upp brevet, med gläd
jestrålande ansikte framför mig och sade: 'Var inte
det ett glädjebudskap ?' - 'Jo', sade jag, 'för den
det gäller'. - 'Det är just dig det gäller. N u får du
göra dig' i ordning och resa till Kina', sade hon.
Respengar och utrustning kom således från okänd
givare i främmande land utan något åtgörande från
min sida genom ett direkt ingripande från Herren.
Först många år därefter, efter givarinnans frånfäl
le, fick jag veta, vem som här gick Guds ärende.
Detta skedde i oktober 1886. Välvilliga händer ord
nade nu aIIt för utresan. Biljett beställdes till Shang
hai. J ag simlle få resa i sällskap med sex unga män,
tillhörande Kina Inlandsmissionen, med båt, som
skulle avgå från London den 27 januari rS87. Till
dess kunde jag göra ett sista besök i hemlandet."
"Här hemma blev det hela föremål för mycken
undran. Resan betald, men vad sen? Vilka vara ga
rantierna för framtiden? Varifrån skulle underhål
let 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 mis

sionsledarna härhemma rådde endast en mening, att
det hela var byggt på en alltför lös grund. Då en
äldre kristinna i en krets av missionsvänner före
slog, att man borde bilda en förening av understöd
jare, svarade en äldre missionsman : ' Det är väl bäst
att dröja med det, tills man får se hur det går'. 
Det fanns dock några, som försökte uppmuntra
både med ord och i gärning. Bland dem var den
kände Samuel Johansson i Göteborg."
Ett brev från denna för Erik Folke så prövande
tid vittnar om, hur han stod inför sin Gud. "Min
önskan är", säger han, "att i stillhet bida efter Her
ren och låta Honom själv sköta om allt. Har Han
dragit försorg om början av vägen, så vet Han nog
vad jag hädanefter behöver. V ad mitt förhållande
till utländska sällskap beträffar är och blir jag helt
oberoende av dem, så länge Herren genom svenska
vänner understödjer mitt arbete. Jag har särskilt
haft det som mitt böneämne, att jag skulle få gå
som en budbärare från mitt eget folk. Skulle jag
dock genom Guds ledning bliva avskuren från mitt
folks hjärtan och intressen, har jag ju ej annan väg
än den Herren visar. J ag vet att min resa synes un
derlig i mångas ögon, och hade jag ej ägt Andens
förvissning i mitt inre, hade jag sjunkit i misströs
~.an många gånger. Att jag står här nu är ej mitt
overmod och ej mitt stora mod utan Herrens nåd
allena· Det är ej mänskliga teorier jag stöder mig på
~tan .pa den levande Gudens ord. Vilken utgång Han
an vIll.ge, skall jag prisa Hans namn efter den nåd
Han gIver. Det är ej entusiasm, som skall bära oss,
utan tro. Herrens trofasthet är en skatt av salig
heter." 
o
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III

UTRESAN.

"Så kom dagen för avresan från Sverige. Tret
tondagen 1887 sade jag Göteborg farväl, och resan
till det okända var anträdd. Lyckligt kom jag över
till England. Vi hade en den bärligaste överresa, och
hjärtligt blev jag mottagen här i mitt gamla hem.
Redan samma dag, söndagen den 9, fick jag lov att
tala en stund på Bethshan. Herren hjälpte mig un
derbart, både med språket och med vad jag skulle
säga."
London r2 januari. "Jag har nu varit här en vec
ka och finner mig alldeles förträffligt. J ag tror att
den som lämnar sig i Guds hand skall aldrig lida
brist på något gott (Ps. 84). J ag har det mer än
gott här. Alla äro så vänliga och hjärtliga emot mig,
och många kära vänner bedja för mig. Jag får verk
ligen se, att när Herren får leda som Han vill, blir
det triumf hela vägen.
Det har nu blivit bestämt, att jag skall resa den
27 januari med ångaren Chusan till Shanghai och

fortsätta därifrån med en annan båt uppför Yang
tse-kiang till Hankow i provinsen Hupeh. Av Lon
donmissionens missionär Rev. Griffith John, en
gammal man med 40 års erfarenhet i Kina, hoppas
jag erhålla råd och hjälp. Min utrustning blir myc
ket omsorgsfullt besörjd av vår förträffliga husmor,
miss Bernhard. Intet gott skall fattas dem som fruk
ta Gud.
En dag fick jag en växel på 32 pund och 10 sh.
och samma dag en postanvisning på 5 pund och 10
sh. Min biljett kostade 675 kr. = 37 r/2 pund 2:dra
klass. - - - J ag är glad att jag kan gå i trons
fullvisshet, ty Herren ger sitt vittnesbörd hela vä
gen, och Hans löften har jag att vila på varje
minut."
Den 27 januari skedde avresan från London.
Erik Folke skriver till vänner i hemlandet den 21
februari: "En hälsning av frid till Eder, som med
mig delen samma hopp i Jesus, vår dyre Frälsare,
sänder jag nu fjärran ifrån. Vi ha nu kommit så
långt som till Indien, och vi kunna denna dag sjunga
halleluja till Jesu ära. Han har underbart välsignat
denna resa. I stormen uppehöll Han oss, så att vi ej
ledo av sjösjuka. I den starka värmen har Han be
v~rat oss, så att vi ej lidit något därav. I allt, äro
Vl segervinnare genom Honom, som älskat oss. J ag
k~n.i sanning säga, att denna sjöresa varit av stor
v.alslgnelse för mig. J ag har fått en välbehövlig vila
till kroppen och, vad högre är, fått njuta av dvr
bara högtidsdagar för min själ. Ju närmare Jag
~omm:r :nå~et, desto mer glad och frimodig känner
Ja~' m~~ l mm ande. J ag är viss om att Ni bedja för
mIg darhemma. J ag kommer ofta ihåg den ljuvliga
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aftonen, då jag blev avskild i församlingen till Her
rens tjänst. J ag lär mig att allt mera räkna detta
som en särskild gåva av Gud enligt Pauli brev till
Timoteus (r Tim. 4: 14). N u är jag förvissad om,
att Herren skall bönhöra oss rikligen . Prisat vare
Hans namn!"
Den 2 februari r 887 (brev till hemmet). " J ag vill
nu försöka sända några rader fr ån Gibraltar till Eder.
Solen skiner så vackert, alldeles som vårtiden i maj
därhemma. N i kan ej tro, hur roligt det är att vara
ute på sjön, när vi också ha Herren själv med oss.
- - - Med varje timme föres jag nu närmare
målet för min färd, och dess mer gläder jag mig.
Överallt är det roligt med Gud, överallt ger Han
lycka och frid. Hälsa alla vännerna, att jag är alltid
mer än lycklig att få gå ut såsom ett Herrens sän
debud." Senare fortsätter han: "Den ro kommo vi
till Port Said, och Suezkanalen började. Det var
öken på båda sidor, på den ena sidan Arabien, på
den andra Egypten, så långt vi kunde se, stora sand~
slätter utan ett träd eller en växt, endast här och
där en koja vid kanalen. Fredag kväll kommo vi till
Röda havet och ankrade vid Suez. Nu har jag ej satt
min fot på fast mark under en hel må nad. Sjöbrisen
är svalkande och god. Vi kommo till A den den r6
och lämnade Röda havet och seglade ut i Indiska
oceanen. I Suez hade jag en mäng d brev från Sve
rige och England. I brevet från Avesta såg jag, att
N i må bra allesamman, och att mamma är så glad
att ha fått lämna sin son i Herrens tjänst. Läs om
Samuels moder Hanna! Jag är viss om att Gud skall
välsigna Er därför, ty den som lånar å t Herren skall
ej bli olönt. J ag längtar efter att snart vara i Kina.

Jag

väntar stor välsignelse där. Jag är viss om, att
i Kina skall Herren ännu härligare välsigna. Han
är ej en sådan Fader, som finner behag i att plåga
sina barn, endast i att göra dem gott på alla sätt.
Endast så mycket vi taga av Jesus och känna
Honom, (Joh. 17: 3) så mycket liv hava vi. N i be
höva ej vara det minsta oroliga för mig, enär jag
reser under Herrens skydd. Vet, jag är i dens hand,
som aldrig skall övergiva eller förgäta mig. Jag ville
särskilt att även Folkärna skulle vara med om att
skörda för Gud. Hälsa dem, att de taga aven be
stämd dag i varje vecka att bedja med mig, och tu
senden skola bliva vunna för Gud! Om vi tro, så
skall det ske."
Shanghai den r6 mars. "Båtfä rden från London
till Shanghai tog 6 veckor. I Singapore voro vi in
bjudna till en äldre missionär på lunch. Då vår värd
hörde, att jag ej var anställd i någo t missionssäll
skaps tjänst och hade så obestämt må l som Kina,
försökte han med all makt övertala mig att avbryta
resan och upptaga arbete i Singapore. J ag kunde
räkna på hans hjälp i alla avseenden. Det var gott
att min biljett var klar ända fram till Kina! Fram~
kommen till Hongkong fick jag de första intrycken
av kineserna i deras egen miljö, ej just så tilltalande,
m~n .av någon anledning leddes mina steg till Basel
miSSIOnens station i staden. Vid inträdet i denna
I~issions flickskola bereddes mig en stor överrask
nmg. Eleverna reste sig och sjöngo: 'Vår Gud är
oss en vä.ldi~ borg' på svenska, och jag fick verkli
gen ett nkhgt hjärtligt mottagande därför att J' ag
var s
k A
'
skola v~ns. nledningen ~.ill det h~la. va.:, att denna
, nda sedan ett besok av miSSIOnar Lechler i
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Stockholm, hade fått mottaga understöd från en för
ening därstädes. För mig blev detta en händelse av
mycket stor betydelse, och jag har haft anledning
att många gånger tacka Gud för den. Från Hong
kong var det ej långt till resans mål: Shanghai."

IV
lvlOTTAGANDET I KINA.

"Den 14 mars 1887 voro vi framme. Äntligen
landade jag i Shanghai, men vilket vimmel av män
niskor, kineser, araber, negrer, engelsmän, frans
män och italienare! Då mina reskarrirater hade fått
allt sitt ordnat och vi höllo på att säga farväl, fann
jag mig så ensam, ty bland alla dessa människor
kände jag ingen. Då kom en herre klädd i kinesdräkt
fram till mig och frågade så vänligt: 'l\) å, vart skall
denne unge man taga vägen?' Jag svarade, att jag
hade en rekommendationsskrivelse till dr. Griffith
John i Hankow, men ej hade klart för mig hur jag
skulle komma dit, och inte heller vad resan dit skulle
k.osta. J ag fick sedan veta, att ångbåtsfärden upp
h.ll. Hankow skulle taga en tid av fyra dygn, och att
b!ljetten skulle kosta så myclset, att den skulle sluka
sa gott som hela min kassa. Mr. Landale, så var
hans namn, föreslog nu, då han märkte min förlä
nhet , att jag skulle åtfölja mina reskamrater till
..rna Inlandsmissionens hem i Shanghai . . Under
~~gen fick jag veta, att min nye vän sex år där
orut kommit till Shanghai och befunnit sig i lik

1k.
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nande läge som jag nu var. E n missionär, som va r
nere för att möta båten, hade då tag it sig an honom
och hj älpt honom till rätta. ' Då lovade jag Gud',
sade han, 'att jag va rje gång jag besökte Sh ang hai

Erik Folke i kinesisk drå·kt.

skulle gå ned till hamnen, för att se, om jag till
äve ntyrs kunde finna ett tillfälle att återgällda den
na godhet. Och nu förstår jag , att det ä r H erren,
som sänt eder i min väg i dag'."
"JVlin vistelse i Shanghai blev läng re än jag trod
de. J ag stannade dä r en hel vecka. Kina Inlands

missionens direktor Stevenson gav mig många goda
råd av sin över tjugu å r långa erfarenhet hä r i lan
det, vunnen under vidsträckta re so r genom Kina.
:\lIr. Stevenson betonade för mig vikten av att ej
taga råd av fl era personer och att ej lämna Shang
ha i, förrän jag bestämt mig för en viss plan för att
ej nödgas gå f ram och tillbaka. J ag skulle därigenom
spara både tid och penninga r och undgå många svå
righeter. Han erbjöd sig att var a mig till hjälp i allt.
Jag- omtalade för honom min plan att fa r a till H an
kow . Han ansåg det ej rådligt att resa så ensam till
en främmande plats, hyra rum och försöka skaffa
en lä rare och få ett r åd då och då . Det skulle med
föra många svårigh eter och i hög g rad hindra mig.
Han erbjöd mig att i stället f ar a till Ganking , till
språkskol an dä rstädes, och få draga nytta av un
dervisningen under samma villkor som en av deras
egna mis sionärer . Efter några daga rs öve rväga nde
och bön bestämde jag mig för det senare, och så vitt
jag nu ser, har jag all orsak att tacka Herren för
Hans ledning. Mr. Stevenson skrev till Mr. Griffith
J?~n om saken, så att jag blev i alla avseenden
h)alpt. Som Ganking, ehuru huvudstad i Ganhwei
(An?wei), ej är en europeisk hamnstad, och då såle
des mgen konsul finnes därstädes va r det nödvän
~igt att. a? vända kines isk dräkt,' innan jag kunde
!,-omma m 1 staden. J a o - lade därför a v den europe
lsl
- <a d.:a"k ten. och bytte bhelt om utseende i Shang hai.
pet ka~des litet underligt att så med ens bli förvand
cld fran en ordentlig svensk till kinaman från
t
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ljuvligt är det ej att få göra det för Herrens skull!
Då är det ej längre fråga om mod och smak eller
andra människors omdömen. Det är gott att från
början vänja sig vid att helt vara skild från allt vad
fordom hette. Vilken rik salighet ligger det ej däri,
att få vila vid Herren och så bliva ledd av Honom!
_ Huru underligt, i London hade jag ju fått ett
tydligt löfte för både resa och utrustning, och detta
löfte fick jag se uppfyllelsen av, och det genom en
person, som dittills varit alldeles okänd för mig. Och
nu i Shanghai åtog sig en av Kina Inlandsmissio
nens missionärer, ovannämnde mr. Landale, icke
blott uppdraget att anskaffa allt det nödiga till min
kinesiska utrustning, utan han betalade det även ur
egen börs. F ör mig var detta en sak av icke ringa
vikt. När jag tänker över huru Herren lett mig hela
tiden, fylles mitt hjärta av tillbedjan och lov. Det
kännes bra tryggt att vila i de eviga armarna."

V
I SPRAKSKOLA N .

"Resan till Ganking skedde på båt i kinesklass.
Det var en ny upplevelse. Genom att vi klädde oss i
kineskläder, kunde vi nu också fara som kineser, och
jag behövde blott betala 3 dollar 7S cent i stället för
20 dollar för europeer. Vi voro 6 i sällskap, och
Kina Inlandsmissionen sände med oss till hjälp en
gammal beprövad kristen kines. Vi fingo alla plats i
en hytt med vår kines och blevo 2 gånger varje dag
trakterade med kinesisk mat. Från söndag morgon
till tisdag middag voro vi ombord. Mitt på natten
framkommo vi till Ganking. Vi tillhöllos att under
~jupaste tystnad i två grupper, 4 i varje, vandra upp
t1~1 skolan. I kinesdräkt var det ej anständigt att
ga fort, att se sig om till höger eller till vänster eller
att prata högt. Allt måste gå värdigt till. M r. och
mrs . Baller förestå hemmet. Var och en har sin ki
nesisl~e ~.ära re tre timmar varje dag. Han läser före,
~c~ v~ las.a eft.er, tills.. vi känna .rj~det av figurerna.
~x: avdell11ngar ar undervlsl11ngskursen delad,
Och l yar och .en skola vi undergå examen. Jag fin~
ner mlg ovanhgt väl. - - _ Tiden går så fort och
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ej under att dagarna synas korta. - .- - Vi ha
nu fått ett hårt arbete. :M r. Baller har satt som sitt
mål att efter sex månaders studier låta oss få börja
tala offentligt."
Ganking den 9 april 1887. (B rev till föräldrarna. )
"Herren har givit mig ett det allra bästa hem här.
Vi ha så ljuvligt i vår lilla krets, och jag mår så
gott som aldrig förut. Vi ha därför all orsak att
tacka Herren för allt. I-Ierren välsignar mig rikli
gen. J ag är så glad och lycklig att N i kan ej tro
det. J ag tackar Gud att Han sänt mig till Kina. J ag
vill ej återvända hem för vad som helst. J ag skall
säga Er, att det är saligt att vara Herrens sände
bud. - - - Ni kan nu fröjdas i Gud och tack~
Honom, för att Han så härligen lett mig-, hittills och
för vad Han kommer att göra, ty Han blir ej sämre,
utan för varje morgon är Hans nåd ny, och varje
afton talar om I-lans trofasthet." Ganking den T 4 maj.
"När jag skriver detta brev, sitter jag i en stilla
dal utanför staden. Det är i dag lördag. Vi hade just
slutat vårt arbete för dagen, och för att få en liten
vila togo vi en promenad ut i det gröna. - - 
Jag är fortfarande frisk och kry och mår alldeles
förträffligt i detta land. - - - Var ej sorgsen
för mig, ty jag har en Fader, som säger: 'Haven
ingen omsorg', och han håller sitt ord." - - 
Ganking den I I juni. "Studerar fortfarande rätt fli
tigt. Vi ha nu sommaren här. Vår kinesiska dräkt är
dock sval och behaglig i varmt väder, varm i kyligt.
Jag finner mig för varje dag allt bättre och bättre
- - - J ag har en mycket snäll lärare, herr Li.
Han sade en dag till mig: ' N är N i förstår litet me
ra, skall jag ledsaga Eder ut i staden, och vi skola

hjälpas åt att predika evangelium'. Varje söndags
eftermiddag har jag en liten söndagsskola för kine
siska barn. De äro så glada att höra om Jesus. J ag
kan prisa Gud varje dag. Jag älskar Kina mer för

Språkskolans föreståndare, mr Baller med fru.

var dag, och jag tackar Gud, att Han aktat mig vär
dig att vara Hans vittne här. Hälsa alla kära vän
~er, hälsa dem med: Allt för Jesus! Alla dagar, alla
ogonblick för Jesus, alla krafter och förmågor för
att f?rhärliga Jesus, all välsignelse, andlig och le
kamhg satt in i växelbanken till Hans ära! - - 
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Jag är så lycklig i Kina, så Ni kan inte tro det.
Ej emedan det är något yttre tilldragande här, utan
emedan det finns syndare, som behöva den Jesus,
som har frälsat min själ. Ni vet, att Herren aldrig
är ovillig eller glömsk, när det gäller att se till, att
intet gott skall fattas Hans barn. Är detta sant
hemma, jag hade sånär sagt, det är ännu mera sant
härute. - - - Jag tycker så mycket om att vara
bland folket och förkunna för dem, Jesus dera~
Frälsare."
"Vi ha här på hemmet allt vad vi kunna önska
för en god början, och priset är endast 10 dollar i må
naden, ?() kronor. Hur mycket bättre än att börja på
egen hand! J ag kan ej nog tacka Herren, att han gav
I" ina Inlandsmissionens direktor i sinnet att göra
mig en sådan ovärderlig tjänst. Eftersom jag nu
fått en så god plats och rättighet att stanna här sex
månader, ha vi en lång tid att bedja Herren öppna
ett arbetsfält för mig. Jag har ej ännu fått något
svar, är dock viss att jag får det i rätta stunden.
Bed och tag emot för mig! Mr. Stevensen är mycket
vänlig mot mig och skriver kära och uppmuntrande
brev. l\! aturligtvis har jag ännu ej kunnat avgöra,
till vilken trakt av Kina jag skall gå, men som jag
just nu är i dess mitt, är det lätt att komma vart
som helst, när Herren öppnat en väg. De tala också
här ett språk, förstått över hela Kina. Särskilt vill
jag bedja om Edra trägna förböner, att jag städse
måtte i allt bli ledd av Herren, 'att Guds vilja måtte
ske, att jag alltid måtte falla in i Guds planer och
övergiva mina egna. Min hälsa är god, och jag har
all orsak att för allt prisa Gud för han.s faderskär
lek. I dag fick jag en växel från London på 32 pund
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. och 10 shilling. J ag hade 22 pund och 10 shilling på
en bank där, men de som översände dem, säride 10
pund mer. Hur saligt är det ej att se, vad Gud gör!
Jag bär Eder dagligen fram för Gud. Det är mig en
stor fröjd, att jag kan meddela Eder, ej om svåra
tider, utan om en överflödande rik välsignelse för
varje dag. Med stor nåd och trofasthet ledde mig
Herren i begynnelsen, och med lika stor, ja, jag kan
säga större, ty Guds ledning blir mig underbarare
och underbarare, nåd och kärlek har Han dragit
försorg om mig. Mr. Baller är en så god lärare och
mrs. Baller en så god moder, båda fulla av så djup
kärlek. Det är ett riktigt saligt fridens hem."
"Jag har all orsak att vara tacksam emot Gud, att
jag sluppit längta hem, sedan jag kom hit. Tvärtom
känner jag mig alltmera hemma. Dock hur skulle
jag ej önska att ha några flera svenskar här! Vi
kunde så lätt slå oss ned i en kret~ och så upptaga
en del av eller en hel provins. Jag har börjat bedja
om den saken, och jag är viss om hjälp från de mina
därhemma. Vad jag nu i synnerhet är i behov av
är en ständig förbön. 0, att Guds barn i Sverige
började lära sig tro, ej på en på förhand fylld kassa,
~tan på en Gud som förser, som giver dagligt bröd)
aven då när det gäller Hans rikes tillkommelse och
Hans namns förhärlio-ande!" 
"Vi stå nu vid slut~tav vår vistelse här och alla
förberedelser göras för avresan. Mr. Steve'nsen äm
nar kom.~a upp hit själv. Ju mer jag umgås med er
~~~na ~an, .?esto n;er känner jag hur svårt det är att
d ploJa ~orsta faran, och desto oskattbarare blir
a~t~~ ~~gan~e f?r mig. ~t~ h~.r sö~.a råd ?ch hjälp
. ara salIskapens mlSSlOnarer ar av rmga ny t
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ta, ty de gå ej utom de öppna hamnarna och känna
därför ej till ett rent kinesiskt liv. Här inne i lan
det måste man ha ögon på alla sidor, ty kinesen är
skarpsynt. Det var en alldeles särskilt lycklig stund,
då jag kom under Kina Inlandsmissionens tak. Vi
få se vart mr. Stevensen råder mig att gå och be
gynna. J ag finner mig med varje dag lyckligare i
Kina, och ännu gladare blir jag, då jag får deltaga
i verkligt arbete. På grund av att jag varit sjuk om
kring en månad, har jag blivit rätt mycket efter
mina kamrater. De tala nu offentligt under en kine
sisk lärares ledning. Men även jag har fått börja
så småningom. Man kan här predika var som helst.
Man behöver ej bygga stora kyrkor för att förkun
na evangelium; man kan hyra ett rum i ett värdshus
eller predika ute i det fria, i tes alarna o. s. v. J ag är
glad att Ni vill uppmuntra mina kamrater att kom
ma hit. Vad här behövs är driftiga män, fulla av
praktiskt förstånd, med god kännedom om det
mänskliga hjärtat, väl bevandrade i Guds ord, fulla
av ande och eld. Ty kineserna lägg a största vikt
vid nit = helt hjärta och mycken noggrannhet i
vandeln. Här behövs ej skolmästare, utan predikan
ter, ej torra sådana, utan fulla av eld."
Den 19 augusti. "En månad härefter skola vi lämna
denna plats. Detta hem skall nämligen upptagas av
en ny skara unga män, som i dagarna väntas till
Shanghai. J ag motser med glädje den dag, då jag
får börja arbetet i den stora vingården. Bedjen för
mig, att jag måtte gå till just den plats, Gud utsett
åt mig, och att Han måtte förbereda mig för plat
sen och att folket måtte bli förberett för mig. Jag
väntar stora ting av Gud." 
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" Vi ha under den förflutna veckan fått göra en
början med farvälmöten. På måndagen sade vi far
väl åt en av våra infödda lärare. Det var så rörande
att skiljas från honom. Hans och våra ögon fylldes
av tårar. Det känn s att lämna denna plats, där jag
fått hava glädjen av så lyckligt umgänge med mina
europeiska bröder och infödda. Om jag ock måste
börja på en plats, dä r allt ännu är idel mörker och
det därför utan tvivel kommer att kännas ensamt i
början, är jag dock viss om, att Henen snart skall
ge mig dyrbara själar där. Ära vare Gud! Vårt
evangelium är verksamt till syndares frälsning, och
här ~ir ingen åtskillnad mellan svensk och kines.
Den kinesiske brodern Ho sade: 'Ni skiljas nu från
oss, men vet, att jag ingen dag glömmer Eder i
bönen, och jag väntar att få höra om stora ting, som
Gud skall göra genom Eder! '"
Vid en senare återblick på denna tid skriver E.
Folke: "Tiden i Ganking tog snart slut och frågan
blev, var i det vidsträckta landet en teg, lämplig
för oss, skulle finnas. Hoppet om att få se medar
betare f rån det egna landet hade växt sig allt star
k~re.': Erik hade erbjudits att få ingå som full
standig medlem av Kina Inlandsmissionen, vilket
han likväl avböJ' de , emedan han väntade , att Her
ren skulle sända svenska bröder som medarbetare
"Men den förbindelse" skriver han "som från för~
sta början knöts mella~ oss och Kin~ Inlandsmissio
~1en har för oss allt sedan varit till ovärderlio' hjälp
l arbetet".
b
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VI
ÖPPNA DÖRRAR.

"På förslag av Kina Inlandsmissionens vice di
rektor blev bestämt, att jag skulle söka få fast fot i
sydvästra Shansi, ett·vidsträckt fält, där ännu ingen
mission upptagit verksamhet. De ekonomiska möj
ligheterna att företaga en så lång resa hade nu bli
vit större än vid min ankomst till Shanghai. Her
ren hade på sitt eget underbara sätt kommit med sin
hjälp och fyllt behoven. Då den från Sverige med
förda kassan var uttömd sånär som på en dollar,
kom en växel på 3 pund och IS shilling från för mig
okända vänner i Göteborgs skärgård. Och då dessa
medel vo ro slut, kom en ny växel på över IS pund
från Stockholm. I maj r887 hade nämligen 3 för
missionen nitälskande män i huvudstaden, gross
handlare J. W. Wallin, Florakyrkans skapare, pas
tor Josef Holmgren, predikant i samma kyrka, och
redaktören för Sanningsvittnet, P. A. Palmer, känt
Guds kallelse att bilda en kommitte för att stödja
den nya planteringen i Kina. Herren gav sålunda
åt vår mission samtidigt i Sverige och i Kina fas

tare former och större möjligheter till utveckling.
För oss var det klart och uppenbart, . att det var
Guds goda hand, som direkt grep in. Han hade bör
jat verket, Han skulle ock utveckla och fullborda
det."
Innan Erik Folke lämnade Ganking skrev han:
"Brev har anlänt från Shanghai med underrättelse
att allt är redo för vår resa till Shansi. Jag får till
ressällskap en kamrat från utresan till Kina, mr.
Russell. Vi måste nu säga farväl till detta hem, där
Herren berett oss så mycken glädje."
Den lO okt. forts~itter ban efter avresan från
Ganking: "Nere vid hamnen fingo vi vänta ett par
timmar på ångbåten. Men snart höres ångpipan, och
vi befinna oss mitt ibland en hop larmande kineser.
Vi stiga i en liten båt, som för passagerare ut i flo
den till ångaren. Komna ombord skynda vi upp för
att förskaffa oss en hytt, men alla voro upptagna.
Det återstod oss därför ej annat än att se till, om
vi kunde få en bäddplats i stora rummet. Detta var
också nästan fullt, men vi lyckades få ett hörn med.
Trots den sena aftonen voro våra medpassagerare
ej sinnade att gå till vila förrän de fått veta nam
nen på de nykomna främlingarna och tillika inspek
terat våra personer och saker. Rika tillfällen gåvos
oss att förkunna evangelium. Den 14 kommo vi till
~hanghai. Redan den 15 måste vi gå ombord på den
angare, som skulle föra oss till Tientsin. Ombord
på Haiting lyckades vi få var sin hytt. Vilda stor
:na,r :asa ofta på den östra kusten. När vi kommo
111 l vlken Pechili, tycktes en den vildaste storm trot
sa alla vå ra f"orso"k att komma fram och först efter
en natts och en dags plågsam res~ anlände vi till
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mynningen av Peiho, vid vi lken Tientsin är belägen.
j-\ nnu återstod åtta timmars färd uppför den smala
slingrande floden, varunder vi flera g-ånger sutto
på grund innan vi ankrade i Tientsin. Vi inbjödos
vänligt av mr. Pierson, en amerikansk missionär
tillhörande Bostonmissionssällskapet, att stanna i
hans hem, tills en båt hunnit förhyras till Paotinghl.
Han inbjöd oss att bo i sitt hem och gav oss mat
och logi i två dagar utan den ringaste ersättning.
Han hjälpte oss själv att tillväx la oss de pengar,
som här begagnas. Här nyttjas ej silvermynt, utan
stycken av silver, som gälla efter vikt, kopparmynt
~iro desamma överallt. I-Ian och hans fru hjälpte oss
att köpa matsäck för resan och den första vistelsen
i det inre av landet och att hyra vår präktiga båt.
Båten är något lik våra ökor, men mycket större.
l fören sova två av männen i var sitt rum. lVfid
skepps äro två rum, där vi sova, i aktern kök.
- - - Landet är här slätt så långt man kan se, en
dast åker och vattendrag och vackra byar, inbäddade
i lövdungar. Under väge'n få vi köpa vad vi behöva.
Vi hade en god middag i dag för JOO kash, 28 öre
för 2 man. Folket här arbetar hå rt. De samla ihop
ett slags högt vass till bränsle. De ha ej varit så litet
häpna över att få se två utlänningar komma uppför
floden, ty de ha aldrig förr sett en sådan syn, men
de äro mycket hövliga, hälsa, svara på tilltal och
somliga äro mycket intresserade att få visa oss sina
seder och bruk. Dialekten här är dock litet svår att
förstå. Vi bryta upp tidigt före dagningen om mor
narna och fara till inemot so lnedgången. Därför ha
vi liten tid att gå i land på aftonen. Jag gick ut ur
båten i går afton för att låta dem se mig. En stor

skara hade samlats på stranden, unga och gamla.
Jag hälsade dem vänligt, frågade hur de mådde. En
gammal man vågade börja tala med mig. Så gick
jag en god bit, så att de alla skulle få se mig, och
hela skaran följde med. Vi blev o snart bekanta. Om
man talar vänligt med dem , ~ir lidig och ej dy ster,

Kinesisk flodbåt.

frågar dem om deras hem etc., äro de snart över
tygade om, att vi ändå äro av samma slags folk som
d~. Till en början äro de litet skygga, men så dristar
SIg en, så en annan att tala om allt, både möjligt
och omöjligt. Vilken förmån, att då med dem få tala
om Herren Jesus! J ag finner mig så väl bland detta
folk.
I kväll ha vi kastat ankar utanför staden Hsi
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ngan. Här är allt lugnt ty vi ankra vid en Ö, och
ingen vet att vi äro här. Det är nu sent, och jag skall
gå till vila. - - - Vi hade en god sömn, och voro
iväg före dagningen i dag. Vi hoppas hinna fram
till Paoting innan kvällen. Dagarna äro så vackra, .
och jag är så lycklig, där jag sitter ute pa däcket
och sjunger min Frälsares lov.
Vid Paoting-fu skola vi hyra mulåsnor, och sedan
få vi en 8 dagars färd till fots eller ridande till
Taiyuen. J ag tackar Gud för att jag fått den stora
nåden att få komma hit och för detta folk få för
kunna Herren Jesus. Ära vare Hans namn!
Våra båtsmän hava varit synnerligen vänliga. De
hjälpte oss att köpa mat under vägen, och när folk
skarorna samlades omkring oss, omtalade de varför
vi kommit, nämligen för att lära dem att bli goda
människor. " - - - Taiyuen nov. 1887. " N u har
jag kommit till en ny station på resan, 50 mil längre
in i landet, och än i dag är det sant, att intet gott
har fattats mig. J ag och broder Russell företogo
resan med vagn, det tog IO 1/2. dagar. Över slätten
kunde vi åka, men uppe bland bergen måste vi gå
till fots ungefär 30 mil. Det gjorde mig så gott och
påminde mig så mycket om de friska vindarna och
härliga utsikterna därhemma. Folket mottog oss
överallt särdeles vänligt. J ag vet ej varför, men jag
kommer alltid så väl överens med kineserna. Vi hade
riktigt vederkvickande stunder med dem. - - 
Vi kommo sent efter nattens inbrott till ett värds
hus . . lnget rum fanns att få, men vä rdshus folket
Jäto oss sova i deras eget rum, på den bästa platsen,
och sovo själva på golvet. J ag sov så tryggt och gott
som nånsin i den finaste fjäderbädd i Sverige.

_ _. ~ Jag känner mig fullkomligt hemma i Ki
na." (Till föräldrarna. ) "Var ej ängsliga över mig
för något. Frid och fröjd har jag överväldigande,
hem och kärlek från min omgivning, mat och kläder
ha ej heller saknats, och med penningmedel har vår
Gud rikligen försett mig. Tänk Eder mig i de bästa
omständigheter, ty det är jag, välsignad av Herren
till min själ och kropp." - - - den 26 nov .: "Vi ha
va nu lyckligt anlänt till Pingyangfu. Den korta tid
av tre dagar, som vi stannade i Taiyuenfu, provin
sens huvudstad, var en tid av särskilt rik välsignelse.
De bröder, som äro stationerade där, äro män, fulla
av tro och den helige ande." - "Den 16 lämnade vi
Taiyuenfu, men nu ej längre ensamma, mr. Bagnall,
superintendent för Kina Inlandsmissionens verksam
het -i Shansi, var på väg till Pingyangfu, och vi åt
följde honom. Ibland alla de intryck jag fått, har ett
särskilt varit mig till mycken uppmuntran, nämli
gen de inföddas inre liv och deras yttre verksamhet.
Den man, som går i spetsen för dem, är en lantbru
kare vid namn Hsi. Han och hans hustru hava givit
sig själva och vad de hava till Herrens tjänst. Deras
hem utgör en tillflyktsort för alla sorters folk. Hsi
är framför allt en bönens man. Han företager ej
någon handling utan att först ha tillbringat timmar
i bön. Väldiga väckelser ha uppstått genom hans
verksamhet. Överallt häromkring har han på egen
bekostnad upprättat hem för opierökare. Själv far
h.an om~ring till dessa platser och så att säga beder
~ma patIenter in i Guds rike. En hel skara yngre och
aldr~. h~ slutit sig till honom, och de äro verkligen
en harhg skatt för Shansi, ja för hela Kina.
4 -

Erik Folke.
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Härmed hat jag nu kommit till skådeplatsen för
Herrens väldiga gärningar och själars frälsning.
Låtom oss vara fasta, överflödande i Herrens verk
alltid, vetande att icke vårt arbete är fåfängt i Her
ren." - - 

VII
INNE I L ANDET.

Brev från P ingyangfu till hemmet. "Jag har nu
kommit en god bit längre på min "äg och avslutat min
resa för den kommmande vintern . Vi stanna nämli
gen här till våren. Här är en så trevlig, stilla liten
plats, och jag hoppas få en välsignad tid. Jag finner
mig så väl efter min resa och hoppas här få en tid
att lära språket mera. Jag är nu ungefär 80 mil från
närmaste hamn, dit engelska skepp gå, således näs
tan i själva mitten av landet. Stora väldiga slätter
sträcka sig här åt alla sidor, i jämförelse med vilka
Uppsalaslätten är en liten åkerlapp. Överallt är här
städer och byar med en stor folkmängd. De flesta
byar äro stora som Avesta. Stort är fältet, där vi
ha att förkunna evangelium, och så snart jag kan
språket litet bättre, kommer jag att fara mellan
byarna och tala i en stuga här och en där, som jag
?rukade där hemma. N i får ej tro, att Kina är en
~demark eller ett land där vildar bo, jag är fullkom
lJgt lika trygg här som hemma. Folket är här vän
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ligt sinnade. Jag finner mig allt bättre och bättre i
deras förhållanden, och inom kort skall jag lämna
allt som är utländskt och i allt bli som en kines. En
dag frågade mig en, om jag ej var rädd för att bo
ibland kineserna. Då jag frågade honom, om han
gav mig stor anledning att frukta, skrattade alla så
hjärtligt."
"Jag är så glad, att Herren visade, att jag skulle
gå norrut, ty här överensstämmer klimatet mer med
det vi ha därhemma. J ag är viss om, att här har
Guds vilja skett, ty vi förenade oss i bön för bestäm
mande av verksamhetsfält månader i förväg. Vårt
fält ligger i Shansi. Jag har också fått tillstötande
delar av Shensi och Honan, bägge snart sagt utan
evangelium. Fältet är stort, och jag beder för och
väntar på medarbetare. Vi behöva helgjutna män,
fyllda av den helige Andes kraft, fulla av kärlek,
och medkänsla och villiga att offra allt för Herren
J esus, sådana som ha stora tankar om Herren och
Hans makt, tillgängliga, så att de kunna tala vid
folket.
Det lider nu alltmer och mer, och snart äro vi
framme på den plats, som Herren givit oss svenskar
att med trons bön bestorma och intaga. Vi behöva
ej göra någon hemlighet av att satans makt är en
verklighet här, och det är ingenting mindre än en
allvarlig kamp, som kan giva oss hopp om seger. Det
gäller här dyrköpta själar för Jesus. Bröder, låt oss
stå som en man med Herren, och vi skola se härliga
frukter av arbetet!"
"Ej långt efter min ankomst till Pingyangfu an
mäldes inför härvarande pastor, att förföljelse ut
brutit i en av byarna utanför staden. Jag tog närmare

kännedom om förhållandena och fann, att den för
samling, som det här var fråga om, haft liten eller
nästan ingen vård och undervisning. J ag delgav då
den härvarande missionären min önskan att om möj
ligt få flytta ditut och bo ibland dem för en kort tid.
Så sna rt detta blev bekant för dessa kristna, sände de

Från Kinas färdevå·gar.

en man att hälsa mig välkommen såsom deras pas
tor, oCh de sade sig vara villiga att bestrida mitt
underhåll. Vid min ankomst dit fann jag, att de
hade inrett ett litet nätt rum för mig i en särskild
liten pyggnad. Detta skulle nu bli min prästgård på
landei. Huset innehåller två rum, ett yttre för mot
tagande av besökare, och ett inre, som får tjäna
som ~ovrum. Det yttre kan emellertid ej begagnas,
enär je~. f.år sitt ljus endast genom dörren och den
na tjllfol)d av den rådande kölden måste hållas
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stängd. Det inre rummet upp vä rmes aven värme:"
inrättning, byggd av tegel, kallad kang. Denna upp
värmes med kol och tjänar som sovplats under nat
ten och sittplats under dagen. J ag sitter då på en
halmm atta. På denna kang står ett lågt litet bord.
som begagnas vi d studier och måltiders intagande.
En bänk och en liten stol fullborda möblemanget.
Vår dag lig a ordning är ungefä r denna: Tidigt på
mo rgonen in finn a sig brödern a, och vi läsa, sj ung'a
och bedja tillsammans. Frukosten · ä r nu färdig,
och det bjudes på en stor kopp hirssoppa jämte ros
tat bröd. Efte r måltiden har jag vanligen en liten
stu nd fö r studier, tills tiden. är inne att gå ut i by
a rna och bära ut den ädla säden. E n av bröderna är
mig därvidföljaktlig, V i sprida traktater och tala
personligen "id så många vi kunn a nå om deras
s j~i1 a r s frälsning och Frälsare. D e bemöta oss sär
deles v~lnligt och lyssna även till vad som säges. U n
der aftonen ha vi bönemöten, sång och läsning och
under visning i Ordet. J::tg har sålunda den sto ra för
månen att få leva mitt ibland detta folk och därige
nom lära känna dem och i allt lära mig att bli en
kines. Herren har välsignat detta steg överflödande.
lVIitt lilla enkla rum, likt va rje kin esisk lan tman s, ä r
mig så kärt, och de enkla måltider, som mitt kära
vä rdfolk dukar för mig, ha blivit så välsignade för
min kropps styrka och välbefinn ande. Herren har
förenat oss här till ett i kärleken, och vi ha så saliga
stunder, nej, daga r, till samm ans med vår Jesus . D e
bära fram mig i bön på ett så brinnande och hj är t
ligt sätt, att det känns, att deras kärlek är av de t
rätta slaget. Mitt i natten väcks jag av deras bön
och sång. He rren har g ivit mig många dyrbara lär
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domar här i arbetet. Välsignelsen har ej uteblivit.
J ag finn er behov av att lära av Herren att bli så en
kel som möjligt. De förstå ej något. Att det finne s
en Gud veta dc, men så förväxla de Honom med
himmelen och jorden. V i behöva ej någ ra lärd a män
h ~lr att predika lärdo m, utan sådana som ej veta
annat än J esus Kristus och Honom korsfäst. Sänd
mån, döpta av A nden, fulla av Anden! Gör det tyd
ligt för dem, att detta ej är en levnadsbana att bli
obe roende, utan att det gäller ett uppoffrande av
allt för H erren. J ag vill att det allt skali bli klart
fö r dem, innan de gå ut, att de måtte komma hit och
gå med villigt och tacksamt hjärta in i arbetet utan
at: känna någon missräkning. Ej herrar, utan tjä
nare vill Herren ha."
Siemits'uen den I9 dec. "Tiden är nu inne för
julhögtiden. J ag hoppas få en ljuvlig jul ute i min
liLa kin eskoja. J ag bor riktigt som i ett palats . Mitt
värdfolk är en medelålders man och hans hustru.
Bägge frukta Gud av helt hjärta, och de söka göra
mg så lycklig de kunna . De koka så god föda åt
mg. Ute i byn är det så vackert. Där resa sig de
hega bergen alldeles bakom mig. J ag går omkring
kl:idd som en kinesisk bonde, och alla bemöta mig
vänligt och artigt. De bruka ropa: Fu sien-seng
(n1itt namn) efter mig' öve rallt och vilja tala med
mig och hälsa på mig."
"I dag är det d. 27 januari I888, å rsdagen av
mn avresa från London . Jag minn s ännu li vligt den
m;)rgonen, när jag sade farväl till de kär::t vännerna
i 8ighbury Missionary Trainino- H ome och sedan
det sista stora avskedet nere vid\amnen. Det bort
ilc,nde tåget
förde mina vänner tillbaka
till det
hem !
.
.
....
..
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som jag nu lämnat, och den ståtliga ångaren Chusan
förde mig mot okända världsdelar. Detta år, som
burit så mycket i sitt sköte, har nu gått till ända.
Rikligt krönt var det i början av Guds godhet och
barmhärtighet, och under hela dess lopp ända till
dess sista dag har Herren varit min trofaste Herde,
och mig har intet fattats. Ära vare Gud! 'Ingen Gud
är såsom din, o J esurun! Han far över himmelen
till din hjälp, och i sitt majestät på skyarna. En till
flyktsort är urtidens Gud, och nedåt sträcka sig
Hans eviga armar!'
De dyra vännerna hava med mig varit vittnen till
Herrens ledning under det flydda året och kunna
därför med mig lova och prisa Hans heliga namn.
Den glada julhögtiden är nu förbi, dert första jag
upplevat i främmande land. De yttre förhållandena
voro ganska olika emot dem därhemma, men gläd
jen var densamma. Herren är överallt lika rik över
dem, som åkalla Honom.
Julaftonen gjorde jag en tur omkring i byarna
för att förkunna det glada budskapet. På kvällen
kände jag mig mycket svag och nödgades intaga
sängen. N är den gamle diakonen, min värd, erfor
detta, kom han till mitt rum, föll på knä invid min
bädd och bad så brinnande, att Herren skulle resa
mig upp. Han steg därpå upp och med ett: 'Han har
lovat. H an är trofast, Han skall göra det', lämnade
han rummet. Morgonen därpå, julmorgonen, steg
jag upp tidigt, frisk och kry, och kunde av hjärtat
sjunga: 'Var hälsad sköna morgonstund.' Jag behö
ver ej säga, att vi efter en sådan förberedelse hade
en härlig jul. Visserligen saknades .både julgranar
och ljus, och bordet var ej heller dukat annat än med
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de vanliga rätterna. Men Herren lät oss fröjdas i
sitt ansiktes ljus och dukade för oss sitt bord."
Brev från Pingyangfu (till hemmet). "Jag har nu
flyttat till staden igen. Orsaken var, att min kamrat
beställt en lärare för oss båda, och jag håller därför
nu åter på med studier. Detta språk kräver hårt arbe
te att lära läsa och tala. - - - Det var så svårt att
skiljas från de kära vännerna på landet, och de grä
to, när de hörde, att jag ej längre kunde stanna hos
dem. J ag hade haft det så ljuvligt, så lugnt och stilla
i deras krets. Emellertid är avståndet från staden ej
stort, och de ha allaredan varit här och hälsat på
mig. Jag hoppas också få gå dit ut och förkunna
ordet för dem varje söndag. Sista söndagen jag var
där talade jag fem gånger. J ag är så lycklig här i
Kina, ty jag är här sänd av min Konung, och Han
skall aldrig låta sitt sändebud lida brist på något
gott. Ni böra också tacka Herren, att Han i sin nåd
sänt mig hit och så rikligen välsignat mig. Det är
bara nåd, ingen förtjänst alls, och minst av allt
kunna vi vara ledsna för en så stor nåd. - - - 0,
att Herren måtte lära oss, som Herren Jesus i Get
s.emane, att låta vår vilja fara för Guds! Huru lyck
lIga skulle vi ej då vara!" ---Den ro april r888.
"Jag är så glad att så ofta som varje månad kunna
~kriova till Eder. Postbudet kommer och går en gång
1 manaden, och det tar tre hela månader för ett brev
att gå från Sverige och hit. Denna långa mellantid
mellan .varje post gör, att jag har en stor massa brev
a~t skn~a för varje gång. Jag skall säga, att det är
ratt modosamt att få alla brev färdiga till varje
bSt. Den sista hade jag e j mindre än 33 stycken!
et tar en god del av mina aftnar i anspråk och en
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god del av mitt arbe te, dock kan jag ej inskränka
antalet, enär jag känner det som en plikt lagd på
mig av Herren och som en ganska viktig del ay
min missions verksamhet. - - - Om en vecka
eller så har jag tänkt ta till vandringsstaven och för
kunna ordet i byarna. Det synes, som skulle vi kom
111a att stan na här öve r sommaren. - - - J ag är
så glad, att ?\ i g lädjas över att jag här får predika
korsets evangelium. Herren har så rikt välsignat
mig, och rikligen flödar hans källa för varje dag.
Vilken nåd att Et känna Herren mer och mer i Hans
heliga ord och att få tillväxa i Honom! 'Lovad vare
Herren dag fdtn dag' lIan bär vå ra bördor' (Ps.
63), så dem slippa vi bära. Omsorger och bekymmer
hava vi bli vit befallda att lägga på Honom. Heb. 12,
Matt. 6, Fil. L!: 6-7. - - - Jag kommer snart att
fortsätta till mitt nya fält. - - - Frukta ej, ty
Herren är med mig, en stark hjälpare. Intet ont har
hittills drabbat mig, och Hans löfte är för framtiden
lika säkert som det hittills varit."
På besök i Sianfu. "Jag är nu I 40 svenska mil in
i landet. 0111 en månad hoppas jag återvända till
Pingyangfu för att flytta ned till Yuncheng." Ping
yangfu nov. 1888. "Har just återvänt från Sianfu.
Herren sände sin ängel före mig och förde mig till
baka i frid och lät min resa bli lyckosam. - - 
J ag är nu fullkomligt glad och lycklig, frisk och
stark och r edo att gå i striden för Herren Jesus."
Erik Folke var nu inne i det land, löftes landet,
dit Gud själv med mäktig arm fört honom och som
han skulle få taga i besittning för sin Herres och
Mästares räkning. Han hade börjat så ut den ädla
säden i den första åkertegen. Snart skulle gräns er 
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. na vidgas, och Gud skulle visa sin tjänare det stora
åkerfältet Shansi, Shensi och Honan. "Lyften upp
edra ögon och beskåden fälten, huru de redan vitna
till skö rd ." (Joh. 4: 35·)

mi r.
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var det ingenting, som tilldrog sig vaktens uppmärk
samhet. Framkommen till mitt blivande hem 
(Herren hade sörjt för att jag ej skulle behöva stå
ensam. Han hade berett vänner och medhjälpare för

V111

VID MALET.
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Efter mycken bön och inhämtande av äldre mis
sionärers råd samt efter en tidigare företagen un
dersökningsresa blev det tydligt, att Yuncheng va r
den stad, som bäst lämpade sig som utgångspunkt
för verksamheten, ej blott i den omgivande trakten
av Shansi utan också i de närgränsande delarna av
provinserna Honan och Shensi. "Hur längtar ej min
själ att se den dag uppgå, då Shensi-Shansi-Honan
skola få sina vittnen om korset, då avgudatemplen
skola vika för den evige Gudens tempel och folket
skall sjunga av fröjd över befrielse från det djup av
elände, vari det nu suckar!"
"Då jag en dag i november I888", så berättar
Erik Folke, "med mitt bohag, bestående av några
kökskärl, en gåva av missionär Hoste, en koffert
kläder och en låda med böcker, i skymningen körde
in genom norra stadsporten, slapp jag all närgång
en visitering. Då jag på våren samma år i sällskap
med missionär Bagnall för första gången besökte
Yuncheng, erhöll vakten vid östra stadsporten två
hundra slag för att han släppte in oss i staden. Ntl

Norra stadsporten i Yuncheng, genom vilken
Erik Folke färdades in i staden nov. 1888.

fick jag ett varmt välkomnande. Där mot
togs jag av den unge man, Chang, som Herren be
rett att bliva för mig en ovärderlig hjälp och med
arbe~are, och som ombesörjt· hyrandet av lokalen
och av~n där satt igång en asyl för opierökare. På
underhga vägar hade denne Chang lärt känna sin

mig) -
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Frälsare. Tidigt hade han börjat tänka över livets
mening. Livet syntes honom så kort . Fanns det ej
ett liv som varar? I-lan hade läst om en, som hade
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 si n mor, att han skulle få
uppsöka denne och bli hans lärjunge. IVlodern blev
förtvivlad. U nder tårar bad hon: 'Du får ej över
giva mig, din gamla mor. Du är ju mitt enda barn,
och du är ju bara 19 år. Varför ska11 du tala om att
dö?' - 'Döden känner ingen skillnad på gammal
eller ung', gav sonen ti11 svår. Han såg nu emeller
tid ingen ut väg att få svar på sina frågor om liv
och död. Men så hände sig, att en bokförsäljare fr ån
Brittiska och U tländska Bibelsällskapet besökte
trakten. Av denn e köpte han ett Lukas evangelium.
Då han däri läste om Jesu seger över döden, tändes
hoppets gnista i hans själ. Han uppsökte missions
stationen i P ingyangfu, hörde evangelium, fick frid
med Gud och beslöt att ägna sitt liv åt Herren och
I-lans tjänst. Då hans fädernehem låg i närheten av
Yuncheng, ville han där tjäna Herren och hade där
för någon tid förut flyttat hem, och då han hörde
om min ankomst dit,--ville han komma mig till hjälp,
en underbar Herrens ledning.
Dagen efter min ankomst kom en äldre kvinna in
på gården och hälsade mig med ett ovanligt varmt
välkommen. 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 släktingar i en stad, 20 svenska mil längre norr
ut, fått höra evangelium och trott.
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Hon hade ock lärt sig utantill ett bibelspråk och
en sång ve rs. Hemkommen tog hon bort avgudarna
ur hemmet och började hålla sabbat. Grannarna
sökte hon förm å att tro, men då dessa begärde när
mare förklaring över vad de skulle tro, blev hon

Mor Chang. som bad Erik folke
ut till Kina.

svarslös. N u började hon på allvar bedja: 'Herre
sänd en missioniir 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, när
svaret kom. N u fick hon ock ett helt Nya Testamen
te och en sångbok. :Med outtröttlig ive r arbetade
hon på att inlära den svåra skriften, ty nu, då det
blivit möjligt, måste hon taga reda på allt vad Gud
~al~t. NIor Chang blev ett troget vittne för sin Herre
~ ~ m egen by och fick föra många till Herren. D å
Jag hörde mOr Changs histori a, återkallades så klart

~r~r Il
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i mitt minne, vad som skedde två år därförut i Upp
sala, och det ljöd i min själ: 'Så är då allt detta
som jag upplevat till ej ringa del ett svar på en en
sam 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 bönesvar. På dessa vägar har vår kallelse
fått en helig karaktär, ty drista vi att säga: Den är
icke från människor, ej heller genom någon män
niska, ~tan genom Jesus Kristus och genom Gud
Fadern." - 

IX

[ BEREDDA GARNINGAR.

"Som jag är den förste europeiske mis·s ionär, som
bosatt sig här i Yuncheng, är det naturligt, att jag
fått mottaga en hel mängd besökande. Hela skaror
komma också och sitta från morgon till afton hos
mig, lära att läs a, sjung·a m. m. N är .jag skriver
detta, sitta ej mindre än fyra omkring bordet, en
sjunger, de övriga läsa i bibeln och andra böcker.
Jag kan ej säga, hur det gläder mitt hjärta, att ha
dem här. Den månad, som förflutit sedan jag kom
hit till Yuncheng, har varit en lycklig tid. Herren
har också välsignat mitt. arbete. J ag finner mig så
väl i Kina, att jag kan ej säga det. Herren är god
lUot mig och välsignar mig rikligen. Genom Her
rens nåd ha vi nu fått en svensk station, och här står
nt~ ett fält öppet för oss svenskar med en befolkning
mmst .lika stor om ej större än mitt hemlands och
lU:d tIllfällen att överallt samla in en rik skörd. Vi
~l~~da .~j här i.n i en annans arbete. V ~m vill komma
bl ~jalpa mIg·, den ensamme europeIske arbetaren
an dessa millioner? J ag vet ej om det någonstädes

s-

Erik Folke.
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på jorden finnes ett fält, så härligt som detta är, så
förberett genom Herrens straffande hand, men utan
skördemän."
Yunchen'g den 22 febr. 1889. "Herren har gjort
stora ting med oss, därför äro vi glada. Väl må vår
mun fyllas med löje och vår tunga med jubel, ty vår
g udomlige Mästare ha r i dessa dagar lagt de första
stenarna till ett heligt tempel i Yuncheng. Tre män
blevo nämligen sista måndagen, den 18 februari,
genom dopet införda i Guds församlings gemen
skap. De äro förstlingsfrukten på detta fält och ett
insegel på det ordet: 'Edert arbete är icke fåfängt i
Herren'. Före dopets förrättande hade vi en flera
dagars förberedelsetid under fa sta och bön samt
Guds ords betraktande. Herren välsignade rikligt
deras själar och oss med dem. Omedelbart efter
dop handlingen samlades vi för att under bön och
händers påläggning nedkalla över de nydöpta den
helige Andes fullhet. På aftonen begingo vi Her
rens nattvard. Herrens Ande var nära och fröjda
de våra hjärtan. Så har H erren g rundlagt sin kyr
ka här i kraft, och jag är viss om, att vi allt fram
gent skola bliva förda i triumf i Kristus Jesus. Den
äldste, Uang, är brinnande av nit. Om dagarna vet
han inte om något annat än att bära vittnesbörd om
Kristi kors. Nätte rna tillbringar han mest i bön.
Han anser det ej vara rätt att sova hela natten ige
nom utan att stiga upp och bedja. Han har kommit
mig på skam många gånger. Sin lantgård har han
överlämnat till Guds församling för att bli fullkom
ligt fri för Guds tjänst. Vilket mäktigt Andens ve: k
har ej f örsiggått i hans själ för att göra honom vIl
lig till detta offer! J ag stadfästes alltmer i den över
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tygelsen, att H erren skall göra väldiga ting i detta
land. ' D esse sko la komma - - ifrån Sinims land.'
JVlå det till åtas mig att å ter i Herrens namn tillropa
Eder: Vem vill gå, vem vill vara Guds budskap till
detta folk? Varför tveka, när den konungsliga be
fallningen utgått, när all a dörrar till denna vä rld av
hedendom Sel öppna och när tillika Mästaren för
säkrat, att de timliga behoven sörjer Han själv för?
Jag kan efter två å rs erf a renhet vittna att Hans ord
är sant! A ll eder omsorg kasten på Honom, ty Han
haver omsorg om eder! - - - Ett Herrens sän
debud har oändlig frö jd, trygghet och triumferande
seger i M~is tarens efterföljd .
I Yuncheng bef inna vi oss i centrum aven sto r
slättbygd beg rän sad av Gula floden i väster, för öv
rigt (ty högre och lägre bergspa rtier . Här finnas ej
mindre än 12 städer och en mängd köpingar och
folkrika by samhällen. " 
"Ett svagt pinglande, en sakta knackning och då
porten öppnades stod min vän Uang där, bugande
och hälsande. Han kom från en längre resa, det
kunde man se på honom. Men fastän dammig och
t!ött av vägen såg han ändå så strålande glad ut.
Sedan hans lilla åsna fått sin plats vid krubban och
han själv tvättat av sig dammet, fö rdes han till he
de rsplatsen vid det fyrkantiga bordet. En varm kopp
te serveras, och samtalet är snart i full gång. Det
~~r något som b rände på han s hjärta och som han
or~ t av allt måste få fram. 'Varför ser N i så glad
o ·?'
'J o, II
Jut 1 da C·
- erren led er d
e·
sma un d er l·Igen.
. ag kommer just fr ån en resa i Honan. Där hade
~ag e~t mä rkvärdigt sammanträffande. Under det
Jag glck vägen fr am och tänkte på Herrens godhet
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mot mig, stämde jag upp sången: 'Jesus älskar mig,
jag vet! 'Då skyndar en vandrare fram till mig, gör
en djup bugning, fattar därpå mina händer och ut
ropar: 'Är N i en kristen? Finns det kristna här? O,
hur glad jag är, och jag som trodde, att jag aldrig
mer skulle få träffa en broder i tron! ' Främlingen
var från Shantung. Liksom så många andra hade
han genom Gula flodens översvämning förlorat allt
vad han ägde. Hans stuga hade blivit bortsköljd av
vågen, och hans åkrar hade blivit förvandlade till
ofruktbara sandfält. Det enda denna familj bärgat
undan vattenmassorna hade de nu instuvat i en korg
på skottkärran. En gryta, ett par lerskålar, en kru
ka för mjöl och ett gammalt trasigt sängtäcke, vär
defulla ting för dem. Det mest värdefulla av allt var
dock ett N ya Testamente. Detta måste nu fram, och
resenärerna : mannen, hans gamla mor, hans hustru
och ett par söner höllo gudstjänst vid v~lgkanten till
sammans med Uang.
'Främling i främmande land är jag', stammade
gamla farmor fram, 'men jag har ett hem, dit inga
vattufloder nå. J ag skall snart flytta dit, och Gud
skall hjälpa mina barn . Han skall ock ge min kropp
en viloplats på någo n veteåker tills uppståndelsens
morgon gryr.' Ögat fylldes av tårar, men genom
tårarna såg hon bort, långt bort, och i sin ande vi
lade hon redan i tron på de gröna ängarna vid de
levande vattnen i Guds paradis.
Främlingen var nu på väg mot Shensi, där . rege
ringen, efter vad han hört kostnadsfritt, uppläte jord
åt de nödlidande. Utsikten att kunna skapa ett nytt
hem gladde honom, men hur han skulle kunna be
hålla tron i denna mörka trakt av landet hade varit
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hans sorg. Han hade hört att flera kristna familjer
utvandrat dit, men var de uppehöllo sig visste han ej.
Jag fick genom Uangs berättelse en tanke i mitt
hjärta. Borde vi ej söka upp dessa kristna f räm
lingar? Skulle de ej just nu mer än någonsin behöva
stöd och hjälp av oss? Att detta var en direkt kal
lelse till oss att företaga en missionsresa till Shensi
låg i öppen dag. Vore än behoven i Shansi stora, var
dock denna nöd ~lnnu mera trängande. N är min vän
och medarbetare Chang fick höra om saken, blev
hans hjärta brinnande i honom för dessa försking
rade och nödställda syskons skull. Vi måste genast
resa, förklarade han. I-Iär gäller det att rädda l-Ier
rens egna värnlösa barr.. från en ganska säker un
dergång, lämnade som de äro åt sig själva i sin
svaghet och övergivenhet. Vi voro snart resfä rdiga
och styrde kosan ut på den stora slätt, som utbreder
sig omkring Sianfu. E fter några dagars efterspa
ningar blev det klart för oss, att vi skulle finna det
största antalet invandrare i närheten av städerna
Sanyuan och Fuping norr ut från Sianfu. Chang
tog den direkta vägen till dessa trakter. Själv gjor
de jag en omväg till Sianfu för att där hämta pos
ten. Vid den tiden fanns ingen direkt postförbin
delse mellan kuste n och sydvästra Shansi, utan vi
1t!åste anlita de sto ra kinesiska · posthusen i Sianfu
~?r att genom dem erhålla våra brev. Vi fingo där
[or vara glada, om yi kunde få höra något hemifrån
\·a~·annan eller var tredj e månad. Vid skilsmässan
f.ran Chang kände jag en maning att utom de behöv
lIga
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tar. Min vistelse i staden måste denna gång göras
kort. Jag hade stämt möte med Chang i Sanyuan,
och han väntade mig nog redan där. För att komma
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Challg Chi.heng, en vän och medarbetare under den första tiden.

till Sanyuan måste Ueifloden passeras. D~Lrtill 8t
gick nästan halva dagen. En skara ruskiga, hah-t
utsvultna män och kvinnor, utvandrare från södra
Shensi, ville också över floden. Gräl och slagsmål,
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tvister om ett par cash upptaga mer tid än vanligt.
Det hade därför börjat skymma, innan färjan nåd
de andra stranden. Där på de öde grässlätterna
längs floden hade ett rövarband sitt tillhåll. Främ
lingens ankomst var dem bekant, och deras kunska
pare var, efter vad jag sedan erfor, dem till mötes
vid stranden. Mörkt var det, när jag steg till häst
för att fortsätta min färd. När jag kommit en bit
uppåt bergen, stannade hästen och vägrade av någon
oförklarlig anledning att gå vidare. J ag måste an
vända piskan, men det hjälpte e j. J ag steg av och
tog honom vid betslet och försökte draga honom
fram. Han stegrade sig, och det starka betslet brast
mitt itu. Han tog inte ett steg framåt. I det djupa
mörkret hade jag ingen annan utväg än att vända
om. Då gick det med fart tillbaka till flodstranden
och båten. Jag måste be båtsmannen hjälpa mig.
'Hästen vägrar att gå, och jag hittar ingenstans.'
- 'Vänta, tills jag fått allt klart med båten, så skall
jag följa Er!' Så vandrade vi iväg framåt i mörk
ret, först den gamle trygge kinesgubben, så jag, le
dande min häst. U nderligt var det, vi gingo ej alls
den väg jag försökt gå, utan, som jag tyckte, be
sy~nerliga omvägar. Plötsligt hördes en röst ur
~orkret bakom oss. 'Vart för Ni främlingen? Där
fmns intet värdshus.' Konstigt kändes det, men ki
nesgubben gick trygg vidare, och jag hade intet an
nat val än att följa efter, anbefallande mig i Guds
h~nd. Så småningom skönjdes några skuggor vid
v~gen och hus skymtade fram. Då vi komma in på
~.rde~, gav jag akt på några stora halmstackar.
m hast skulle ej behöva svälta. En kinespojke kom
emot Oss, 'Tag hand om främlingen och hästen',
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sade min ledsagare. J ag blev vänligt mottagen och
omhuldad, men var så trött, att jag genast lade mig
på den kalla, hårda tegelkangen och somnade.
På morgonen, då jag vaknade, satt den gamle ki
nesen bredvid mig. 'Hur är det med min häst?' frå
gade jag. 'Bra', sade han. 'Han har blivit fodrad
och omskött. Det var allt väl att han nekade gå med
Er längre i går kväll. Ni var på väg rakt in i ett
rövarnäste. En del utvandrare ha slagit sig ned
däruppe i bergen, och där ha de vad de kalla värds
hus, men det är helt enkelt ett rövarnäste. Det var
en av dem, som fö ljde efter Er, då Ni vände till
baka till båten, och som sedan ropade och frågade,
vart jag förde Er.' - Genom kaptenens rådighet
räddades jag ur den överhängande faran och kunde
dagen därpå fortsätta min färd. Herren höll över
mig sin skyddande hand, och utan hinder uppnådde
jag tidigt på eftermiddagen Sanyuan. Ett stycke
från staden skyndade en man, som befann sig ute
på fältet, fram till mig, häls ade mig med 'frid' och
gav mig ett varmt välkommen, tog hästens tygel
och förde mig till sitt hem, ett nybygge ej långt där
ifrån. J ag hade funnit de kristna. Glädjen var stor.
J ag omringades aven stor skara och f rågor haglade
ifrån alla håll. Sångböckerna togos fram, och stl11
gen, 'Jerusalem, mitt hem', stämdes upp. 'SjungCl
Ni på samma sätt i Shansi?' frågade de. Sedan vi
sjungit, läst och bedit, dukades bordet, och jag fick
med dessa vänner dela deras tarvliga kost. Det var
en oförgätlig högtidsstund i det fattiga nybyggar
hemmet. Ett par dagar senare letade sig Chang fram
till samma plats. Även han hade fått göra underliga
erfarenheter. N är han en dag vandrar vägen fram,

får han höra en djup klagan från ett ruckel i när
heten. Han går närmare och hör, hur en kvinna
därinne under gråt och jämmer klagar sin nöd. Hon
beder, och hennes ord falla ungefär Srl här: 'I-Ien-e
Jesus, har du alldeles glömt bort ditt arma barn, ser
du ej att vi hålla på att förgås? N u har min son gatt
för att pantsätta vårt enda täcke och skaffa oss litet

En nYbyggarkoja.

mat. Nätterna äro så kalla, och jag fryser så. Och
sedan detta sista är förtärt, måste vi dö. Tänk ,
Herre, på änkan och den faderlöse och sänd din
ängel till oss, ty här kunna vi ej vänta hjälp fr rm
~ågon människa.' - Vid dessa ord stiger Chang
1~~ 1 tar fram det si lverstycke, som jag vid avskedet
~~lInnat honom, och lägger fram det för den bestörta
ankan med orden: 'Här är bröd från Jesus.' D~\
hennes första förskräckelse hunnit lägaa sio' och
hon fått klart för sig att Chang var en ve~klig bmän _
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niska och därtill en kristen, kände hennes glädje
inga gränser. Denna kvinna gav honom anvisning
på en plats, där hon trodde, att vi skulle finna andra
nybyggare, fränder till henne. En kall och regnig
söndagsmorgon voro vi just ute och sökte i dessa
trakter, då tonen a\T en kristlig sång nådde våra
öron. Snart stodo vi i kretsen aven stor skara ut
vandrare, vilka sutto nedhukade på golvet i ett stort
avgudatempel. Ett sådant jubel vår ankomst fram
kallade! Aldrig har jag mött ett varmare niotta
gande än som gavs oss av dessa människor, utblot
tade på allt, men burna aven inre frid, som gav en
sällsam g lans åt blicken och gjöt en underbar still
het över hela väsendet. En äldre kvinna prisade högt
under strida tårar Herren för Hans godhet att
sända sina tjänare till dem. Föl- stunden glömde de
alla sin fattigdom, sina lidanden och umbäranden,
ty J-Ierren iskänkte åt oss vår bägare så att den blev
full av nåd och barmhärtighet, hugsvalelse och
tröst.
Vi kommo överens om att samma dag fira det
första missionsmötet på Sianfuslätten och därmed
inviga denna stora slätt med dess många millioner
inbyggare åt vår Herre och Konung, Jesus Kristus.
H ögtidsdagen var tillända. Min evangelist och jag
måste söka oss ett härbärge, innan natten föll på.
Våra nya vänners viloplats blev redd på några tra
siga mattstumpar på det kalla, fuktiga stengolvet i
templet. Våra vandringar sträckte sig vida omkring
på den milsvida slätten. Vi hittade vägen till andra
emigranter, av vilka några redan hunnit bygga sig
hus och bryta mark, men allt var ännu mycket pri
mitivt. En dag blevo vi varse en grupp sådana hyd
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dor på slätten. En man, som fått se oss, skyndade
oss till mötes. 'Är ni missionären?' sporde han for
skande., 'Lovad vare Gud', kom det sedan med djup
känsla ur hans bröst. Han tog våra händer och
förde oss med sig hem . Vår ankomst väckte utom
ordentlig glädje inom kolonien, biblar och sångböc
ker kommo fram, och det första vi gjorde var att
hålla gudstjänst. 'Vi ha länge haft våra harpor hän
gande på pilträd' , snyftade en. 'Vi kunde ej sjunga
här, som vi gjorde därborta i vårt eget hem i Shan
tung. Därhemma hade vi kyrkan, där fingo vi be
sök av missionärer, men var kommer ni ifrån? V i
ha ej kunnat finna några spår av mission i dessa
trakter.' - Vi fingo för dem berätta om den ringa
begynnelsen till svensk mission öster om Gula flo
den. Här fanns ju utrymme. I hela mellersta och
norra delen av provinsen Shensi fanns ingen mis
sionsstation. Vi kommo överens om att ej bara hop
pas och vänta på en oviss framtid, utan att genast
gripa oss an med verket och hjälpas åt med de små
resurser vi ägde, tills större möjligheter yppade sig.
Grund grävdes, en lerhydda upp fördes med f rivillig
arbetskraft. Den blev det första evangeliskt kristna
församlingshuse t i Shensi . Rum iordningsställdes
~ck för missionärer. Början var gjord. I glädjen
o:Ter det skedda hölls tacksägelsefest. Harporna
h~ngde nu ej längre på pilträd utan togos fram, och
~angen ljöd stark och frisk. Ljuset hade gått upp
over dessa mörka trakter.
1 o :Med underliga tankar och känslor åte rvände dc
?ada resenärerna till Shansi. Skall översvämningen
l Shantung genom Herrens nåd få bli ett medel att
grunda ett Gud s verk i Shensi? var en fråga , som
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sysselsatte ' min vän Chang och mig under färden
hem. H errens vägar och medel äro outgrundliga för
oss kortsynta människobarn, och det som sy nes som
en stor olycka kan bli till stor välsignelse."
En missionär få r under de första banbrytande
å ren gå i försakelsens skola. Erik berättar om lån
ga tröttsamma resor, hur han gick till fots, till s
hans fötter blödde. Solen var brännande het och
"min kropp", säger han, "synes bliva mer känslig
för hettan med varje år. Detta torde till stor del ha
sin grund i det alltjämt hopande arbetet, som läm
nar mig föga tid till vila. Emellanåt lyckas jag få
en stilla stund till studier, så ytterst nödvändiga j
våra förhållanden".
Ater och å ter lades han ned på sjukbädden genom
överanstr~ngning, arbete och bekymmer, men Her
ren reste honom upp g:enom sin stora barmhärtig
het. Han berättar om en av des sa erfarenheter: "Jag
hade knappt blivit återställd, förr~Ln jag kallades till
en stad i viktiga ärenden. Under stor fruktan före
tog jag resan, men Herren stärkte de sviktande
krafterna. Förvisso får man lära sig under dessa
förh ållanden att uppskatta Guds faderskärlek. LJn- '
der de häftiga stormar, som djävulen uppväcker
mot en, både från utomstående och från bröders
sida, är det saligt att tänka på Herren Jesus, som
själv genom att I-Ian var pinad och frestad kan
hjälpa i alla trångmål och frestelser. Tänk på oss,
på alla sidor omgivna av den svartaste hedendom",
utbrister han. "Må vi ej förtröttas i vårt arbete,
utan fortsätta tills vi fört alla vi kunna nå till Her
ren! Gud har kallat oss att verka, och vårt arbete
skall ~j bliva fåfängt, ty Han ger växten.

Av brist på medarbetare är jag överhopad av ar
bete, och fältet är så vidsträckt, att det kräver så

En gata i Kina.

mycken tid att Vlsltera. ::\iär ljus blivit tända här
och d~r i mörkret, hoppas jag, att ljuset skall spri
das Vidare och tända andra ljus. Herren har kallat
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mig att här förkunna evangelium, som är en Guds
kraft till frälsning för var och en som tror, och
kastande alla omsorger på Honom, skall jag i Guds
kraft giva mitt liv och alla mina krafter åt detta
allena och på samma gång lägga hedningarnas nöd
på de hemmavarande kristnas hjärtan."
Ensamheten är ej lätt för en missionär, men än
mera tyngande är den förvisso för pioniären, som
har att plöja första fåran. Därom vittnar följande
gripande bekännelse: "Då jag var på besök i Sianfu,
Shensis huvudstad, brukade jag i min ensamhet gå
ut utanför den östra stadsporten för att åtminstone
få kasta en blick åt det håll, där det fanns missio
närer. At nordost lågo femtio svenska mil mellan
mig och den närmaste missionsstationen. At öster,
sydost och söder, var väl dubbelt så långt, och väs
ter ut fanns det ingen inom Kinas gränser. Ett tryc
kande missmod ville gripa sinnet. Därtill kom fol
kets misstro och avoghet. När så en dag allt syntes
hopplöst, ty ingen vågade närma sig mig eller ens
se på de skrifter jag sökte sprida, trängde en siden
klädd herre genom mängden, såg på traktaten och
sökte efter sin börs . Då han fann, att han ej hade
den med, bjöd han mig gå med sig. Under vägen
sade han så vänligt: 'Ni är ledsen i dag.' Då jag
bejakade hans ord, tillade han: 'Det kommer en dag,
då ni ej skall stå så ensam och möta bara misstro
ende. Här skola många tro på Er Gud!' En senare
tid skulle bekräfta sanningen av hans ord."

x
SVENSKA lV!EDARBETARE.

Ej länge behövde Herrens tjänare stå ensam. Re
dan hösten 1889 fick han föra hem sin brud, fru
Anna Folke f. Gran. - -- - Om deras samman
träffande i Shanghai i juni 1889 och om sin stora
glädje över den gåva, som blivit honom beskärd,
skriver han till föräldrarna: - - - "Tänkeändå,
att efter 2 1/2 år finna en, som man kan förtro sig
åt och som bär omsorg om en! Jag hade varit en
kringirrande främling hela denna tid, hur ljuvt att
då få ett hem! - - - Jag ser med glädje mot
framtiden. Det blir ej på långt när så svårt att ar
beta nu, när jag fär någon, som kan hjälpa mig i
arbetet. - - - I sommar vilar jag litet och stu
derar emellanåt. Jag var alldeles utarbetad, när jag
kom hit. Nu är det bättre." (Bröllopet blev uppskju
tet till hösten.)
. Sept. 1889. "Det är med stor glädje jag skriver
i~ll Eder. i dag. I onsdags, den 4 september, stod näm
~ten 1!1 1tt bröllop. - - - Vi äro nu på väg till
ska~ns1.. - -. -. Ja?;. vet, att)ag n~. funn.~t en, som
l bhva mlg till hJalp att vmna Sjalar for Herren
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Jesus, ty det är bådas vårt livsmål att förhärliga vår
dyre Frälsare, som gav sitt liv för oss. - - 
Kära Far, skriv ofta till oss ! Vi äro så oändligt
lyckliga, när vi få brev fr ån Eder."

och vi ha även det nödvändigaste av möbler. Folket
börjar också få förtroende för oss. N i kan ej tro,
hur det gläder mitt hjärta att få öppna platser för att
där predika Guds evangelium. J ag har nu tre predi
koplatser, och med Guds hj älp får jag snart flera . Så
hjälper mig Herren att gå framåt steg för steg. Ära
vare Hans namn! -" . -" - HUru jag skulle önska
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Anna och Erik Folke i kinesisk drå·kt.

Om sitt för sta egna hem i Shensi skriver Erik till
föräldrarna: "Jag har nu lyckligt anlänt till \iVei
nan , mitt eget första hem i Shensi. J ag behönr ej
säga Eder, att jag blev på det hjärtligaste mottagen.
Herren vare lov för denna plats i den mörka hedna
världen! Herren har givit oss ett så treyligt hus,

att se Folkärna representerat i en station! Om de
ville ha denna min först a i Shensi! Den kostar om
kring 400 kr. per år. - - - O vilken glädje att
få verka, där ingen förr utsått ordet!" 
?e första månaderna av år r890 voro en mycket
Svar och prövande tid för Erik Folke, som då ännu
stod utan någon manlig missionär vid sin sida.
Många voro de trångmål och svårigheter han hade
att genomgå. Gripande äro några rader, som vittna
6 - Erik Folke.

_...

~.,..

~

~1IiI 1 :
'il
j

~i !
ll'll ~

/, I

I;J

'I:
I
I,
I

,

']

~I !
rll i

I II

82
om hans stora glädje över att få hälsa sin förste
manlige kamrat välkommen. Missionär Henrik Tjä
der hade nämligen detta år anlänt till missionsfältet.
"Äntligen har jag fått hälsa min broder Tjäder väl
kommen, just när han bäst behövdes, och han har
alltsedan den för;;ta dagen varit mig till ovärderlig
hjälp och välsignelse." - "Jag skulle önska", skri
ver han till en vän i Sverige, "att du kunde sätta dig
in i våra förhållanden och så få del av den stora
glädje, som vi känna här i främlingslandet över att
få träffa en broder från hemmet."
Isoleringens tunga börda var nu avlyftad. En ef
ter en följde en hel liten skara medarbetare från
Sverige, och Erik Folke hade i sanning skäl att ut
brista: "Lotten är mig fallen i det ljuvliga, mig är
en skön arvedel tillfallen. Därför gläder sig mitt
hjärta och min ande fröjdar sig" - "Huru ljuv
lig är ej Herren Jesus för sina barn, och hur stark
är ej Hans arm, där Han leder oss i striden. Endast
Han kan lära våra händer att strida och våra armar
att spänna kopparbågen. Jag fröjdar mig allt mer
och ·mer över den nåden att själv få träda tillbaka
och lämna Herren rum att utföra sitt härliga verk,
Vi kunna i sanning säga med Jakob: 'Jag hade ej
mer än denna staven, då jag gick över denna Jor
dan, och.nu är jag till två skaror vorden.' "
Det gällde nu att flytta ut tältpluggarna. "Guds
ord växte, och lärjungarnas antal förökades mycket."
(Apg. 6: 7.) "Nu hava vi fått en församling, folk som
vill lyssna till ordet, och medarbetare i verksamheten,
vad kunna vi önska mer? I början, när vi kände oss
alldeles ensamma, när vi många kvällar lade oss med
värkande huvud, måste vi alltid vara redo att träda
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fram personligen. N u hava vi en kär broder, som
dagen i ända sitter redo att taga sig an sina behö
vande landsmän."
I Missionens begynnelse användes mycken tid till
resor i de olika distrikten för att på detta sätt kom
ma i nära beröring med folket och så få begagna
alla tillfällen, som bjödos, att så vidsträckt som möj
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På resa

Kina,

ligt förkunna livets ord. Här följer nu en skildring
aven dvlik resa i Kina.
"Allt är färdigt för avresan. Packningen får ej
vara för stor. Vi taga med det nödvändigaste, såsom
sängkläder och framförallt böcker. Så sitta vi då på
kärran och fara vägen fram. Vår körsven är vid
gott lUod, han sjunger hela vägen. Nu närma vi oss
den stad, som vi vilja besöka. Då vi nått fram till
stadsporten, finna vi där en ofantlig människomassa
kommande och gående. Somliga bära korgar på axeln
och springa framåt under sång under det att andra
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bjuda ut sina varor, men plötsligt tystnar sorlet.
Det är som stode hela skaran slagen med häpnad
och förvåning, men om några ögonblick börjar sor
let på nytt. Om varandra ropa de: 'Utlänningen
kommer, utlänningen kommer.' Inom kort är vag
nen omgiven aven myllrande hop. Somliga springa
före, andra på sidan eller omedelbart efter. Alla
försöka de få se vem som sitter i vagnen. Vi stanna
och stiga ur för att begiva oss till värdshuset, men
när vi komma dit, är gården redan uppfylld av folk.
Vi lyckas dock komma igenom människomassan och
till vårt rum. Vi stiga in och stänga dÖi-ren, om det
finns någon sådan. Fortast möjligt söka vi att be
fria oss från det tjocka landsvägsdammet, men vi
f~ icke länge vara i ro. Snart sticker en ett hål på
fönsterpapperet. Där gör en annan ett annat hål,
o ~h snart är det hål vid hål, tills hela fönstret är
b~:.ta.
u . slås. ä voen dörren upp, och ~e .nyfikn~
tta-hga Sig m. V l maste ut, men sa fort VI VIsa oss i
dörren, rusar hela skaran på porten. Snart våga sig
dock de djärvaste fram igen, och nu få vi tala till
dem. Detta vårt första sammanträffande med kine
serna är mycket viktigt. De intryck vi nu giva dem
skola förbliva i deras inre. Långsamt men säkert
bildar sig kinesen ett intryck, och det han fått stan
nar kvar hos honom. Vi stå alltså nu inför denna
stora skara. Vi taga fram Boken, börja tala till dem,
predika för dem. Härvid förvånas vi över deras
stora uppmärksamhet. Varenda en av dem sträcker
sig framåt för att lyssna. Deras ögon och mun stå
vidöppna. Vi .äro ytterst förvånade och undra vad
som kommer dem att vara så uppmärksamma, men
snart löses gåtan. Vi tala till dem om den levande
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Guden, som skapat dem, som älskar dem och som
vill frälsa dem. Men under det vi framställa dessa
allvarliga sanningar, tränger sig en i hopen fram
och säger: 'Men det var en besynnerlig näsa.' - A,
hur det känns i hjärtat. Vi börja om igen. Vi tala
om den Gud, som lever i motsats till de döda gu
darna, och vi fråga: 'Känna Ni den guden?' - 'Ja',
svara de, 'det är himmelen och jorden'. - ' N ej',
säga vi. - 'Ja, då är det solen.' - 'Nej, inte heller
d~n.' J a, då veta de icke vem det är. 1V1an känner i
sådana stunder vad hedendom är, vad det vill säga
att vara en hedning. Vi fortsätta att så vår säd. Gud
har lovat att giva växten, och vi få understundom
se den. Där kommer en gammal man. Han ser myc
ket allvarlig ut. Han är en tänkande man. Vi se
genast på hans klädsel, att han även är en bildad
man. Han presenterar sig sägande: 'Jag är läraren
den och den.' Han frågar: 'Varifrån ha r ni den lära
ni förkunnar?' Vi svara : 'Från Boken.' - 'Får jag
den boken', säger han. Han får Boken, går hem och
läser den. En tid efter kommer han tillbaka som en
annan man. Han har tagit emot frälsningen i Jesus
Kristus."
" Det är ej enbart nöden eller behovet, som skall
vara det vägledande, då ett nytt missionsföretag
skall börja eller ett nytt fält upptagas. Det är den
helige Ande, som kallar och sänder sina vittnen.
Det är också Han, som utser verksamhetsfält och
bereder för dem gärningen i missionsarbetet.
En dag knackade det på min dörr. In steg en
e~kellantman, dammig av vägen. Utan några häls
11l11gsceremonier framförde han sitt ärende. 'Jag
kommer från Honan' , sade han, 'och jag kommer
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för att få en missionär'. - J ag fann att mannen
hade vandrat den långa vägen av över r6 svenska
mil. 'Men hur hade ni reda på att det skuIIe finnas
mrssionärer här i Yuncheng?' 'Jo, ryktet sade så.'
Och så berättade han, hur en dag en utarmad fa
milj, emigranter från Shantung, på väg till Shensi
hade rastat i ett litet tempel nära hans hem , hur han
hade hört familjefadern i brinnande bön framlägga
sin nöd, hotande hungers nöd , för någon, som han
kallade sin himmelske Fader. [-fan närmade sig för
siktigt templet. Efter bönen steg han in. 'Vem talade
ni· med?' frågade han. 'J ag kan e j upptäcka någon
människa här.' Och då han bett om förklaring över
detta underliga beteende, hade han fått höra om den
Gud, som människan även i nöd får bedja till. Han
hade då skyndat hem, flämtat mat ~l t de hungrande
och, under det dessa åta, fått läsa i den underbara
bok, som de medförde och som han förstod vara
~leras dyrbaraste skatt. F rämlinga rna fortsatte sin
färd, men mannen fann ingen ro, förrän han givit
sig ut att söka förkunnare av denna underbara lära.
Sådana skulle möjligen finnas i Shansi, och 'nu vill
jag ha en missionär med mig hem'. Så slutade han .
Med smärta måste jag giva ett avböjande svar på
hans begäran. Han förstod ju ock att detta vårt fält
i Shansi krävde många fler a missionärer' än vi dfl
hade. 'Ja, ja' , sade han, 'då kommer jag igen nästa
år, men då far jag ej ensam tiIIbaka. Då skaII jag
ha en missionär med mig' . - Stackars Chi, han fick
då återvända, lika missräknad som nu, och han fick
vandra den långa v~ige;1 hela tre gånger, innan han
fick vad han begärde. Under väntetiden hade Chi
emellertid ej varit overksam. Han g rävde ej ned sitt
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pund i jorden, han ursäktade sig ej med att han
visste så litet. Han väckte längtan även hos andra
själar.
Äntligen fick jag den stora förmånen att till
sammans med missionär Blom följa med Chi Wen
hsio. På vägen greps jag helt oväntat aven så SV[ll'
feber, att all utsikt att fortsätta resan syntes ute
sluten. Jag låg på min bädd och Chi kom in och såg
på mig. Dtl han fattade läget, kastade han sig ned
med ansiktet mot s tengolvet, g rät och bad. Det blev
en verklig bönekamp. 'Herre', så började han, 'skall
djävulen få hindra evangelium att komma till H o
nan?' J ag föll i en djup sömn, medan han bad. Mor
gonen därpå var febern för svunnen, och vi kunde
fortsätta resan . - - - På H errens vägar är det
trygghet. Kallelsen tiII Honan kunde ej missförstås,
och där blev tillag t till ,'årt fält ej mindre än <) stä 
der med en stor och folkrik landsbygd."
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hjärtat och grubbla ej över förhållanden och besvär
ligheter.' På vägen tillbringade vi söndagen i ett kine
siskt värdshus. Efter frukosten sågo vi broder Folke
sittande 'på en stenhög ute på gården, omgiven aven
skara folk, för vilka han fick frambära budskapet."
Resan 'från Kina företogs över Amerika, där de
trötta missionärerna fingo en tids välbehövlig vila.

XI

BESÖK l HEN/LA N DET.

Våren r892 voro Erik Folkes krafter allvarligt
nedsatta på grund av överansträngning, och han blev
av läkare tillrådd att resa hem för en tids vila. Han
och hans hustrll beredde sig alltså för hemresan, och
i april lämnade de Yuncheng. Härom skriver en ay
missionärerna, som även var dem följaktig en del
av vägen: "Sista söndagen i april voro vi samlade
till farvälmöte i vår lilla missionssal. Först predikade
vår lärare Vang, sedan hade vi en liten stund av
samspråk och sång, och därefter talade vår käre
broder Folke över Joh. 10 och betonade Herrens
beskyddande makt gent emot de många fienderna.
Flera ögon tårades vid tanken på att deras älskade
lärare skulle lämna dem, som de hoppades, dock en
dast för en kort tid. Till sist firade vi gemensamt
Herrens nattvard. Vid avresan från Yuncheng ytt
rade Erik uppmuntrande till vårdhavande missionä
ren Axel Hahne: 'Lägg inga svårigheter tungt på

Avresa

/rån

Yuncheng.

Trots Erik Folkes nedsatta krafter blev hans färd
genom Amerika ej utan frukt. De tändande föredra
g<:n och skildringarna från det då så okända landet
gjorde ett oförgätligt intryck, och intresset för det
n~.a missionsfältet spred sig vida omkring. Med
starkta krafter fortsatte de till Sverige den r 5 ok
tober från. N e\v York och voro i Göteborg den 2
november. Nu följde en tid av både vila och arbete
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i hemlandet. I november hölls ett missionsmöte i Flo
rakyrkan i Stockholm, då Erik talade i samma sal,
där hanomki-ing sex år tidigare invigts till missio
när. Under Erik Folkes vistelse i hemlandet väcktes
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Erik folke vid sitt första besök

hemlandet.

och fördjupades mi ssiollsintresset i vida kretsar ge
nom de besök och föredrag, som höllos på skilda plat
ser i landet. Vid årsmötet i Stockholm 1893 yttrade
Erik Folke bland annat: "Jesus säger i en liknelse
om himmelriket att säden är Guds ord. Låtom oss
taga djupt i den skäppan, taga våra händer fulla och
så vt Gl.Jds ords säde över hela världen!"

[ VetIanda missionshus yttrade han vid ett möte
18 93:
"När jag reste hem, ville mina vänner därute sända Eder en hälsning med det ordet: 'Herre, du haver
det eviga livets ord.' - J ag kan säga Eder att I ären
älskade av dem och det därföre att I haven sänt dem
evangelium. - Så ha va vi då fått vara med om en
liten förstlingskörd bland Kinas millioner, vi hava
fått så ut vår säd, men vi hava ock fått komma igen
och bära våra kärvar med glädje."
Ett brev från medarbetaren Chang utgör ett bevis
pft det starka band, som binder samman Guds folk,
oberoende av ras och yttre förhållanden. Han skri
\·cr: "Alltsedan Ni lämnade Yuncheng för att åter
vända till Sverige, har jag känt en djup längtan
efter Eder, och så länge jag lever, skall den tid, vi
tillbragt tillsammans, stå för mig som ett skönt och
oförgätligt minne. Den undervisning jag mottagit
av Eder skall jag aldrig glömma."
Under årsmötet 1894 fick Erik Folke den stora
glädjen att mottaga 4000 kronor, skänkta av enskil
da givare till ett eget hus åt missionen i Yuncheng.
Snart var uppbrottets timme inne. Den I3 och 14
augusti 1894 hölls avskedsmöte i Stockholm, då Erik
talade över Kol. 1: 18 "På det att Han i allt skulle
vara den främste ". Den I S augusti skedde avresan
~ rån Stockholm, och den 2 oktober var familjen åter
l Shanghai. Eriks hälsning till hemlandet ljöd: "Må
H erren giva Eder nåd att icke giva Eder någon ro,
o~h ej heller giva Herren någon ro förrän Han har
gjort Jerusalem till ett lov på jorden!"
l ~rev till föräldrarna i nov. 1894 omtalar Erik
att bade han och hans hustru insjuknade kort efter
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bevisa sin kärlek till Jesus genom att försaka något
för Honom. Det är en tröst i min sorg över Annas
sjukdom, att vi äro skilda för Jesu skull. - Tack
för brevet från Far, det var den bästa julgåvan. 
'Han ömmade för all deras nöd och Hans ansiktes
ängel frälste dem.' Es. 63: 9·"

ankomsten till Shanghai, hans hustru så svårt, att
han hade mycket litet hopp om hennes tillfrisknande.
Hon blev dock så mycket bättre, att hon kunde resa
till Ta-ko-tang. "Där är det", skriver han, "lugnt,
och där får hon vila, själv är jag nu bättre. Jag har
ej hopp att få återse henne före slutet av maj r895.
Det synes nog långt att vara skilda så länge, men
det är nödvändigt, och då hjälper Gud oss att bära
det. Vi hade ej hunnit upp till vårt hem före den kal
la vintern, jag reser därför ensam ditupp i sällskap
med August Berg. - Herren är rik över alla, som
åkalla Honom. Hade jag rikedomar, ville jag giva
Eder, men Han har och giver i ännu högre mening."
Och från Chowkiakow: "Jag är alltjämt på resa. Vi
ha ännu omkring r4 dagars färd på kärra hem. Jag
stannar nu hos engelska missionärer över nyåret. Dc
äro så snälla mot mig. Vi hade en rolig jul, fast vi
firade den på en liten båt. Jesus firade den i en krub
ha, och då hade vi ju bättre."
l brev från Yuncheng i jan. r895 berättar Erik
att han är roo mil från de sina och det tar en hel
månad att resa till dem. - "Vi äro nu samlade här,
en stor skara, och skola rådgöra om, hur evangelium
bäst skall kunna nå till alla städer och byar härom
kring. Folket här är villigt att höra och de äro snälla
mot oss. Jag är frisk och kry och känner mig star
kare än i Sverige. - Vi ha nu fått ett rätt trevligt
hem, och här voro de så glada, när jag kom tillbaka,
och välkomnade mig så varmt. - Gud välsigne Eder,
för att jag fick fara till detta land med fridens bud
skap! Jag beder till Gud beständigt, att Han skall er
sätta, vad jag skulle vilja göra för Eder, och göra
ännu mer än jag kunnat. · Det är ändå nåd att få

~

. .... _ J

95

Xl[
(;ElvJENSKAPEN l ARBETET PA FALTET.

Under den nu följande arbetsperioden i Kina, som
räckte till år 1900, utvidgades arbetet alltmer och
tog fastare former både i hemlandet och på missions
fältet. Nedanstående utdrag ur brev från missionär
Carl F. Blom ger en levande framställning av sam
arbetet och gemenskapen under denna tid. Han skri
ver: "När jag kom ut till Kina, var Erik på väg hem
efter S år på fältet. Han kom tillbaka två år senare
1894 och kom hit upp ensam, varför han hade mer
tid att ägna sig åt oss nykomna än han annars skulle
haft. Vad än orsaken var, minns jag särskilt, att hans
intresse för oss gjorde djupt intryck på mig. Det som
står klarast för mig är hans vänliga ögon. Tidigt
nästa vår reste vi ner till Shanghai tillsammans så
långt som till Chowkiakow. De 14 dagarnas lands
vägsresa med långa samtal och intimt förtroende
var början till en lång rad av liknande resor, då vi
lärde känna varandra väl, bättre än vad som är tänk
bart under vanliga förhållanden därhemma. Vi med
delade varandra erfarenheter och önskemål, ideal
för livet och arbetet, planer för verksamhetens bedri
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vande och organisation. :M ycket av det, som sedan
tog form både hemma och här, framfördes, ventile
rades och kritiserades först under våra långa vand
ringar. Förhållandet mellan mission och församling
sysselsatte oss ofta, långt innan det ännu fanns en
fö rsamling att räkna med. Vår missions ställning,
utan förbindelse med något kyrkosamfund såsom
bakgrund, var ett problem. Huru kommitten i hem
landet skulle erhålla en bas utan att därigenom göras
beroende av agitation och komma i fara att konkur
rera beträffande grupp- eller församlingsorganisa
tioner var en allvarlig fråga.
Under dessa diskussioner intog Erik aldrig leda
rens eller lärarens plats, fastän jag såsom så pass
mycket yngre och mera oerfaren. var redo nog att se
upp till hans kunskaper och erfarenheter. Vi reso
nerade om många saker, men han dikterade aldrig.
Samma drag av ödmjukhet eller tillbakadragenhet
kom fram i det praktiska samarbetet. När vi i sam
manträden eller enskild överläggning kommit över
ens om något, överlämnade han gärna verkställandet
åt någon annan. Han krävde ej att själv komma till
synes. På samma gång hade han psykologisk blick
för den enskildes egenskaper och förutsättningar och
sökte hjälpa oss tillrätta så, att vars och ens gåvor
kom mo till sin rätt och till fruktbärande användning.
Att hans arbetstid på fältet blev så kort var till synes
en s~or förlust för oss som mission, men det var ju
delvIs andra sidor eller desammas användning i and
ra Uppgifter, som kommo att tjäna samma verk till
gagn därhemma. Erik vann mycken kärlek och för
~roende bland kineserna, hans anspråkslöshet både
l det personliga livet och i förh ållande till dem, som
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stodo under hans ledning, bröt ner många av de skil
jemurar, som vanligen finnas mellan kineser och
utlänningar, och hans insikt, både boklig och på er
farenheten grundad, gav honom osökt auktoritet. En
egendomlighet var att han mycket tidigt började kal
las 'lao Fu mu-shih', gamle pastor Folke. Delvis kan
ske det hör tillsammans med kinesiskt språkbruk,
som ofta åt personer i ledande ställning ger benäm
ningen 'lao' som en hederstitel, även om de ej äro syn
nerligen till åren komna. Men jag tror, att det mest
berodde på att han var föregångaren i missionsar
betet, den, till vilken alla sågo upp och som av den
yngre generationen snart kom att betraktas som en
historisk personlighet och vars ålder därför togs som
självskriven. Tjänarna uppskattade hans omtanke
och hänsyn l hög grad, och så gjorde alla, som på ett
eller annat sätt kommit att stå i underordnat förhål
lande till Erik.
När vi 1900 på grund av boxaroroligheterna fingo
order att lämna Yuncheng, gällde det att hyra for
don, men ingen ville köra. Då kom en äldre man, som
ofta skjutsat Erik på hans resor, och erbjöd sig att
föra de flyende över Gula Floden, 'ty jag vet att
N i äro goda människor', sade han, 'om det är far
ligt, så är det för en god sak'. Det var ett genom
gående drag hos Erik att glömma sig själv för arbe
tet, och detta karatärsdrag hos honom blev en viktig
faktor vid bildandet av inställningen till arbetet hos
oss yngre. N är han först kom till Yuncheng och för
sökte leva på den enklaste kineskost, var det hans
medhjälpare Chang, som kom med en ste.kt höna och
lade den på bordet framför honom sägande: 'Ät, för
jag vet att ni utlänningar inte kunna uppehålla kraf
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terna på vår simpla mat.' - På en resa hade Etik
fått en böld på ena knät. Vi hade fått höra, att Mrs
J oyce, en engelsk missionär, var svårt sjuk, och vi
hade ämnat gå ned till Hsiang-hsien för att höra hur
det stod till, men så kunde Erik ej gå, och något an
nat sätt att färd as tänkte vi ej på, så att han blev
kvar i ett värdshus i Sinan, där vi då ej ännu hade
någon station, och jag promenerade de 4 dagarna
till Hsiang-hsien. N är jag kom fram var Mrs Joyce
redan död, så att jag stannade ej länge, men det var
ändå 10 eller I I dagar, som Erik tillbringade där i
ensamheten. Uppgiften var viktiga re än de person
liga hänsynen . En annan gång hade vi synnerligen
brått att komma hem för att göra en del förberedel
se r för en konferens, men Erik blev så överan
strängd och väd ret och väglaget så svårt, att han
helt enkelt ej förmådde fortsätt a. Han behöll då inte
mig kvar för att vara sig till hjälp, utan lät mig gå i
förväg så att arbetet blev tillgodosett, hur det än
gick med honom.
Att Erik under vistelsen i hemlandet bibehöll sin
makt över kinesiska språket uppskattades mycket
vid hans senare besök på fältet, hans uttryckssätt
hade visserligen blivit något bokmässigt, men det
ta gav blott mera elegans åt satsernas utformning,
och han bibehöll alltid synnerligen rent uttal. De
grammofonskivor, som Erik talat in och sände till
oss på fältet med Johannes Aspberg, ha vad den ki
nesiska sidan beträffar blivit mycket uppskattade
av våra kinesiska vänner ej minst i språkligt hän
seende. D et är också en glädj e för oss alla att äga
detta levande minne av vår vän och ledare.
När vi skildes i Yuncheng 1900, då Erik avreste
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för att föra de kvinnliga arbetarna i säkerhet, trodde
nog ingendera av oss att vi skulle komma med livet
ur de faror som då omgåvo oss. N är jag någ ra må
nader senare reste från Shanghai i och för hemse
mester och lämnade Erik illa sjuk i gastrisk malaria,
såg det ut som om vi aldrig mer skulle träffas, och
ändå fingo vi, trots all svaghet och alla farlig heter,
arbeta i den gemensamma uppgiften i nära 40 å r
efteråt.
Jag skall alltid räkna det som ett av de rikaste
inslagen i mitt liv, att jag, om än mesta tiden på
avstånd, fått samarbeta med Erik och dela erfa
renheter under arbetet. Fastän de yttre omständig
heterna höllo oss skilda och även begränsade möjlig
heterna till utbyte, var det alltid ett innerligt band,
som knöt oss tillsamman s och som snarare blev star
kare med åren än tvärt om. J ag ser med hoppfull
förväntan fram emot den tid, då förlåten för oss alla
skall ha dragits undan och vi få fortsätta gemen
skapen på ett högre plan:"
Här följer nu fr ån missionär Henrik Tjäder) han
som kom till undsä ttning under den första svåra en
samhetstiden, några nedtecknade minnen. "Det var
med stor spänning som jag med alla mina saker på
lasset i mörkret körde in genom Yunchengs stads
P?r't den I I juli 1890 i hopp om att för för sta gången
f~ sammanträffa med Erik Folke. .f\ntligen hade
korkarlen lyckats fråga sig fram till missionsstatio
nen, då ut kom en lång, mager herre i kinesisk dräkt.
Efter min djupa, kinesiska bugning skakade vi hand
och b~~jade tala svenska. Snart hade jag även sam
tnantraffat med hans kära maka missionens blida
mamma, fru Anna Folke, född G:an. Den ömsesidi
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ga glädjen var stor, och i ett bönemöte fingo vi ut
gjuta våra hjärtans tack till Gud för Hans bevarande
nåd och godhet. Under sommaren och hösten gjorde
vi flera resor tillsammans i distriktet, under vilka
broder Erik med brinnande nit och ljusaste optimism
initierade mig i sina planer angående evangelisa
tionsarbetet, opieasylverksamheten och de blivande
goss- och flickskolorna. Snart fann jag mig hava
stor orsak att tacka Gud för min äldre broders före
döme och ledning. På grund av opie1astens svåra
härjningar i norra Kina hade broder Folke redan
börjat med asylarbete, varvid användes den kände
pastor Hsis opieavvänjningspiller. Under våra sam
tal brukade broder Erik ofta säga: 'Låt oss vara ute
och resa så mycket som möjligt, så att folket blir
vant att se oss och lära känna oss. Det är väl använ
da penningar.' Ofta besökte vi byn Ch'a-tie, två
svenska mil norr om Yuncheng, där vår förste med
hjälpare Chang Chi-heng bodde, för att rådgöra med
honom om missionsarbetet. Denne mångsidigt begå
vade man blev Guds utomordentliga gåva till missio
nen under de grundläggande första två decennierna
av vårt arbete i Kina.
.
Under året 1888 hade Folke utverkat myndighe
ternas tillstånd för flyktingar undan översvämning
en i Shantung att komma in och bosätta sig i Shansi.
I provinsen Shensi (väster om Gula Floden) hade
han redan börjat förberedande arbete i Tongcho W
(nu Tali) och Weinan och Mu-t'a-si (Sanyuan). D~
sista dagarna i december 1890 funno oss båda pet
väg dit bort. Själva nyårsdagen 1891 gingo vi över
Gula Floden och fingo, såsom vi då kände det, den
främlingsfientliga provinsen Shensi liksom i nyå rs 
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gåva av Gud. Och så blev vår mISSIOn den första,
som lyckades få fast fot på den väldiga, tättbefol
kade högslätt, där provinshuvudstaden Sian, som en
gång varit rikets huvudstad, bildar centrum. Näst
Gud kom Erik Folkes försiktiga strategi oss till
hjälp. Efter några dagars resa anlände vi till byn
Mu-t'a-si helt nära staden Sanyuan, där broder Folke
förut låtit uppföra ett litet hus med väggar av stam
pad jord och tak av halm utan innan tak. Här hade
han med sin hustru bott och verkat en tid bland de
inflyttade Shantungkristna. Det gällde att från obe
märkta platser med de troendes hjälp påverka och
öppna städerna för evangelium.
N u tillsatte han mig som vårdbavande missionär
på denna p'1ats, där jag fick göra mina första l~ro
spån på egen hand genom att resa omkring och söka
med evangelium betjäna de fattiga inflyttade tr?en
de i deras byar. Strax därpå återvände Folke till
Yuncheng i Shansi. På våren samma år i maj hade
jag glädjen att i ett par nyss uppförda lerhy dd 9r få
välkomna bröderna August Berg och Axel Hahne,
eskorterade upp från Hankow av förut nämnde bro
der Chang. Genom denne broders stora gåva att kun
na medla och underhandla med människor hade han
lyckats att i den närbelägna staden Sanyuan för Mis
sionens räkning inköpa ett lämpligt hus till missions
station . Hit inflyttade snart broder. Berg från vår by
1\1 u~t'a-si.
.
.. Vid denna tid hade det engelska baptistsällskapet
sant en missionär, mLS., till Shensi för att upp
~aga arbete bland de många flyktingarna från
hantung. På grund av att staden Sanyuan var en
passande centralpunkt för ett sådant arbete, uppstod
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frågan: Vore den svenska mlSSlOnen villig att till
dem överlåta denna station? Denna tanke mötte mot
stånd hos Kina Inlandsmissionens föreståndare i
Shanghai, 1V1r. Stevenson, som såg saken från en an
nan synvinkel och ville att vår svenska mission skul
le behålla Sanyuan. Erik Folke däremot ansåg det
lämpligt att vi överläte stationen till de engelska bap
tisterna, vilken uppfattning även biträddes av Kina
Inlandsmissionens superintendent i Shensi, Mr.
Easton. Folke resonerade som så: 'Har Gud fått
bruka oss att lämna de kristna flyktingarna den
första andliga hjälpen samt låtit oss få bistå dem
med uppförandet av några små halmtäckta kapell
att samlas uti, så må vi ej i första hand tänka på vår
egen mission, utan på att Kristi evangelium måtte
beredas den största framgången på allt sätt. När nu
deras egna missionärer vilja komma för att upptaga
arbete bland dem, så låt dem få övertaga stationen
Sanyuan!' Denna broder Folkes osjälviska och kris
tus lika syn på saken gjorde ett djupt intryck och blev
även en orsak till välsignelse. Huset i staden Sanyuan
blev överlåtet till den engelska missionen, och bro
der August Berg flyttade därifrån till Tongchow
(Taii) och upptog det nyss påbörjade arbetet därstä
des. - Mig synes, att Herrens ord genom profeten
Malaki med avseende på hans förbund med Levi (Se
Mal. 2: 5-7) passa in på vår vördade hemgångne
missionsföreståndare Erik Folke: 'Jag hade ett för
bund med honom, och däri var liv och frid. Sådant
gav jag åt honom, för att han skulle frukta mig; och
han fruktade mig och bävade för mitt namn. Rätt
undervisning var i hans mun, och ingen orätt fanns
på hans läppar; fridsamt och fredligt vandrade han
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i min (det är sin Guds) umgängelse och omvände
många från missgärning. - - H an är ju Herren
S ebaots sändebud."
Ännu en av de tre veteranerna från pionjärtiden,
missionär August Berg, skriver: "Som ett av mitt
livs rikaste erfarenheter skall jag alltid räkna, att
jag lärde känna Erik Folke och att jag under en tid
av nära 50 år fick räkna honom som min personlige
vän, kamrat och medarbetare.
Erik, käre vän! J ag gjorde din bekantskap, långt
innan jag såg ditt ansikte. Det var i dina brev i San
ningsvittnet, som jag hörde din röst, och genom den
förnam jag en kallelse till att en gång utgå till Kina
som din medarbetare. Personligen möttes vi en som
mardag 1891. Du kom ridande på din häst, icke en
eldig och välskött springare, sådana som vi i vårt
land äro vana att se, utan en ganska mager och
oryktad kines häst, van dock att bära bördor. Jaså,
detta var Erik Folke! Lång och magerlagd! J ag be
traktade honom med en viss vördnad, ty han hade ju
varit ute i Kina i hela tre och ett halvt år och jag
bara lika många månader. Det dröjde emellertid inte
länge förrän bekantskapen var gjord. Jag fann i
honom en kärleksfull, förstående broder och vän,
egenskaper, som under hela hans liv förblevo oför
ändrade.
I vår'; lilla gräshydda gjordes det upp planer för
~rbetet i framtiden. Henrik Tjäder, Axel Hahne och
J ~g utgjorde vid den tiden förutom Erik Folke mis
SlOnens hela manliga uppsättning, och uppe på fältet
funnos endast två kvinnliga missionärer, Anna Folke
och Fredrika Hallin.
Vilka planer vi uppgjorde kan jag ej nu precis
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minnas, men det vet jag, att vid avresan tog Folke
med sig Axel Hahne och lämnade mig ensam med
Henrik Tjäder. Den första varma sommaren för
gick, och då det närmade sig jul, blev jag inbjuden
att resa över till Yuncheng, vilket jag g-jorde med
stor glädje_
En liten raggig åsna, som stod i stallet, blev Eriks
och Annas julgåva till mig. På den gjorde jag å tskil
liga resor.
J ag har ombetts att meddela mina in tryck f rån den
första tiden jag var tillsammans med Erik Folke.
J ag skulle vilja säga, att mina intryck då voro de
samma som under de följande å ren. Erik var en per
son med stora vyer. Han såg en ljus och lycklig
framtid för Guds rikes utbredande i Kina. Han hade
en särskilt stor förmåga att gärna lyss na till andras
råd och uppfattningar för att sedan med ett oemot
ståndligt leende säga till personen ifråga: 'Hör du,
det du sade var alldeles utmärkt. Det mås te göras.
Vill du ej sätta verket i gång?' Och vem kunde väl
motstå ? - J ag har i livligt minne då vi skulle börja
med det manliga seminariet. En donation hade för
ändamålet gjorts, behovet var stort, men huru skulle
det väl kunna förverkligas? Erik var vid den tiden
hemma i Sverige. Han skrev till mig och sade: 'Vi
måste börja. Det behöver ej bli så märkvärdigt.
Börja du, skaffa en bra kinesisk lärare och gör vad
N i kunna!' - Så kom seminariet till stånd med mig
som ' rektor' och herr Wang som lärare och 5 elever.
Ja, det gick som det kunde, men har sedan utvecklats
till vad det nu är.
Erik var mycket hemma i det kinesiska språket.
På honom kan tillämpas orden: 'det myckna folket
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hörde honom gärna'. Enkelt, men på samma gång så
lä rorikt och intressant, framställde han för dessa,
som aldrig hade hört det glada budskapet, frälsning
ens väg. :Men vad jag tror gjorde det kraftigaste
intrycket var den uppfattning de fingo om hans per
son. 'Han är en god man', hur ofta hörde man icke
det! Kanske detta i hög grad bidrog till den räddning
vi alla fingo, då boxarupproret utbröt år 1900; jag
tror det, och jag vet det.
, Så småningom, allteftersom arbetet utvecklades,
gjorde sig behovet aven gemensam församlingsord
ning gällande. Vi hade under en följd av år många
överläggningar om denna så viktiga sak. Broder
Erik var synnerligen intresserad av denna fråga,
och så småningom kunde vi för de kinesiska försam
lingarna framlägga förslag till en församlingsord
ning enligt samma principer som den presbyterianska
kyrkans. Församlingarna indelades i presbyterier
och frågorna lades till stor del i lokalförsamlingar
Qas händer. Endast då det var fråga om val av större
betydelse, såsom pastorer, äldste och dylikt, skulle
presbyteriet avgöra saken. Att den svenska skolan
för missionärernas barn på Kikungshan kom till
stånd är ock ett verk av Erik Folke. Under några år
fick den utföra en betydelsefull gärning. På grtmd
av inre,oroligheter i landet har den måst nedläggas .
Kanske kan den ännu en gång komma till stånd.
Jag har nu delgivit några minnen av vår käre bro
ders och väns verk i Kina. Minnet av Svenska Mis
sio~ens i Kina grundläggare Erik Folke kommer
a.l1tJd att kvarstå och gå till efterkommande genera~
ttoner."
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