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TIDSKRIFT FÖR SVENSKA MONGOLMISSIONEN 

II Nov I EXPEDITION:. 
. ._ Brunnsgatan 3, StockholtTl 1919 

ANMÄLAN. 

U nder det sista året bar Svenska Mongolmissionens styrelse 
mer än förr känt vilken stor fördel det skulle vara att 

. genom ett eget organ kunna stå i närmare kontakt meel 
vårt lands missionsvänner, och i visshet om att missionens 
Herre skall välsigna detta nya steg framåt våga vi härmed 
utsända vårt första numme'r av Svenska JVIongolmissionens 
tidskrift »Ljusglimtar frfll1 Mongoliet». Under r920 kommer 
tidskrift6n att utgå med minst 4 och högst 6 r6-sidiga num
mer. Innehållet 'blir ~1uvudsakligen brev och meddelanden från 
missionärerna och elen lilla församlingen av omvända mongoler 
samt för övrigt vad som kan. vara av intr'esse för mongol
missionens vänner här hemma att veta om aribetet därute . 

Svenska MOJ1golmissionen är liten och tilJdet yttre oan
senlig, kanske det allra minsta av alla missionssällskap, men 
a11betsfältet Mongoli'et är desto större - det stora landet med 
de oändliga stepperna. 

Under det att i Indieli, Afrika och Ki,naetc. många mis
sionssällskap från såväl Sv·erige som andra kristna länder ar
beta genom stora skaror av missionäre'r, så verka inom själva 
Mongoliets gränser l1uendast två missionssällskap: Svenska 
Mongolmissionen med sina sex missionärer (varav missionär 
Jahanssonefter 8 ;lrs oav·brutet a'rbete nu är i hemlandet för 
ett års vila) och ett amerikanskt sällskap med två missionärer. 
Dessutom arbetar ett annat amerikanskt sällskap (med sin sta
tion Patse-holong i norra Kina) delvis hland mongolerna g<'

ej bidraga till ett tunnland jord? Och vem 
vill hjälpa med medel till den nu så dyrbara 
utresan för dessa två, som givit sig själva och 
nu stå redo till att gå. 

Låt dem som gå framförallt få känna sig 
burna av missionsvännernas böner och att 
levande intresse visas i handling J 

Medel kunna sändas till Svenska Mongol_ 
mISSIonens ordförande fröken Anna Roos, 
Brunnsgatan 3, eller dess kassaförvaltare direk
tör Axel Lindmark, Drottninggatan 7 r A,
Stockholm. 

Stockholm 

Oskar Eklunds Bok". 
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nom de i Sverige för mången missionsvän så väl kända mi;;siu
närerna herr och fru F riedström. 

Jesu lärjungar sade en gång: »H erre, vi hava blott ... » 
.- men i Mästarens hand blevo de fem bröden och de två 
fiskama till välsignelse för många tusenden. - Helt visst vill 
du, som läser dessa rader , huru upptagen du än är av annat 
kristligt arbete, vara med oss om att bedja skördens Herre om 
riklig skörd -därute i det av .de kristna folk·e.n mest försummad.e 
hednalandet. Visst vill du vara med oss i förbön för Gerda 
Ollen och syster Gr'eta, som nu helt nyligen begynt att bryta 
ny mark, i det ,de bosatt sig i :huvudstaden Urga, lamaismens 
huvudsäte, ,där en människa tilUbedes såsom gud, ·en stOr stad 
där hedendomens mörker, synd och last bitintillsostört fått 
härska. Ja, känner du något av det mönk'rets välde, som 
råder ·däru te i M ongoli,et , då slrola vi i -dig finna 'en med
arbetare, och vi här hemma, som ej kunna gå ut, och de därute 
skola dela hka, det är endast troheten gent ·emot missions
budet som är det avgörande. 

Detta nummer ·av »Ljusglimtar från Mongol-i et» sändes 
till a[;[a som :hitintills haft si,na -namn i missionens så kallade 
»vänbok », i den förhoppnin g,en att vi få flytta namnet i-n i 
prenumerantemas adressbok. Genom insändandet av 2 kronor 
erbålles tidskr iften för 1920. _ 

På det att upplagan något så när skall kunna i tid beräk
nas vore vi myck'et tacksamma för snar prenumeration. 

Ett sätt att göra missionen bland mongolel.'lla känd, är 
att skaffa prenumerant'er på »Ljusglimtar fr ån Mongc.liet>~ . 

För influtna gåvomedel till missionen redovisas hädan
efterendast i denna tidskrift. 

Från vänster: Herr J. Eriksson, fru A. Eriksson , 
fröknarna G. Oll en , G. Nilsson och H. ·Wiklund. 

» Kom och hjälp oss!» 

Då jag för nu snart ett år sedan lämnade Mongoliet, 
fick j ag en särskild hälsning' med mig, en bön till (!en 
kristna församlingen i Sverige att sända flera missionärer. 
Under tårar säger vår evangel ist Gendun: »Hälsa försam
lingen i ditt hemland och tacka dem, för vad de gjort för 
mongolerna men bed dem också, att de sända oss i! (" ra 
lärare ». Och då jag stiger upp på min häst och rider bort, 
hör jag kamraterna ropa: »Skynda dig tillbaka med flera 
kamrater åt oss» . 

Det är också andra som ropa däruti från, om än inte på 
samma sätt. Millioner mongoler, som leva där ute på dessa 
oändl iga stepper, ha aldrig hört ett ord om Jesus. De förstå 
inte att ropa till den levande, sanne Guden om hj älp, därför 
söka de den hos st umma avgudar eller hos lastbara »Lamas» 
(pr äster), som man till och med kallar gudar. Då man se r 
dessa pilgrimer gå och bära sina bördor hundratals mil för 
att komma fram till något berömt tempel, och då de komma 
fram till detta, kasta sig på sitt ansikte framför dessa veder
styggliga bilder eller framför en lastbar lama, då tränger det 
till ens innersta, likasom en tung suck från dessa arma, 
»hjälp oss», även om de inte utta la det med läpparna. Det 
är denna hälsning, som jag önskade missionsvännerna här 
hemma i Sverige vi lle taga emot och även i någon liten mån 
försöka att besvara. Behovet av missionärer är så skr iande 
stort i detta land, som är sex gånger så stort som Tyskland 
före kriget, och som har knappt tio missionärer. 

J ag har tänkt att åter få resa ut nästa vår eller som.. 
mar. Men jag har också hoppats, att Gud skulle få t"ga 
ut åtminstone ett par unga män, som då kunde göra mig 
sällskap. Det har börjat att ljusna en liten sm ula även på 
detta hårda, mörka fält. De två sista åren har ett tiotal 
mongoler blivit döpta på Svenska Mongolmissionens stathn 
vid Hallong-Osso. Flere andra, som lärt känna något av 
kristendomens sanningar, - vänta vi skola komma snart och 
taga samma steg. . 
. De stora händelserna, som pågå i världen, lämna nog 
Inte mongolerna alldeles oberörda. Det är ett tidstecken att 
vi även där ute i öknen bland de långsamma kamelkar~va
Ilerna se bilar susa fram över slätterna, till stor häpnad för 
mon~olerna.. Europeiska affärsmän börja även tränga dit 
ut for att tIllgodogöra sig mongolernas produkter och i stäl
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let giva dem av västerlandets och den nya tidens, inte bara 
välsignelser, utan även förbannelser. 

Är inte allt detta en maning till oss, som bekänna oss 
vara kristna, och som fått missionsbefallningen : »Gån för
denskull ut och gören alla folk till lärjungaf», att skynda 
åstad för att giva mongolerna Jesu Kristi evangelium, S0111 

även för dem är en Guds kraft till frälsning. Dörrarna stå 
öppna. Var äro nu de, som drivna av Kristi kärlek, äro vil
liga att gå in genom de öppna dörrarna, villiga att offra sig 
för evangelii tjänst där ute? Och var äro de, som äro vil
liga att ställa sig till Herrens förfogande här hemma, ~om 
förebedjare och understödjare för miss'ionen i Mongoliet? 

Kanske någon, som läser detta, hört Herren tala, likt 
vad profeten hörde: »Vem skall jag sända, och vem vill vara 
vår budbärare?» Jes. 6: 8. Må du då svara: » Se, här är 
jag, sänd mig». 

Svenska Mongolmissionens styrelse, adr. Brunnsgatan 3, 
Stockholm, lämnar närmare upplysningar om missionen bland 
1110ngolerna, om någon önskar få närmare kännedom om denna 
1111SS1011. 

Magnus Johanssoll. 

Ur levande livet därute. 

Han, som lovat att fylla alla våra behov, huru under · 
bart har han ej genom sina tjänare skaffat oss nog för att 
allt hitintills kunna möta de stora utgifter missionen detta 
år haft, - »intet har fattats oss! » - Missionär Johans
sons hemresa, Hulda vViklunds och syster Gretas utresa voro 
utgiftsposter, som togo synnerligen djupt i kassan. Under 
det man före år 1915 bekvämt kunde, för en relativt liten 
summa, över Ryssland resa till Mongoliet på mindre än tre 
veckor, tog det nu våra missionärer tolv veckor för att över 
Amerika, Japan och Kina taga sig upp till Mongoliet. Undan 
faror till lands och vatten skyddade Herren dem, han uppe
höll dem, han förde dem till målet, och trots allt det trött 
samma, som en så lång resa medför, stärkte han deras krafter. 
Under samma höga hand ha de nu fått begynna att göra 
sina in satser i arbetet för mongolernas frälsning. De båda 
behöva missionsvännernas synnerliga förböner. Språket är 
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svårt, klimatet är hårt - bedjen att ensamhetskänslan aldrig 
[år gripa dem! Under resan ut till Mongoliet möttes Hulda 
Wiklund och syster Greta av många nya intryck. Vid resan 
genom Japan intogos de väl av landets sköna natur och fol
kets idoghet, men hedendomens mörker synes ha gripit dem 
djupt, när de nu för första gången stodo inför dessa bild

stoder, som utgöra folkets . gudar.
Från en plats skrev syster Greta: »Här såg jag en hel 


del små tempel, alla fulla av avgudar, som voro överhöljda 

av damm. En massa pappersbitar med påritade namn voro 


Syster Greta Nilsson. 
Hulda Wik1und. 

uppklistrade över allt på gudar och på väggar. Då vi undrade 
vad det' skulle betyda fingo vi veta, att pilgrimer klistrat 
upp sina namn där, för att vara säkra på att gudarna inte 
skulle glömma bort att de varit där. Jag såg en japan komma 
för att förrätta sin gudstjänst. Han drog i ett rep, och en 
klocka över dörrposten gav till ett hiskeligt oljud, så klap
pade han i händerna och bugade sig, kastade en slant framför 
den gud han särskilt vill gynna och så var det färdigt. .T ag 
gick med en känsla av beklämning och vanmakt, o, ' vilket 
mörker! Hase-dera templet låg så vackert, och vi ville se 
gudinnan Hase-dera. Prästen förde in oss i ett nästan mörkt 
rum, och det dröjde en stund innan vi kunde se något. Så 
begynte vi skönja konturerna ay gudinnan, hon yar hög och 
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väldig. Jag bemäktigades aven sådan underlig känsla, skym
ningen , den underliga lukten, prästens mummel, allt gjorde s itt 
till. Hu! Jag gick ut, ty hade jag stått där längre, vet jag 
icke vad som kunnat hända mig. Vi sågo också världens 
näst största buddabild. Den var vacker, kanske jag ej skulle 
säga det, men jag tyckte så, men där var ingen helgd, ingen 
stillhet, ett förfärligt noj s. På baksidan av buddabilden 
fanns ett stort fönster, varifrån ett flinande pojkhuvud titta
de ut. . En rad av kvinnor kommo gående, vilka i den heliga 
källan, som rann upp i närheten, blötte några lappar, som de 
lade på sina huvuden och sedan under glam och skratt g ingo 
in i Buddas inre. Jag ryste och undrade inom mig om dessa 
människor, som så totalt saknade aktning och vördnad för 
vad de ändå ansågo heligt, någonsin skulle kunna med hela 
hjärtat älska och vörda Gud . - »Vi tro ej längre på våra 
gamla gudar», sade en japanes till mig. »Vad tro ni då på? » 
frågade jag. Han ryckte på axlarna. »Jag skulle vilja säga, 
att vi för till fälle t ej ha någon gud. Vi anse de gamla gu
darna för odugliga och någon ny ha vi ännu ej fått.» Han 
talade sant, den stora frågan för Japan just nu är en ny 
relig ion , men vi lken skola de välj a? Kristus? Panteister 
och teosofer arbeta så att säga för högtryck, de kristna ---:- ja, 
de arbeta också. - Ack, frambedjen miss ionsarbetare även 
för Japan! » 

Efter detta brev hörde vi intet förr än våra resenärer 
voro i Schanghai, där Kina-Inland-M issionen beredde vila 
och vederkvickelse för dem. Näs ta station var Kalgan 
den sista innan de kommo över gränsen till sitt nya hemland 
Mongoliet. Den 20 maj skrev fröken O llen fr ån Kalgan : 

»Inner ligt tack för brev, som jag hade mig tillmötes, när 
jag fö r några da'r sedan kom ned till Kalgan för att möta de 
nya missionärerna. 

Underrättelsen om, att intresset där hemma för mongol
missionen stiger, fyller oss med nytt hopp, med glädje och 
tacksamhet till Gud. Det förefaller mig, som om vi i mon
golmiss ionen hade kommit upp för en lång, besvärlig backe 
- visserligen se vi nya h ö jder resa sig framför oss - men 
en besvärlig del av vägen är ändå tillryggalagd. Den lilla 
skaran av kristna ser framåt med nytt hopp. Jag önskar, att 
ni därhemma kunde se dem, när v i samspråka om t illbygg
nader o. d. på Hallong-Osso, och höra dem säga: 'Ja, vi bli 
fl er och fler - snart behöves ett stort kapell! V i, som tro 
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på Jesus, komma att förökas.' Och nä r de säga det, ri ;<tigt 
stråla deras ansikten . - - 

När jag red hit ned till Kalgan hade jag sällskap några 
mil med Enke Billiks bror, R igdje, som nu under några måna
ders tid varit på Hallong Osso, och som vi ha hopp 011.1, att 
han verkl igen vill höra Gud till. , Han håller på att lära sig 
läsa mongoliska och har satt in sin kraft och s itt intresse på 
att lära sig, så att han redan kan läsa rätt bra. Han är 24 
år - när han var yngre, var han präst i ett t empel och har 
under åratal läst tibetanska böner. Nu ser han, i vilket J jupt 
mörker han varit. 'På den tiden trodde ' jag', sade han,' att 
allt, vad vår religion lärer , var sannt. N u vet jag, att det 
endast är tomhet och bedrägeri. Och ända hitintills har jag 
levat mitt liv utan nytta varken för mig själv eller andra. 
Nu hoppas jag, att mitt liv hädanefter skall bli till nytta.' Så 
talade han om sitt hopp att kunna få sprida ut ryktet om 
Jesus Kristus, den sanne Guden, bland sitt folk. 

Det låg något så ljust och hoppfullt över honom. Livet 
har fått värde och han har fått ett mål, sedan han lärt känna 
Jesus - Guden. 

V i hoppas att snart få döpa Rigdje och 
kanske att någon mer snart kommer till ... Gud är under
bart god och stor i sin segerkraft. 'Om vi tro', skola vi få 
se honom draga fram till allt större och härligare segrar i 
omö jligheternas öde land för att därigenom uppenbara den 
kraft, som besegrar allt, korsets kraft, den lid ande kärlekens 
segerkraft. Det är därför det är så härligt att få vara med 
iO arbetet i Mongoliet, i det öde, brännande landet , där allt, 
naturligt sett, är så tröstlöst , så hopplöst, där själarna äro 
som förtorkade, döda, oti llgängliga för intryck. Aven Jessa 
själar kan Kristi kärlek göra brinnande. Det ä r detta, som 
är så härl igt. Det är detta, som liksom bär och driver en 
fram, denna inre, j ublande v isshet om Golgatakärlekens oemot
ståndliga kraft. 

Därför är den lilla kristna skaran vid Hallong OSSf) 

våra h j ärtans frö j d och gläd j e, därför stå de oss så nära, 
att de liksom äro i våra hj ärtan. Dem har Kristi kärlek 
dragit och öyervunnit... In te äro de några exemplar i 
något avseende - nej, de äro fulla av brister och fel, som 
vi sörja över. Men ändå, de tillhöra honom, S0111 våra hjär
tan älska, dc äro hans egendom, vittnesbörd om hans under
fulla makt över människors hjärtan. 



-8

Jag planerar för en lång sommarresa i år - 0111 Gud 
vill och later mig få resa, far jag väl norrut . Jag har j LIst 
köpt en kärra för att lasta saker på - en täckt kärra, som 
jag hade de första två somrarna, tänker jag försöka ::5älja. 
Vid resor i Mongoliet är ett restält och så en häst det bästa . 
rntet annat fortskaffningsmedel går upp mot hästryggen. 

Vi hade hoppats, att våra nya missionärer snart skulk 
vara här, så jag tog litet skrivarbete med mig och for hit 
ned till Kalgan för några dagar sedan för att möta dem , om 
de kommit, i annat fall vänta på dem, om det inte dröjer allt 
för länge. Ännu hörs intet av. - 

Ja, vilken stor fröjd och g lädje, att förstärkning kommer 
- snart, snart kunna vi draga oss längre in i Mongoliet, dit, 

där hedendomens dj u
paste natt är rådande! 
Längre, längre in i lan
det, dit står min håg och 
trängtan, längre in på öde 
stig, dit, där ännu ingen 
stråle av Guds Ij us ge
nomträngt mörkret, dit, 
där inte något av de 
förvillade , irrande faren 
har hört Herdens kallan
de röst ... » Eder Gerda. 


Pass m ellan Kalgan och Hallong-Osso. Ar efter år har gått 

tillända, mongolvänn(: l'l1as 


och de tre missionärernas gemensamma bönerop om nya mis

s ionärer för Mongoliet ha vari t ihållande, och nu en varm j 1I


nidag 1919 står så Gerda Ollen nere på Kalgans sta tion [ör 

att möta de två nya systrar, som komma såsom ett fö rsta 

syar på de många bönerna. Kunna vi ej i tanken se henne? 

Huru spejande är ej blicken; skola de månne i dag vara l;l e d~ 
Hur1\ underbart är ej ögonblicket; Herren har sänt un dsätt 
ning - hon skall ej mera behöva vara ensam. - T åget stan·
nar och inom någ'fa ögonblick s luter hon jublande de nya 
kamraterna i sin famn. - ' 

Det är verklighet . De ha kommit för att dela veder
mödorna men också för att dela fröjden och, sötman av att 
se själar fattas av Jesu Kristi härliga evangelium. 

E j 11l1derligt att både Hulda och Greta kände sig lyck
liga och glada, då de n1\ stodo på gränsen av det lan d. dit 
deras Mäs tare kallat dem, och där få detta "arma emott:1gan 
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de redan innan de kommit fram till sin resas mal. HlIld~ 
skrev från Kalgan härom: »Den älskade, blida, starka, lilla 
mi ssionskvinnan, vår Gerda, var här och väntade oss, vi fingo 
ett så varmt välkommen. Tacksamhetskänslan och gläd j en 
över att vara här var likasom före mig och mötte mig och 
fyllde mig. Jag är så lycklig och tacksamt glad över att 
vara kommen, » N ågra dagar senare skrev syster Greta, då 
från Hallong-Osso: »Jag sänder nu min första hälsning fr ån 
Mongoliet. Jag är glad och tachsam Över att vara här, det 
är ' nästan ofattbart, att det är jag, som är här mitt ibland 
Mongolerna. » - Och så berättar hon om sina första intryck 
från Hallong-Osso, om våra kära missionärer herr och fru 
Eriksson, om skolbarnen, vilka förefalla henne som verk
liga solstrålar, inte 
så överdrivet rena 
förstås, men alla så 
glada och hjälpsam
ma. Lilla »Glädje » 
tycktes med ens ha 
tagit en bit av hen
nes hjärta. Några 
dagar senare skriver 
hon: »Det har nu 
blivit beslu tat, att 
jag skall följa med 
Gerda på hennes Sv. Mongol Missionens station Hallong-Osso. 
sommarresa, som 
kommer att sträcka sig upp till Urga. - En bra häst har 
jag redan köpt -, den kollekt som gavs mig därtill i Fin
spång räckte precis. Tänk om det är Guds vilja, att vi redan 
nu skola börja arbetet där uppe , vad det vore härligt ! 
Gerda Oll en skriver: 

»Hallong-Osso den 25 juni 1919· 
Ville endast skicka en hälsning, innan vi fara ut på SOl'11

marresa. - - Jag hade tänkt fa ra ensam, då jag tänkte, att 
det skulle bli allt för brådstörtat för någon av de nyutkv1l1na 
att följa med. Men Greta var så pigg trots den långa resan 
?ch ville inte höra talas om, att jag skulle fara ensam. H on 
ar van v id ett rörligt och ans trängande liv f rån s j ukhuset. 
~ - - Den sista tiden ha nya tankar och planer väckts 
t1l1 liv - d. v. s. inte nya, utan det är gamla, som tag it fo rm 
och pressa sig så inpå mig, att jag knappt kan tänka på 
annat. Det är ju så, att när vi nu ha blivit så pass mållga 



Evangelisterna Gendun och 

Enke-BilI ik . 
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härute, så har också tanken på att vi skulle utvidga oss och 
upptaga arbetet på andra platser, kommit en närmare. 

Vi ha ju under åratal haft våra tankar på Urga såsom 
varande så att säga själva centralpunkten för mongoliskt 
affärsliv och mongolisk gudsdyrkan. Att det enda sättet att 
få någon liten ingång där vore att börja arbeta bland de sjuka 
- inte predika i första hand utan hjälpa de arma och lidande 
- det ha vi också varit ense om .. .. Men vi ha ju inte haft 
några möjligheter att göra något, då missionär Eriksson varit 
den enda, som kunnat taga itu med sjukvårdsarbete, och han 

har behövts här. Men nu sedan 
Greta kom, ha förhållandena bli
vi t annorlunda. Styrelsen har j u 
tänkt sig, att hon skulle vara här 
i Hallong-Osso den första tiden 
och stuåera språket, för att sedan 
börja arbetet på någon annan 
plats - d. v . s. någonstädes norr
ut , då detta synes vara den enda 
utsikten för att kunna arbeta 
bland mongolerna - i hela södra 
Mongoliet undanträngas j u mon
golerna av kineserna. Om VI 

ha Hallong-Osso som en behöv
lig utgångspunkt, så kunde vi väl 
därifrån draga oss uppåt. - I 
alla fall - om nu Greta kommer 
att få sitt framtida arbete i Urga 
eller någonstädes i närheten därav, 
så vore det mycket bättre för hen

ne att från början lära sig den nord-mongoliska dialekten 
- skillnaden är inte obetydlig. För det andra - det skulle 
vara till hjälp för henne att fort och lätt komma in i tal
språket, om hon redan från början hade några timmars kli- · 
nikarbete om dagen. - - - Hur skulle det vara, om Greta 
och jag, när vi nu komma upp till Urga i slutet av juli eller 
början av august i, som vi hoppas, hyrde ett par små rum där 
på en central plats cch så bör j ade med litet klinikarbete i 
största anspråkslöshet utan allt väsen! Vi skulle ha ett rum , 
för oss själva och ett till mottagnillgsrum och klinik. Om 
förmiddagen skulle v i arbeta där och resten av dagen hade 
Greta för språkstudier och jag för översättningsarbete o. d. 
~ - Vi skulle inte ställa till så, att vi behövde frysa och 

- II 

fara illa - det är inte all s nödvändigt. På detta sätt skulle 
vi få en inblick i förhållandena däruppe. Vi skulle få fakta 
att draga fram när det gällde att sedan söka få medel till ett 
sjukhus. - - - På detta sätt skulle vi vinna tid - ett 
Ii tet förberedande arbete skulle utföras. Människorna där
uppe skulle lära sig känna oss och förstå, att vi vilja deras 
väl. - Tiden är så kort, vi veta alla, att vi inte ha lång tid 
kvar. Varför skulle vi då låta hindra oss att gripa verket 
an? - - Man talar om att svårigheterna och hindren för ett 
missionsarbete i Urga äro allt för stora. Kan då något vara 
för underbart för Gud? Ara -inte svårigheter i ett missiol1S
arbete medel i Guds hand att uppenbara den haft) som äve1'
vinner allt) och som triumferar över omöjligheter? Har inte 
Jesus Kristus kraft att vinna segrar för sitt rike även där, 
varest satans tron är rest? Man talar om att Urga är en 
sådan förfärlig plats, att den inte lämpar sig för missions
arbete, att klimatet däruppe är så hårt, levnadskostnaderna 
så stora o. s. v . Man säger, att livet där uppe är så rått, att 
det t. o. m. kan vara livsfarligt att gå ut om kvällarna. 
Skulle man då därför lämna människorna att förgås i sitt 
nattsvarta mörker utan att ens sträcka ut emot dem en hand? 
___ I Urga är det fu ll t av folk, som samlats dit för att 
förtjäna pengar. De låta inte varken kölden eller elände av 
något slag avskräcka sig utan bo där i stort antal med sina 
hustrur och döttrar och små barn. Men missionärer skulle 
inte stå lit med att vara där! Sådant tal tycker jag är 
ovärdigt. 

N e j, vi äro inte rädda för kamp, nöd och elände. i\1en 
. vi trå efter att K ri sti fana skall bli rest på en höjd, ,varifrån 
den kan skön jas vida ut över öde land. Och en sådan höjd 
är Urga. - Om Greta och jag fingo gå dit och börja i all 
sti llhet ! Genom Guds Ande kunde så en li ten remna göras 
i den höga muren. Vi skulle försöka hjälpa de sjuka. Vi 
skulle visa kärlek i handling - det förstår mongolerna, och 
det böjer deras hjärtan som intet annat. - På så vis skulle 
vi få kasta ut något av den heliga elden i det nattsvarta mörk
ret däruppe. SI<ulle det inte vara härligt' 

Jag t1'or, att dessa tankar äro från Gud. J ag tror, att 
det är hans dragning, som jag förnimme r - inte drages 
jag dit av någon naturlig smak, då jag rent av avskyr städer 
na härute. Jag trivs också' så innerligen gott här på Halkmg
Osso - vi arbeta här tillsammans med ett hjärta och en själ. 
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Och så ha vi ju den lilla skaran av mongoler här, S0111 för 
alltid tagit en plats i ens inre. Inte skulle det vara lätt 
att sk ilj as från dem och skolan. Men lätt eller svårt - det 
betyder intet. Om det är Han, som drager dit bort , då 
måste vi ju fö lja! » 

Några utdrag från ett av Hulda Viliklunds första brev 
se'n hon kommit upp t ill Hallong-Osso: »Att vara förd till 
detta land, förd dit Herrens Ande kallat och manat och själv 
burit, är , en nå9 så obeskrivligt stor. Jag står här liksom 
vän tande efter att föras in i gärningarna - de förutberedda, 
tacksam och bedjande! - Ännu står jag så att säga utanför. 
- Jag har nu börjat med språket och Gendun är min lärare. 
Vi ha beslutat att jag ej skall läsa så många timmar dagligen 
för att ej bliva för trött i början. Jag har sedan stunder 
med barnen, då var och en på sitt sätt försöker hjälpa mig 
till rätta. Det har vari t mycket intressant att se stationen, 
missionärerna och folket samt huru arbete bedrivits och 
bedrives. Och 1\11 ongoliet är ej alls fult! Man hade så levt 
sig in i tanken på ett så alltigenom i yttre avseende tungt 
och svårt och plågande liv här, så där var så oändligt mycket 
i början som glatt överraskade . Visst fö rstår jag hur i lang
den det måste bli tröstlöst med nakenheten här , men ser 
man noga efter så spirar här och var någon blomma upp 
genom sanden i sommartid, och det är j u en nj utning. 
Så hänga lärkor i luften och jubla - och på vår gård bor 
ett tj ogtal duvor! - Jag beder Gud att mitt sinne all lid 
må kunna fånga det ljuvliga som finns. 

J ag har vari t in i några få mongoltält, men man kan ej 
i en hast se t ill botten av det mörka och svåra och mot
bjudailde. Mongolernas sjukdomar äro pestfara. Eriksson 
får verkligen tjäna på ett härligt sätt. Häromdagen erhöll 
han aven kines, som han en längre t id behandlat och som nu 
blivit bra, en häst i betalning. Den tänker han förvandla 
till medicin, ty det är visst ganska svårt att få det att gå ihop 
med utgifterna därför. Han får ju så ofta ge medicin utan 
betalning. Själar ha vunnits genom orden vid sjukbesöken 
eller behandlingarna -här. Enke-Billik bär märket på sin 
panna efter det sår som förde honom i möte med evangeli ulU. 
Gatj ima vanns för kristendomen genom att se förändringen 
hos sin man innan han dog. De hade båda varit sådana fiender 
till den nya läran som 'utländingarna' ibland försökte beräLLa 
om. Så blev mannen svårt sjuk, och Eriksson fick ko;'nma 
med medicin och lindring. - N är missionären gått, drömde 

mannen, att en vi t, härlig gesta lt kom och tog bort allt hallS 

onda och hans gamla smutsiga kläder och klädde honom i 
vitt . Det var Jesus. Och när han vaknade låg han och 
viskade: Jesus, Jesus - och hans lysande, lyckliga blick såg 
bort i ett fjärran, som Gatj ima ej förstod. Så dog han , 
viskande: Jesus. Då tog Gatjima sin lilla fosterdotter och 
vandrade i väg till Tabool för att av Gerda Ollen få höra 
vad det var som så förändrat hennes man . - Och nu är 
Gatjima en så lycklig kr isten. Hon är så rar, den kära 
Gatjima. Hon är en god mor för skolflickorna .» Så lang: 
fröken Wiklund. 

En av nyheterna från Hallong-Osso är att Gud givit 
herr och fru Eriksson en välskapad, rar, liten flicka. Föräld
rarna äro mycket tacksamma och lyckliga över gåvan, och 
mongolerna äro helt stolta över att lilla Svea är föJd i 
deras land. 

Missionär och fru Eriksson äro under den tid missionär 
Johansson vistas i hemlandet ännu mera än till förne över
hopade med arbete. Stationen kräver sin tillsyn, den lilla 
församlingen och den själavård, som var och en av dessa så 
nyligen från hedendomen omvända medlemmar helt naturligt 
äro i behov av; skolan kräver ock mycket arbete; 
tryckeriet, där det under vintern och sommaren arbetats så 
intensivt, att det från trycket (handpressen) utgivits en hel 
de l tryckalster, såsom traktater, en sångbok>"), en katekes och 
en bibli,sk historia; sjukvården, ja, den växer ut a llt mer; och 
så därtill det direkta missionsarbetet, t alet och predikandet av 
ordet om Jesus. Ansvaret för allt detta vilar på herr ocll 
fru Eriksson, ty om än fröken VJiklunds språkstudier synas 
gå fort framåt, kommer det dock ännu att dröja en tid, innan 
hon kan göra en direkt insats i skolarbetet och sådant arbeLe, 
Som fordrar kunskap i Mongoli sKa språket. 

Det vore för missionen önskligt att vi kunde låta tryck-o 
pressen därute oavbrutet vara i gång, vi behöva skolböcker 
av alla slag, de vi ha' äro ju endast handskrivna, men d.rt 
pappersförråd är slut. Herr Eriksson ber om 400 kr. därlill , 
men då växelkursen är ytterst låg, torde det behövas något 

*) :Missionär Friedström, som fått en sändning sångböcker till 
sin station, skriver: »För mongol missionen är denna sångbok en 
välsignelse och vi tacka innerligt Gud för den. Barnen ha r.?dan 
lärt sig att sjunga liera av sångerna. En biblisk historia 1ir en 
mycket efterlängtad bok. » 
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mer. En krona växlades före kriget i 0,60 dollar , mexik<tllsk 
dollar, nu senast endast i 0,29 dollar. 

Denna låga kurs gör också att vi måste tänka på att 
förse missionärerna med mera medel, på det de ej ökola 
behöva lida brist. 

Ett par vänner ha' åtagit sig att för framtiden eller tills
vidare sörja för missionär Johanssons underhåll, några andra 
för evangelisten Enke-Billik, andra åter för Rigdj e, en f0re
ning jämte några vänner fröken \Viklunds underhåll, men 
skola vi våga utbreda oss ännu mer i Mongoliet, då skall 
ock Herren ur sin församling här hemma uttaga. skaffare, 
som sätta oss i stånd därtill. 

I Ljusglimtar n:r 2 gjordes ett upprop om 300 kronur 
till lön åt en bildad mongol, Darste-tjabb, som vi anstäilt 
för att i tryckeriet vara Eriksson behjälplig. Ingen har be
svarat vår vädjan. Vem vill, eller vilka vilja åtaga sig hans 
underhåll, även om han nu tillföljd av det låga penningevärdet 
kostar ännu något mer? Darste-tjabb är till stor nytta , 
skicklig i sättnings- och tryckeriarbete. U nder vistelsen på 
Hallong-Osso har han blivit en kristen, som vill följa Jesus 
och frimodigt söker han även vinna andra för kristendo:nen. 

Från fröknarna Ollen och Nilsson ha goda underrättel 
ser kommit oss tillhanda. Och i nästa nummer av Ljus
glimtar från Mongoliet införes den beskrivning vi fått bver 
elen 125 sv. mil långa färden genom Gobiöknen till Urga. 

»Stämmen upp, du öken med dina städer, och I byar, 
där Kedar bor; jublen, I klippornas innevånare, ropen från 
bergens toppar. Given Herren ära och förkullnen hans lov i 
havsländerna. » Jes. 42: I 1,12. 

Redovisning 
för de till i\fongolmissionen inkomna gåvomedlen. 

Januari-september 1919: "Några vänner", Ätvidaberg, 2,j: - : 
Th. E., Djursholm, 81: -; J. J., Bl'ittbo, Lerum, 25: - ; kol1pkt j 

Hålland 50: -; C. H., Hargshamn, 50: -; K. W., Rönnöfors, 26 : -: 
kollekt i Skövde 80: -; kollekt i Falköping 63: 70; A., Falköping, 
15 : - ; L., d:o, 100: -; koll. i Herrljunga 40: - ; kollekt i Jönkö· 
ping 62: -; kollekt i Smålands Taberg 47: 85; kollekt i Huskvarna 
35: 89; II., Falköping, 10: -; B., d:o, 10: -; N. A. L., Rönnöfol's, 
100: - , "öremöte" i U ndrom 28: -; S. J. , Sthlm, 15 : - ; gåva. gom 
F. P. 5: -; A. )I., Köping, 10: -: Br. Lj., Skövde, 20: -; A. F., 

Sthlm, 50: - : H . o. A. L . 1,000: -, A. L ., Sunnum, Nol, 20: -, A. J., 
Norköping, 70: -; Luleå syfören. 24: 50 ; fr. C. 19: 03 ; J . B.. Hus· 
kvarna, 20 : - ; H . S., Jönköping, 10: -; fru L. 50: - ; R. A., \rets· 
torp, 15: -; J. A., Flen, 5: -; N. H., HörJe, 10: - ; J. T 10 :-;J • 

Fru L. 100: -; F. W., Sthlm, 200: - ; IV. N. 7: -; G. A. 15 : -- o 
Abbola syskonförb. , Strömbäck, 25: - ; S. E., Sthlm, 10: - ; K B., 
Luleå, 8:-; J. E., Gråsala, Fa.lun, 33:30: P. A. J. 20:-; A. B. 
20: -; L A., Angelsberg, 25: -; Onämnd, Billesholms gruva, 2u:-; 
A. M. O., Toftedal, 20: -; M. N., Hvellinge, 50: -; L. O., Lysvik, 
15: -; A. N. , MiLrserum, 10: -; syster S. K. 10: -; auktion i Tum· 
ba 4: - ; syster K. 6: 66; A. E. , Tärnsjö, 20: - ; H., Smål. Taberg, 
20: -, H. J. 10: -; A. C., Klippan, 49: 07; E. N. 6: 66; H. A. 6: 66; 
B. L. 6: 66 ; A. Ö. 6: 66; A. K. 6: 66; A. Ä. B: 6&; Frllstuna kyrkL 
mfng 50: -; A. 11. L., Sundsby, 10: - ; E. B., Strömsholm, 13: 32; 
N. N. , Johanneshus, 50: -; till sj llkvårdsinstl' um. fr. några vii nner 
500: - ; A. R. , Herrlj-unga, 20: -; R. L., Lingbo, 10: -; L. L. , 
Sthlm , 25: -; G., Höganäs, 10: -; E. A. 20: -; D. A., Norra H.am· 
mar, 20: -; B. E., Sthlm, 25: -; Fru L., 133: 20; OniLmnd, Kungs· 
ängen, 10: -; R. F., 6: 66; C. H. 10: -; S. H., Sthlm, 5: 75; A. A., 
Kristinehamn, 5: -; Syster D. 10: -; A. P., 6: 66; Haparanda mfng 
25:~; D. K. A. 60: - ; J. T., Turebel'g, 20: -; Missionsvän, Bergby, 
15: _; kollekt fr. K. F. U. K , Sthlm, 68: 33; G. N., Sthlm, 11):-: 
N. A. H., Krokträsk, 26: 28; M. A., Amål, 10: -; D. J., Borlänge. 
50: _; Kollekter: Tärnsjö 31: 60, Huddinge 14: 86, Djursholm 50:-, 
Amerika 76 : 90; l'IissionsviLnner, Lindesberg, 100: - .; A. T., Helsing· 
borg, 25: -; "Levotön" 100: -; Rödakorssystrar till instrument 33: - : 
A. v. B ., Sthlm, 5:-; fru 'vV.10:- ; W. J. , Närunga, 10:-; "Alma.", 
Tärnsjö, 20: -; fru L. 200: -; J. C. N., Malmö, 11: 68, 13: 32; L. G., 
Kalmar, 6:66, 13:34; S. S. 40:-; "Från Gud" 10:-; K. N., Rönnö· 
fors, 20: -; familjen A. 10: -; Ernst 5: -; Simon 5: - ; Viva 5:-; 
S. ,J. , Lindesberg, 500: -; systr. H. o. S. 13: 32; "Onäm nd", Ram
qvilla 100: -; U. L., Smedjebacken, 50: -; från vänner i J~erberget 
170: -; Lerbergets K. U. F. 30: -; "Onämnd d. 18 mars" 100:-; 
A. J. , Jönköping, 50: -; A. l\I. , Skepparslöv, 13: 34, 6: 66; H. A. M. , 
Kimstad, 10; fr. R 15: 19 ; N. P. O., Djursholm, 74: -; 1'1. U. 8: 44; 
kollekt vid vårfesten 70: -; E. K. 6: 66; O. O., Kristdala, 8: 50 ; 
N. R. 5: - , 5:-; C. B., Södertälje, 10:-; F. P., Björklinge, 10:- ; 
L .. S. 10:-; E. o. K N. 13:32, 36:68; . H. H. 11 : 50 ; A. L. till 
bhnde gossen 100: -; L och C. L., Rönninge, 10: -; OniLmnd, som 
fyller 82 år, 10: - ; O. L., Norrköping, 25: -; F. R., Fridene, 250:-; 
M. G, Lindesberg, 30: -; A. M., Köping, 20: -; "Wilhelmina" 10: -; 
A. R, Sthlm, 27: 60; E. U ., Sthlm, 10: - ; A. Th., Malmö, 10: -: 
K. E., Knetteby, 15: -; C. E. F., Strängnäs, 10: -; N. N. 20:- ; 
fru A. , Beckgården, 3: -; M. K., Norrköping, 7: -; herr R. , Söder· 
hll;llln, 2:,: -; K. A . K. 10: - ; C. H ., Hal'gshamn , 30 : -; gåva till 
blivande kapell 100: -; E. G. 5: -; A. R 10: -; L J ., Mjöhult, 14: .- : 
A. L. f0r den blinde gossen 150: -; E. B., Ockelbo, 50: -; herr B. 
~?:~; ~. W., K::rlskrona, 10: - ; O. B ., Sthlm, 200: - ; J. L., Sthlm, 
5Ö.66 ,. kollekt DJusholm 43: -; D. A. Norrahammal', 20; A. H. F. 
fr.' Ii: , R. A., ~~sen~erg,}O: -: H. S., Sthlm, .6: 75; ~ru J. 13: 35; 

.., Sthlm, ". -, Onamnd O: 50; H. N. , l ttertllnngen, 20: -: 
~~~f. k~rk., .1unlOrförening 6: 66, K. K. 15: -: "En liten skärva,· 
15~~d ' . I~llllgsängen , 10: -; M . . E. A., Jönköping, 10: -; Okänd 

. , J. A. , Flen, 10: -; B. L ., Huskyarna, 10: - ; S. F. , Små!. 
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Taberg, 25: - ; E. B., Luleå, 31: -; ' fru H., Köping, 10: _; L. A. 

2ö: 08; 11. J., Saltsjö.Duvnäs, 10: -; A. H., Niemesel , 10: _; K. F. 

U. K:s ungdomsgren, Ysta.d, 245: 30; E. A. 10: -; gåva ti ll skioptik. 

hilder 72: -; J . J., Bäckebo, 10:~; N. N . J . 8: -; D. K. A. 60:-; 

A. J., Norrköping, 60: -; A. M., örebro, 5: -; B., Huskvarna, 20:-; 
E. G., Pi lgrimstad, 15: - ; T. N., Gustavsberg, 5: -; M. M., Skillinga

ryd, 10: - ; A. G., Kristinedal, 50: -; Ystads K. F. U. K. 10Ll:-; 

E. T . :): -; A. L . 1: -; E. L., övravid, 7: 20- ; kollekter: Rönninge 
22: 37, Haparanda 12: 65, Hagmaren . 15: 70, Väsby, Höganäs, 1~ : 50, 
41: 01, Lerberget 80: -, Helsingborg 41:-; fru D., Lappträsk, 5:-; 

le . O., Lerberget, 20:~; Klippans missfng 50: -; Klippans K. F. U. 

K. 58: 60;' herr och fru H., Vittsjö, 100: -; kollekter: :Malmö K. F. 
U . .K. 23: 27, Ystads K F. U. K. 22: 52, 7: - , lIIjöhult 20: 48, Strövel

torps ungdomsförening 20: -, Alvesta mfng 33: 83, Växiö K. F . U. K. 

13 : 15, Växiö miSs. -hus 39: 74, Göteborgs K. F. U. M. 27: 55, Hällekis 
23: 33; Fröjereds miss.-hus 18: 62, Falköping 50: -, Taberg 30:-, 

Jönköping, st . miss. -huset, 32: 79, Norrahammar 26: - , Kalmar, Betesda 

mfng, 13: 64, K. F. U. K. 20: -, Ljungbyholm 17: 90; fr. M ., Trell e. 

borg, 150: - ; herr S., Moheda, lO: -; N. P., Växiö, lO: _; fr. B., 

Häll ekis, 10: -; Onämnd, Fröjered, 50: -; G. K. 50: -; "Offergåva", 

Fr.idene, 171: 26; koll ekter: ölvingstorp 4: 71, söndagsskolan i Gam. 

melby, 14: 06, Gammelby miss.-hus 25: 10, Lofta d:o 16: 43, Atvida

bergs d:o 48: 07; herr F., öbbestorp , 10: -; M. A., Ätvidaberg, 50:-; 

Trelleborgs samskola, kl. II a, 7: - ; bidrag till missionär M. J 0

llanssons resor " 125: 20 ; "Herrens del" , onii.mnd, 30: - ; J . A. Norr. 

köping, 10: -; Onämnd, Mjäred, 10: -; fru L. till den blinde gossen 

10: - ; A . n. 3:30, E. W., Strängsered, 5:-; . S. S., Delsbo, (j: 66; 
A. J., Norrköping, 50: -; ti l! en häst från onämnda 450: _ ; Ung
domsföreningen, Bjurnäs, 50: - ; D. K. A., Sthlm, 60: -; Fridene 
syförening 60: -; Missionsvänner 100: -; A. G., Smål. Taberg, 7: - ; 
A. J., Offerdal, 100 : -; P. L., L ingbo, 25:-; T. W. , Strängsered, 
10: -; Luleå 'syförening 11: -; E. U . 36: -; E. O., Lerberget 500: _; 
syster G. ö., Sthlm, 15: 06, Onämnd, Änge, 10: -; kollekter: Orrbyn 
5:3: 7.3 , Storträsk Hl: 50; A. K, Boden, 25: -; Helge'seförb. vänner i 
Boda 85: -; r. A ., On'byn, 15: - ; E. ö., Boden, 15: -; Strömsunds 
mfng 50: - ; I(alix mfng 76: 42; Onämnd, Kalix, 50: -; kollekter: 
Vitå 72: 43, Jiimtön 34: D7; On ämnd, Södertälje, 5: -; M. E. A. , Jön
köping, 20: -; oniimnda missionsvänner, Li?desberg, 100:-. 

Summa kr. 10,422: 70 

Till inköp av hus och jord 
 1,944: 45 j1<. M. A. för fröken G. Ollen och skolan 2,755: 
K . F. U. E. , Sthlm, för fröken H. ·Wiklund. 1,:200:  ,1

Summa kr. 16,322: 15 1 
l 

Med i Il neri igt ta.ek till yarje gi va.re ! 

~toekholm, Ern!;t \Vesterbergs Boktryckeri-A.-B., 1910. 
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TIDSKRIFT FÖR SVENSKA MONGOLMISSIONEN 

I N:r10. 2 j 
E x P E DI T lON: 

I 1920Brunnsgata n 3, Stockholm 

Ett rop från ödeland. 

Det är en. kul'en nov.emberafton långt bo~:ta i de~ avlägsna 
MongolI-et. V ln'den far fram, 'sta[:k, m a'ktJg, tjutande av 
ra:s'er i. Den tränger på med våldsamhet, som om ,det gällde 

att bes'egra olånda malder, vilka hindrande stä1Me sig i dess 
väg. Det brusar oOch viner, där den sv·eper fram öv·er de stora, 
öde vid>d.erna, och när den pressar sig in mellan de trånga 
gatorna i mangolstadendriver ·den upp sand och jor,d, som 
gör luften t jock och ogenomtränglig. Från alla boning,shus, 
skjul och l11:'hus ljuda olikartade, besynnerliga läten. Ma,n hör 
jämrande Ijud,liknande tunga suckar oQch hopplös klagan. Det 
knakar och gnisslar i fönsterluckorna i den liHa missionärsbo
staden. Däri'l1ue sitter m ongolmissionär.en och lyss'nar, fastän 
nästan omedvetet tioJ-I sto>rmen, 'som jagar fram därutal\1för. 
Och den vilda, brusaI\1·de .sång,en förenar sig med ·d'C toner, 
,som ljuda ,däri,nne i sjäJ.en - de flyta samman till en enda ton, 
än tmtsig, vild och obändig, än klagande och t ill slut upplö
sande sig i något, som ljuder likt undertryckt, hjärtslitande 
gråt. Inte underl igt, att tonerna flyta samman ti l·1 en melodi. 
Den sång, som brusar fram därute, äl" ödeJandets egen sång, 
och den som lj'l.l,der i s jälens inre, är avlyssna.d från ödefoltkets 
lappar. 

.. AI1hundrade efter århund:ra,dehar ödela·ndssånge'll ljudit 
darute över oändliga, ödsliga vidder. F ramfödd av livets 
n~.mJ1llösa lämgtan och ve har den ljudit i natu rens röst och 
trangt från ,hjärta ti ll hjärta, stilglit emot rymden och förkli11gat 
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i den srora tomheten. Tid har lagts till tid. Släkten hava 
kommit, släkten hava gått. Och därute på de stora, öde vid
derna :har stormen alltjämt sjungit sin mäktiga, vemodsfyHda 
sång, och i ödefolkets själ mar des.s eko Iju·dit. Men ute i det 
brusande världs larmet, varest människorna jaga framåt i brå,ds
kande ävlan, där har man ej hÖ/rt ,tonerna från det fattiga öde
landet . . Det har ·l·egat där så bortglömt, som om det varit för
.sänkt i det tomma inrtet. Dock på senare tid. ·då utvecklingen 
medfört en mi'l1S1kning av alla avstånd, har även här en för
ändring skett. Landet ,haJr genomkorsats av affärsmäl!1, jä
IgJare, 'turister och andra, som ondgjort sig över de bestän
diga, tröttsamma s:tormarna och ömsom tyckt synd Olm, öm
som "krattat åt ödefolket, som ,de funnit likna -ett ,stort J<'I.umpigt 
barn, naivt och tafatt. Och såJn'gen därute, öde1andssången, 
den höPde de inrte. Så en dag .kom också missionär:en dit, 
kom för aH sta,nona och leva ,sitt liv blan,d det fattiga ö.de
folket. Flera följde monom efter. Det blev en liten skara av 
sådan-a, som sökte lära kiMma och förs,tå folket, vars inre var 
iika armt och fatti.gt som de grå, nakna vidderna, där de 
y·e&t s il1la tält. Och a'lIt efter som mis'Sionärema lärde si'g för
,stå folket, trä'ng.de också tiE danas inre brutna toner av öd,e
lal1Jdssången. Den gpep dem med fönmderlig m a,kt , de för
sto do knappast buru, men aHt sedan de börjat höra den, va r 
ödefol,ket för beständigt i dera<5 hjärtan. 

Va'd ,ha·de de då hört? 
Jo, -d'e hade uppfånlgnt toner,na frå.n den stora, tunga en

samhetens 'sång. Den ljöd emot dem från själva l1ClIturen i 
ödelandet, när de färdades fram på de stOra oändliga, enfor
miga vidd'erna. Den brusade emot ,dem genom stormen, som 
sv,epte fram över stäpperna med ett dån, än 'höjande sig så
som i vilt namnlöst raseri, än säJllka-nde sig, frammanande un
derliga, ll'tdugna, klagaJl1Ide ljud, till slut upplösande sig i 
vilda, .sönderslitna di'Sackordel1er i sakta bortdöende, snyJ
tande toner. Och den ljöd. emot dem för varje gå-ng någon 
yttring av ödef9'lkets liv trädde 'd'em till mötes. Vid de buH
rande tempelfest-erna med dess mä,nniskotillhedjan och månlgla 
vanmäktiga oeremoni,er, med uppgift att blidka en fr u:kta d , ond 
andemakt, uppfångaJde de tonerna av samma sång. De hörde 
den, då de möUe pilgrimer på väg till något berömt tempel, 
gående till fots .och bärande ~in< packnin'g samt med trätta an
letsdrag, vari den kanske flera månader 'långa vandringens 
vedermödor ristat sina mäJrken. De hörde den, då de SågD 
g3Jmla och unJgJa, män och kvinnor med uttryck av djupaste 
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andakt falla ned med ansiktena mot marken, tiHbedjande fram
för någ'On tempelplats, i det oändliga .upprepande ceremonien, 
til'ls de trötta lemmarna ej längre synaoS vilja gölfa tjänst. 
Den 'ljöd ·emot ,dem från de talrika templen, från tälten med 
dess bönefJagg()l[, från förlbipassera,n<de ry,tta re, som på häst
ryggen flrammumlad-e ,sina böner, från präster och menige vil
ka aldrig .skilja sig från sina ra,dband och från sådana, som 
t. o. m. när de ,gå ut för uppköpoS ooh affärers ,SJk,ull bära den 
lilla bönekvarnen i häl!1derna, från fattiga, blinda, usla stac
kaJfoe, som ,sitta där i Ig.athörnen, oavlåtligen mumlan'de den 
bön, som doe tro 'På något hemlighetsfuJ<it sätt ",kall tillföra 
dem lillldri'ng i deras elände. 

De hÖrc].e ,den jämväl för varj.e gån.l'g de fördes hjärta 
mot hjärta med någ"Dt av öknens barn och så något djupare 
fi'11go -blioka in i d essa tomma männi5k.oliv, fördä,rwvcle odh öde
lagda av ·synd och last. När d,e ,sågo mä-n i sin kraftigaste 
å:J.der gå där som usla män:nis,kDvrak med härjade a11l1e;ten och 
bruten kraft, eller kvinnor, ,som ännu int,e nått medelåldern, 
likna s jutti,o-åttio års ogummOtr, och när de såga folkets Ul1lg'

dom i regel vara offer för .härjande, dåliga s jukdomar 
då var det toner frå,n samma -sång, ödelandssången, som 
trängde till deras inre. 

Ödela'l1'dssången - .den tunga ensamhetens sång - den 
ljuder från ,det folk, som ej funnit vägen till si,n &kapare och 
(';r;U'd, utan irrar omkring i ödemarken, långt, långt borta från 
f ader-shuS:et , och hån det förbarmande fadereJhjärtat. Under 
århundraDen har den ljudit - och okänd. förklinigat i rymden. 
Men aldrig ha dess toner valrit så ful'ia av ve s,om nu, då 
ödefolket <blivit medvetet om, att det håller på att gå under, 
och att dess tid härefter är kort. - - - - - Sången har 
förkl-in.gat, okänd av männis'kor, dock en har hört den, den 
store AllföI1barmaren. På hans bud är det, som den lilla Slka
ran av missio·närer begivit sig till ödelandet för att söka de 
viJs.eförda, de i öknen kringirramde, och visa dem vägen tiH 
leva'nde Gud. Den vag de därunder hade att gå blev varken 
kort eller lätt. Det va:r en ökenväg. De brä,ndes av solens 
glöd, ledo av bitande köld och hade att kämpa emot rasande 
stormar. Länge, 'länge dröjde det, i'nnan d.e hmno det första 
a.v c.defo·lkets förlora,de barn och jublandefinlgo bära det fram 
tIll deras älskande fader. Alltjämt sökte de,lockade, kallade 
och bad. Men de i öknen kringirrande räddes för de oikända 
rösterna och il;a.de blott längre och längre på väglösa vidder, 
De som sökte förnröttades dock icke. Ar efter år fort-satte 
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de att kalla det fattiga öddolket, och allt efter som tid'en 
gick, börjad~ en och annan Iyss,na till de enträgna rä-sterna 
och komma för att så äntligen finna, vad de så länge förgä
ves hade sökt - en Frälsare och Förbarmare för all dera.s 
sY'nd, nöd och ve. 

Så Ihänd·e sig att en ,dag i ödelandssången en ny, hi ttilIs 
okänd ton blandad'e sig - 1<lar, varm och jublande SteJgl den 
emot rymd·en. Det var tacksamhetens och glädjen5 rena sil
verton. Och till dem av ödefolkets barn, som höf'de den fÖ;r
underlig'a ' tonen,- smög sig, fastäJn till en början nästan omed
vetet, en str imma av nytt hopp och ljus. 

Men av de sökande trän,gde sig ett par längre in i öde
landet, ända till den plats, varest öddo"l:ket sa'mlat sig omkring 
en las,tbar, arm människa, som de i s·iU märker och s i·n bort
kommenhet tagit för aH vara den Gud, som de veta sig ej 
k'unna I'eva förutan. Där funno de dessa utarma'de människo
vra,k, ·dessa av last och sjukdom ödelagda människoliv i tusen
tal. Och där ljöd ödelandssånge'n, inte från enskil·da här 
och där, utan firån de stora skarorna, ljöd trotsilgl och hård och 
vild, hopplös och tung. Ljudet fråll de två, som kommit för 
att kalla, födorad,e sig" i tOnerna från den brusande swngen 
från mångtusende kringirrande, lida.nde människobarn . .. 

Då uppstod hos de ensamma budbilirarna i deras nöd en 
staTik, brännande längtan: 0, att ödelandssången kunde höras 
av missinnens män och kvinn'Or i hemland'et. Hör,de de den 
endast, kunde de ej vara likgiltiga och 'kalla för ökenfolket 
och ,dess nöd, utan de s'ku'lle komma till hjälp ... 

Novemberaftonen har övergått i natt. Men därut'c hö
res ännu stormens vilt ödsliga toner, och i missio,närens inre 
ljuder alltjämt ödel3Jndssången. Då ka'l1 Ihon ej -längre 
något uttryck måste Iglivas för a11 denna nöd. Så säJndes drl 
en bön, sändes till hemlandet, till missionens män och kvinnor : 

0, Iys·snen, kUll'l1Ien I ej höra ödelandsså!\1'gen? Vi här ute 
kunna ej med ord tolka den. Dess ve kan ej utsägas, dess 
innebör,d blott anas. Den kommer från ·ett folk, som förirrat 
sig så långt bort på brännande ök,enhed, att det nu 'hålleT på 
att gå u'nd·er. D0ss toner ha drunknat i det stora världs'lar
met, ja, inte ens mis's'ionsförsamling,en hatt" hört den. Men 
nu i elfte timmen vem vill s'tanna ett ögonblick oc-h lyssna 
- och så säJnda hjälp? Vem viH taga upp öddol1<ets nöd och 
bära den såsom eg,en 01järtenöd fram inför den store förbar
maren? Vem vi'H .ställa ·sig t ill hans förfogande för tjänst 
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här.ute? Det behöves offrand·e kraf,ter, kämpande, lidande, 
segrande hafter. Vem vill sälla sig till den lilla skara, som 
följ er Mästaren, .där han IgUr före 'li'mgt 'bort på brännamde 
ökenihed? De äro ej allena i 
mörkret. Nej, 'ljuset ifrån 
Honom som går före Iys,er 
upp 'den ,dunkl.a stilgl de :ha att 
vandra. 

Lys-sna, månne du nu kan 
höra den, ödelandssången, kan 
höra s'nyf,tnil1'gama från barnet, 
som ej finner vägen 'hem och 
som uppgivet ,dignat ned? 

Kan du också s'e, att Mä,s
tar·ens hand, din Mästares hand, 
den genomborra,de, visar Ditåt? 
Hör du frågan - ·den aHvars
tJunga, ·s.mär,tefyllda, genom
träJngande frågan: Var är din 
broder ?' 

Stanna och 'lyssna - - - Gerda Ollen. 

Gammalt och nytt. 

Från Svenska Mongolmissionens historia. 

Då vi tro oss veta, att »Ljusglimtar från Mongoliet,> 
kommer att läsas av många missiolJ.1Svänner, som hitintills 
kanske ej så myck,et .känt til'[ Svenska Mongolmiss iol1'en, dess 
arbetar,e d ler anbetsfält, så vilja vi med några or,d söka gära 
våra mis-sion~rer och evangelister J<ända, åtminstone till nam
nen, samt även säga något litet om missionens upprinm:l,se 
och all·bete. 

.. Ta'l1Iken på en svensk mission i Mongoliet väcktes av den 
v~~ldsbekanteevangeli-st'eTI, mi,sl5ionären Fr. Fra'nson, vid ett 
mote .:Ien 4 oktober 1897 å K. F. U. K:s lokal i Stoc·kho·lm. 
Det foredrag herr Franoon då höll var för de närvaJrande oför
gätligt, eldat av nitälskam Iguöd för detta arma folk, som 
a~ den kris·tna församlingen ;blivit alldeles försummat. Och 
Vid detta möte ladesglru:nden till Sv . Mongolmi,ssiollen s{)m 
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haft att gå en tU~lg lidandes väg, en väg, som även tecknats 
av martyr,ers blo.d. 

I Maj 1898 utsändes våra två första missiooärer, man 
och hUSltru. De togo vägen över RysoSland och bosaHe sig 
i .nord'Västra delen av landet. Den första missionsstationen 
i Mongoliet, så lån,gt missions~lioS,torien vet om, öppnades av 
des,sa två, menriH följd av att hus1Jrun draJbbades aven svår 
sjukdom måste de MerväJnda hem efter att enda'st n.ålgJra få 
må'l1a.derha varit inom Mongoliets gränser. 

1899 utsändes tre mission,ärer, förutvarande hna-missio
nälrerna herr och fru 'Helleberg, 'Och en ung man, herr Wa'hl
stedt. Deras väg Iglick över den europei,ska kontinenten h!1 
Genua, vaTifrån de båtledes företogo r{;San till Sha'nghai för 
att sta'nl1'a uppe i Kalgan och studera ,det myck,et svårläl'da 
mongoliska språket. Un,der :tiden ~hopp~des herr och fru Hel1e
berg, som voro mäktiga det kinesiska språket, aJtt kunna få 
tiLlfälle att f,örkineser 'Och mongoler i Kalgan utså livets ord. 

De ginge till sin gärning med stora fÖl"hoppningar om 
en ,framtid av arbete :i ,sitt nya ,hemland, men så utbröt det 
1$. k. iboxarupproret, och inom kort, eHer den I juni 1900, 
fi'nge de genom martyr,död'en vinna livets ovanSIIdiga krona. 

»,De 'känslor, som överväl,digade mig näl' jag stod :6ramför 
dessa martyr,ers gravar, kan jag ick'e beskriva», s-krev missio
när Fr-ej,ds,bröm. Han känd,e, soOm hade i,ntresset för mon
golmissionen med dem Igått i graven. 

»Vilka skola fylla deras p'latser? » frågal' han cch tillägger 
med gripande allvar: »Skal! mongolmissione:rJ helt f.örsvinna, 
då önskar jalgJ att "mart få följa våra l<amrater. » 

F,ör andra gången, stod på en hett kort tid Svenska Mon
golmilSoSionen 11'ta'n aJ."lbetare. 

Skulle vi våga att på nytt taga upp arbetet för mon
goTernas eva11lgJe'lisering? - »Ja », sade vår dåvarande ordfö
rande, »väl äro våTa mi,ssionärer ,döda, men missionens herre 
lever.» Och stYTeJ,s'e'n vågade. 

I början av januari 1902 utfärdades ett upprop om att j 

Sv. lvIongolmissio nen lS,tod i behov av »en av Gud kallad, med 
Guds 'kärl'eks ande fynd man, vilk,en var villig att som ledare 
för verklsamheten på fältet utgå, cch härtill innehade de nö
,diga kvalifika'tione rna, såsom villighet att oHra sin bekväm
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styreJ.sen å:ter hålla 'ett farvälmöte fören utgående missionär. 
Denl1!a ,gBJng avskiJ.d.es en ung man, herr E. Karlen. 1906 
följdes han av sin 1ro1'0v<lJd'e , fröken H. Lindblom, förut sekr. 
i Falköpi'ng:s K. F. U. K. 

Frö"ken Lindblominbjöds a'tt första tiden vistas hos den 
amerikanska a'lliansmissionens m is'sio närer, herr cch fru 
Spwgne i Kalgan. Hon var lycklig n'Og att redan föpsta. 
veckan erhMla en l.äJrare, samme moogol, 'Som varit lärare för 
HelJ.e'berg odh Wahlstedt. Följande år skrev fröken Lindblom, 
cch då från Tabool, G11 mcngolbyi södra Mongoliet, att hon 
nu äntligen är vi,d målet för sin 'läJngtan. Hon bor aJ1.deles 
ensam blaJnd lTIDngolernai ert mongohält, studerwr med all 
iv,er det /hår,da, karga språket, läm,gtande dter den datgJ, då hen
nes tunga S1kal'l bli löst och hOlJ1 fritt kan tala till folket om 
Jesus. Hon känner lSilgl trygg cch hem'ma med folket: ty hon 
äJ.5:kar sina mon gol'er , t'rats deras smuts och t rots att de ej äro 
vi,dar,e tilldragand,e. 

Under denm:l. ,tid vista,d,es 'herr Karlen ute på resor. 19'07 
firade 'han S'itt bröllop, var·efter han moo si'n hustru första tiden 
bod,de i tält, med<lJn .den 'liUas'tugan b)~ggdes vid Hallong-OssO, 

som sed:an bl'ev missionens huvudstation. Den var från början 
ej större äJn t~esmå Irum och kök,* som tagJos i bruk på hös
ten 1908. 

Då bålda voro ganlSika hemmastadda i sjukvård finga de 
valfa till mycken hjälp för mcngolema, men i maj 1909 ingick 
ett nytt sorgebud. Mis:sionär KarlElI1 hade den 4 april för
lorat .sin hustru och missionen sin ena missionär. 

Där une på stäppen stod nu den en,samme mannen, och 
på den plats, ,där han och hon helt nyligen g,emensam1 pla
nerat att anlägga en liten trä:dgåJrd, fick han själv gräva sin 
,hustrus grav oc<h nedbädda både hBl1Ine oc<h deras liUe död~ 
födde gosse. Hennes arb:etsdalgJ var kort, men ho,n hade ver
kat, medan ,den vard:t. Genom Hanna Karlens liv och vitt
n~sbör,d hade fÖlrstlings:kärven vunnits. Länge hade hon glatt 

' sig åt att se huru m011goHäraren Gendun Iyssna;d,e till och 
drack in läran om Jesus Kristus, cch hennes sjukdom och död 
nedbröt ful1ständigt det SlisDa motståndet i hans hjärta. Han 
upptogs snart efter !hennes dödgen{)m dopet i den kri,sma 
forsamJ ingen. 

J.ig.het oohgärna shta ont för Herrens rikssaks skull, praktiSK * Stugan är nu betydligt tillbyo-o-d, så att den för närvarande kan 
förmåga, parad med ,en ödmjuk a'nde, den där ville låta sig ledas hysa flera missionärer och har ru~'" för evano-elister och lärare, även 
av Guds vilja, samt ,en fast tro på hedningarnas omvändelse. » sätteri och tryckpress. Där finnes också skon~kal och samlingsal och 

ett sjukrum,Så smånino'om 'bÖ'rJ" _ , och i s,ept . 1905 kundeb de luckorna fyllas 

http:avskiJ.d.es


-----
-8- -9 


Det a!1Jsågs nödvändigt för herr Karlen att resa hem, OcJl 
någorn ti,d eHer sin hemJ<omst begärde han sitt utträde ur 
missionens tjän,st. 

Så stO'do vi på nytt utan miss i'onärer, vad kunde mis
sionenJS H erre mena? Hade icke Jesus dött även för mon
gx>1erna? Bety.cJ.d.e det m ånne, <uti Hef'ren, viUe pröva tron och 
uthålJi.gheten hos ,dem, vilka upptagit miss.ionen i detta lan:d? 
MäJnskligt a.tt döma ha{\'e vi gått en nederlagets och smärtor 
nas väg, men prisat vare H erren.s namn, utan tvekarn beslöts 
att arbetet s kulle fOIPtsätta . 

En kvinnlig ooh två manliga mis.s ionärskandidater hade 
ammält sig, villiga a>tt .ställa sig till Guds förfogan de för ar
betet i MOll!g'o liet. Styrelsen vände silgl tiN K. M. A. med 
förfrågan om ·deiJlna förening vore villi.g svaTa för den kvinn
liga missio näcrens underhåll, och svaret bl'ev j3Jkande. Så togs 
arbetet upp på nytt. Och höst en 1910 utsändes mi ssionären 
herr Magnus Johanss>o n. Den lilla stationen bnns ju, och 
även. 'en infö d{\ omvän{\ Iärau-e, som välkomnade honom. 

Miss iomär JohaiJlsoon, som efter att sedan år 1910 oavbr.u
tet ha arhetat på det ihå rda fältet, i Ibörj an av 191 9 hemkom 
föreH års välbehövlig- vila, vistas för närvaJrande i hemlan
det. Me r än nå gon annan europe :har han väl under dessa 
si'sta år til'lhäst eller kamel fär{\at,s fram och å te,r genom det 
",tora landet och Gobi-Ö'lmen, ner till Tibet's gränser eller upp 
mot det Mam.dchuriska landet. Underde,ssa långa ensamma 
färder ha r han .delat lit evangeliedelar och tmktatelr vid stora 
tempelplatser eller vid lägereldar, bland titglganmmkar eller 'i 
hövdingstä'lt. Si'11 viloti·d Ihärhemma tillbringar ham mest med 
att besöka olika platse r fÖir att tala om Guds ri,kssak OcJl 
spri'da iiJltf'esse för Jl1Ongolmissionen. Före hösten 1920 hop
pas vi aH han åtel' ska'll vara ute bla.nd sina kära mongol,er. 
Från och med detta år får hen Jo haJllsson sitt person liga un
derhål l från två av Sv. MongO'lmiss ion ens, vänner i Stockholm. 

Är 1912 hade styrelsen åter glädjen att utsända en mis
lsionär, fröken Gerda Ollen. Hon vis,tades fÖlfst på den ame

rikamka missioll>ssta:ti-onen Pa-tse-bolong, där hon· lärde sig det 
mon.goliska s pråket och bistod herr och fru Frieds-tröm ,i d,era:s 
stora missioTItSarbete. 1915 fick bon en amerikan&k mi ssionär 
miss FOHl:ham till hjä!lp och bosaott.e sig så i Tabool, en mO'n
gol by, som liglgler endast 3/4 mil flrån Hallong-Osoo. Här 
begJ'11te genom fröken Ollens uthålliga arbete en1iten skola, 
som hitintil ls haft sitt underhåll från. för,eningen K. M. A., 
men hån och med detta å r lämnar K. M. A. ett ådigt under

hå ll av 2,000 kr. tiN skolved,samheten vid Hallong-Osso . På 
somrarna företog fröken Ollen långa missionsresor, ooh un
der vintrarna hade hon ti-Ilsvnen över skolan' ocb dessutom ut
förde hon en del öveTsä,ttn'ingsalrbeten. r-li6s FordJharn läm
na,de snart nog vår miss ion för aH återvända till Ameri'ka. 
Hös'tell 1 9 18 Hytta.de fröken 01l6n med skolverksamheten ned 
tiU HaNo'!1.g-o.s'so. Fröken Ollen är llU tillsammans m e,d sjuk
.sköterskan flräken. Greta Nilsson stationerad uppe i U rga. För 
frlm Ollens personliga uoJldeI'h åH ansvarar förening'en K. M . A . 

Ar 1 9 13 v:oro vi å,t,er i stånd att ut.sända en ny missionär, 
'heuT Joel Eriksson, som fö re utres'an genomgått en mindre 
läkarekms i London. . 

Från och med detta år lämnar K . F. U. M. i S\1ndsvall, 
Östersund och Bräcke ett årligt un'clerhålI av 1,000 kr. till 
herr Eirikssons l\'ndeThåll. 

I början av 1918 in\~,ick mis6ionär Eriksson äktenSlkap 
mod mi:ssionären frökm Annie A lm:kvist til~hörande Svenska 
AHia:nsmissiooen i Kina, och ,då hon följde sin ma,n upp till 
Hallong-Ossoökardes "åra mi'ss'io näreT<S anta]. sålundaytterligare. 

Och ·förra; året fingo vi nåden att på en gål1g utsända 
tvenne nya mis sionär·er , röda-ko rs-sys te:rn f'rök,en Greta Nils
son, 's.~m förut nämnts stationerad i Urga, och lärarinnan 
frök'en Hulda Wiklund, stationerad å H a'lJ.::yng-Osso, där vi hop
pas , att hon S11airt ~kall VaTa så 'hemmastadd i språket, att 
hon ,kan få göra sin insats i det för missionen så viktiga skol
arbetet. Fröken vVi1dund få r sitt personliga ,underhål1 h an 
K. F . U . K. i Stockholm och från vänner i Norrland. 

Eftetr nära tjuguårigt arbete hörja.de 1918 en skördetid 
att inlbryta , ej så att skaTo r lämnat sig åt Gud, men en 
oc:h en .har be!g1yntt öpp'11a :S'i,tt hjärta för Herren och lämna sina 
avgudar. 

Och nu vilja vi näm'11a namnen på våra ·kära mongoler, 
som ha sitt ,hem och arbete vid HaHong-Osso : 

Gendun, evangelist, an.,betar genompredikalldet av ordet; 
· är dessutom för närvarande upptagen ,såsom lärare för, fröken 

\Vi:ldund. Gendl1'n får sitt .underhå'llfrån vänner i S tockholm. 
1\'andji, Gend'Ll'11rs hustru, Ibesö].;:,er tälten och hj älper till vid 

kvinllomötenoa. Namdji underhålles av Djursholms K. F. U . K. 
Gatji111a ser ,till Ibarnen i skalan och hjälper till med söm-

n<lirl av barnens kläd'er. . . 
. . Enke-Bill'ik, evangelist, är hoktryckare ooh cleltage,r även 
1 ~Jukvår,dsarbc.tet såsom en händig as:sist'ent. E. B . fårtii1 
·storrc delen sitt underhåll fr?m vänner i Fridene. 

http:h�rja.de
http:Hytta.de


- 10

Attchan, Enke-B·illiks hustru, blev genom skola,rbetet VUll

nen för Kristus . 
Rijdje, f. ,d. la.mapräst, ,bror till Enke-BiHik, ilar sitt per

s-onli'ga underhåll från vänner i Stockholm. 
Darste-Tjabb, ·anS/täHd för tryckeriet, är en ganska lärd 

mongol, s·om även am'ändes för ÖVBflsätt:nirigsa'fbeten. D. T. 
får till större ,dde,n 's-itt underhåll från ,en missionsv&n i Lulctl. 

Tjaggan-Essik, ,förlovad med Darste-Tjahb,kom som 
s,koHlicka och va'nn,s för kristendomen. 

Ultji, ,kova'i<t~r.e. 
limmo, Ultj is hustru, mjölkerska. 
Bd11tj-i, mongol'lärare för bamen. 
Wang, -ki'l1es:lämre för harnen. 
Djoli, ,skolkook. 
T17 otsan, mis,s,ionäreTnas 1<-ook. 
N amtuk, allmän hj älpreela och -skolgosse. 
Skolflickorna: Tjåcktjim, Dårna, Såbb åt, PillgoG, 

Piltjit, Sit ena, Djiharen, Salt ja och l iH-flickan D jirgal. 
Skolgossarna: Tanget, BojenbatteroC'hbli'n;dagossen Battd. 
Vårt U10PP och missionäremas 'hopp är, att Enk,e-Billik, 

Rijdj i och Dars-te-Tjabb snart m å vara ,så befästade i Herren, 
att ,de kunna få gå ut som evangeIi i fÖTktlnnare bland sitt 
eget fo lk 

Svenska NIongolmissionens StJl}'else bestJuf för närvaran
de av följaJO,de ·i Stockholm bosatta personer: 

Fröken Anna Roos, -ordförande, Brunnsgat. 3; Fröken 
Agnes Jacobson, sekret'erare, Brunll&gatan 3; DirektÖl' A ,Hl 
Lindmark, ,kassaförvaltare, Drottninggatan 71 A; Fröken 
Fl'edda Hammar, Sturegatan 13; Fm Hanna Lindf/1.ark, Dro tt
ninggatan 71 A; Fru Lisa Lodin, Grevturetg;a.ta:n 53; Pastor 
Fn:tz Petterson, Smala Grä:nd S; Redaktör N. P. Ollen, Svea
vägen 19; Ingeniör Gunnar Willen, Geijersvägen 8; Fnl H el
'mi Willh~, GeijersväJglen 8. 

Brev från fru Annie Eriksson. 
Hallong-Oss'o ,den 30 okt. 191 9. 

Tack för alla 'bälsningar, SOl1J. vi fått mottaga, tack för 
allt intresse ,och a'Ila kärleksbevis vi fått röna från eder där 
hemma i foster land et, och tack för förböner som ge -s trrk~ 
i striden !härute. 
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Huru inn'erl igt öns,]<ar jag ej, att mis sion sväJnner-nakun,ne 
se i n i al'bet-et här, s.e huru glädj,e- och s.orgeämne!l växla . 
Där värme och Kri'st i J<ärl,e;k varit 'r3:dande emellan de om
vända moO/glOlerna, ,där ha:r .fienden stundom ,sökt komma in 
för att göra ,det kallt och :kärl<ek slöst. OC'l1 då blir det en böne
kamp, 'en stri,d på liv och död om -dessa våra kära. mongolers 
dyrt köpta ,själar ;odl då Gud så på n ytt giver segel-, vilken 
glädje att s'e 'huru u1ärligt vår Frälsare griper in och hjälper 
i allt, så att vi med gutt mod ,lwn,na stå fasta i strid'en trots 
fi .end'ens alla försö:k att ne,d-s lå vårt mod. Det är "to rt att få 
elda Kri.st,i lidande här, fas,t ej är det lätt, men Gud vare :lov, 
vi få äv:en d·ela g lädjen med honom. 

Vi 'lla nu 
i fr i,d och l'O 

fitt fira Enke
Billiks och 
:\ttchans bröl
1op. Enligt 
sv,enskt for.mu
lär för-rättades 
vi@selni vrl'rt 
församlings
rum den 24 
'Okt. kl. 3 e. m. 
Det va'r en 
illögti-dli'g och 

gr-ipa,nde 
stund då de 
på kr'istet sätt 
inför församlingen avgåvo ,sina löf,ten. 

T mitt 'h järta l<ä,nde jag det så ljuvligt och gott, då jag 
-såg våra kära ,bam Enke-Bil1i<k och lilla Attchan på lmä inför 
v~lr församling, unåer det min man- b~d för ,dessa våra kära 
medarbet:aJre rom komna .från he'd·endomens mörker nu bli vit 
lyckliga och frälsta mä.nniskor. 

Efter vigsel·n <bjödos vi alla p?l en enkel men smaklig' 
mftlt icl, hela anden kä'ndes så Ijuvli:g, att vi aHa av hjärtat 
l~flsadc Gud. De nygifta synas i salmi.ng vara riktigt lyck
,liga: må ·de få bliva till Irik välsignelse för Gud" rike . De 
bo l två små Tum inom ,skolhu set, som flyttats 11it från Ta
0001. Dc ha ,d-et så rent OCh hemtrevlitg't. 

I går afton ,hClJde vi nattvards.o·åno· och då :känd,e vi Her. T o o ' .
len _eSllS oss så förnimbart nära . O , sä llhet stOr att i öken -

Herr och fru Eriksson, Hallong-Osso. 

http:salmi.ng
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land tillsamman med "[lr hl'la troende ska ra få påminnas om Sär,skilda böneämnen ha vi också: 
J esu lidande och död samt äv,en påmi'nnas om derrc1ag, då vi 
i säns,kap med vår mästar'e och konung ",kola få äta och dr icka 

Gud s rike. 
Vi äro aHa lyckl iga och fri'ska, så att vi kunna vara i 

arbetet. Mi'n man har jus-t nu ri,dit till lantaffärsbyrån för at t 
få köpet av jorden bestämt samt erlägga betalningen. 

Ekonomien här ä1' mycket dålig på gmnd av den låga 
myntfoten, och vi känna .det ganska prövande, men G.ud ·skall 
ej låta .s i'na tjä11are lida nöd, ty 'han som föder SpaIl'i arna 
och klä,der Iii jOl·,na, han ska ll äv,en giva vad vid b ehöva, vi 
äro i 'hans hanD, vad som än händer oss här i öde land . 

Vår lilla Svea är en liten st illa och lulgm, flicka, som ej 
är o"s till besvär, utan är allas vår li'Jola so-lsul-åJe. MOrJ'gol ema 
älska henn e, och då jag ta.ger barnet med i,n i ,de mörka 
mongol tälten, så lysa både gummornaS och männens ögon av 

glädje och ,ti'llfreds.s<tälk l.se, och 'hon jollrar och 
, språ,kar med dem på s'iU sätt. Mi:t't hj ärta ro

par tiH H erren, att ha.llJ måtte av baruet göra 
en k idens 'budbärar inna för många av våra stac
kars fattiga mongoler. 

Härom dagen f ick -sko'lans mongoJlärare 
Ballltji s hu st ru gå i110 i ev ig11eten. Stackars 

Svea. Bantji , både 11a,1lI och h an.s flickQr Ping'oa och 
Sitena -taga förlusten myoket hårt. Vi känna 

djupt med dem. Det lilla nyföddalxi'met skulle vi t ZlIgta och 
v å:r,d a , men det är för .sjukt att kunna tagas ut. 

Här på :statio nen ha vi nu en tid vålrdat en I8 ihs mOll 
goIgos's'e , s.om hitfördes i nästan döend,e til16tånd. Han hade 
I?livit skjuten av rövare. F örsta helen syntes han ,ti'llfri skn:l 
litet, men i natt av-led 11an. AHa illa vi det hoppet, att ha,n 
fi ck fri'd, innan han dog. D en s ista kvälletl , då vi böjde våra 
knän vid hans bädd, var han så lycklig och nö jd. 

Rövarne faTa 'nu åter flram här, aldrig är det ro härute. 
Sedan jag för sex år sedan kom ut tiD norra Ki~la , har det 
varj e år varit röv,eri och dödande av människOtr, det är Guds 
stora n[vd, a'tt han bevarat oss, .så att vi ej ens blivit nervösa. 
H erren är i .sanning ett väm för sitt folk, ,dd 'ha vi fått 
erfara. . 

Av särskilda tac:ksägels-eämnen viE jag nämna: I) att en
dräkt och frid råder ,här; 2) att Gud vä:ls ign·ar arbetet; 3) 
iör Darste-Tja'bbs och Jimmos omvändebe. 

Att Gud må givaos-s medel så aH vi må kUalna fortsätta 
a ribetet häJr. Men först oc'h sis·t längta vi och ropa till Gud 
efterd,en Helige A<nde-s dd, som bränner hort allt fult och själ
viskt, så att vår li'lla s,kara 11är :må tbliva h elig och ren , i allt 
fynd med Jesu Kri,sti kärlek. Kämpen med oss i brinnan de 
c ch uthållig bön för deras bäs<ta, bland vilka vi a'l1 a gemen
.sallll t arbeta. J es. 62: 7· 

Fridshä'lsoning t ill alla , s'om av kärlek till Kristus troget 
arbeta vid trosse·n därhemma. Kommen i'håg K:ristu.s Jesus 
och hans 'l i'dam,den ! 

Eder i Jesu -ij änst förenade 
Annie Erik:sson. 

Missionsarbetet i Mongoliet under 1919. 

Mongol iet -det stora stäpp- och ökenlandet mellan Kina 
och Rys.s·land - har kan.ske mindr,e än nåJgiJn annan plats be
rörts av de sista årens sto ra händelser. Vissedigen har ma,n 
hört rykten om ett s1urt l<rig, och Stl ha tyger och ,de få va
ror, som mongolen behöver ft rån ut la.ndet, stigit i pris, men 
det är allt. För övrigt bekymra mongol·e rna s ig mycket litet 
om vad som rör s ig utom ,deras egen trånga :krets . . Deu·a~ 
tankevädd rör ,si'g .oftast omkring h äJstar , kor och får, avgu
dar, präste r och böneläsandet samt då och då ett i,nfal1 av rö
vare i dera's p1'Ovi,ns. S.edan lama i'smen umler 1 2- och 13 :cLe 
årh'lmdra,dd fi ck väldet m ed ·dem svnes ill\91en utveckling ägt 
rum. I .stället kan m a'll spåra ett ;edligt ~ch morali.skt för
fall , som .synes f.öra d e en gång mäktiga världshärs-karna hl! 
undergångens brant. Det senaste århundra,dets stora fram
ryckning av denkrisvna mis'.Sionen bar också mycket litet be

l · rört :Mo ngoliet. Detta av flera orsaker. På grund av befo!J<
ningens gleshet det hårda kl imatet och lamaismens stora makt 
?ver folket thar 'man amsett, att de t ej lönar sig att missionera 
I :Mongoli,et. 

S~dan Sv<elliska Mongolmiss ionen upptogi arbetet har även 
den .':nott stora svårigheter. D essa .syna,s dock nu v<lira på väg 
a'~t overv inna-s, som ,en öv<erblick över ar/betet .linder I919 yill 
vI sa. 

Under det gångna året :har Gu<d givit oss många glädje
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ämnen. Det påbörjade missionsarbetet haJr kunnat fo r tgii. och 
utvidga.s, och 13 mongoJ.er ha under året genom dopet uppta
gi,ts iden 'kristna församlingen . DäraN sex vid Hallong-Osso, 
sex vid Pa'ls'ebolong ,och en v,i,d den Kana'diska Mongolmissio
nen. Des,sutom ha vid Hallong~Os'so 2 kineser ·döpts. Detta 
gör att ,den infödda .församlingen under året fö:rdub'blats och 
vid Halloll'g-Osso ·nu Ihar 14 mediemmaJr. 

Vid Hallong-Osso ha under året t vå möten hållits varje 
söndag, morgonbiYn va·rj·e morgon, och regellbund na bönemö
ten varje o11<s,d'aJgJ kväll. Evangehsterna Gendun och Enke
Billi'k ha då jämte mis·sio närerna fåa utså livets ord. Mötena 
ha varit bra ;besök ta , och ofta bar vårt samlingsrum, som kan 
rymma omk!f'ing 40 'pe rsoner, varit packat. 

I skolan hade 
VI und'er vårte r
minen omkr. 20 
bam. Under höst
terminen ha· vi 
haft några färre. 
Bantjii har skött 
den rnongolls,ka 

nndervisning-en 
och Wano' de~ ki
nes is ka. '" Hittills ha 

Skolbarnen vid Hallong-Osso. vi inte Iyc·kats få 
. . någira självunder

hål'lande barn utan mest fa-ttiga, som kommjt för aU få mat 
och kläder. M,en vi ~10ppas, att mongolerna snart skola lära 
att uppska<tta fördelen av sikolund,ervis11ing. 

Den 'del av ver,ksamJleten, som folket synes fö rstå och 
uppskatt a, är den medicinska. P a'ti ent'ernas antal .synes un
der året komma aH uppgå till 'Omkr. 2,000, en betydli g ökning 
jämfö:rd med 1918, och ehuru vi ingen betalning begära, sy
nes de .frivilliga gåvor, ,Som vi få mottaga, nästan komma att 
täcka utgifte·rna fö:r med icin och förbandsal-ti.klar . Månlga ha 
kommit mycket långa vägar, ibland 10 a 12 sv. mil, för att 
få hjälp. Många ba också bott 'lä11lgl[·e el'l'er kortare tid p~~ 
stationen fÖT daglig behand1ing. D et ,evangelium, SDm Je f;-ltt 
lyssna till , och 'de bilbeldelar och traktater, som .de fått taga 
med hem, skala förvi,ss'o bära frukt. 

I tryckeriet 'ha vi lN1,der å ret tryckt 200 ex . av elen mon
gol i-ska sånghoken, 560 ex. av kateke·s'en, 650 ex. av Nya T es
tament'ets bi bliska histor ia, sa!ITlt över 20,000 trakta ter. !\fen 
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för aH arbetet där skall kunna bedrivas med framgång äro 
vi i stort behov aven pappersskärar,e och en del a1nelra för ett 
tryckeri nödvändiga in ventar ier samt med·el till papper. 

En av de största .svåri'gheterna l1'nder året 11ar varit den 
ekonomis,ka. Sam myntfoten här är s'i lver har värdet av det 
svenska .gu ldm)'lJ1tet sjunkit otrol igt. Det·ta samtidiglt som 
många onödväTIldi.ghctsalf'tiMar stigit i pris. Men detta får ej 
av.sk;räcka oss dJ.er våra missio nsvännerhemma. Det största 
behovet här i Mongoliet är att fåmissio11'sarbebet utvidgat, och 
vi tro, att Gud vi H ,det. Var äro de unga svens,ka män ooh 
kvinnor, som äro villiga att .&äga: »:Hälr är ja·g », om Gud 
kallar ,dem ,till Mongol iet? Och var äro de, som äro v i'lliga 
att bedja och offra för att ,de millioner mongoler, somsitia 
i mörh:r och dödens s'kuglga, må få ,s·e livets ljus uppgå? 

Joel Eriksson. 

Från Göteborg till Hallong=Osso. 

Den 22 maTS 1919, just då ,so len stod .högst på 'bimlen, 
g led ångaren Stockholm ut från Göteborgs 11amn med en hel 
skock missionäre r. Sakta g l'ed ,elen ut liksom för aH ej förlolra 
ett enda or,d av den .sång ,den stora hopen av mi ssionsvänne r 
sjöng som en s i-sta maning från foste rla'nd och hemförsam
ling. KiJalrar'e och genom avståndet mera g'ri pal1de ljödo to
nerna öV'er vt~gen: »Gå, gå, skör,d<em(llJ], gå l» - - Än nu 
läl1lg'esedå.Jn vännerna på land försvunnit ur sikte Ijödo liksom 
ef ter oss frå11 »jor.d som oss fostrat haT»: »gå, gå! » Bönen 
blevdj'up om hj,ä lp till att rätt kl1'nn.a förstå och fyNa den 
uppgift för vill-el1 v i gingo. Ma:n fick god tid ,de 12 dygnen 
ombord att sitta ne d vid Mästar·ens fötter i en,sam het li ksom 
ock attgemerusamtbedja och lov,sjl1'nll5'aJ 'hans heliga namn. En 
liten avski'i<d plats på övre ,däck utgjor,de mötesplatsen, ti'lI vil
ken utom oss mi,ss ionärer även en del medpassagera;re kom
mo för att del,taga i de dagliga små bönestl1nåcrna. Offent
liga möten höllos på söndagarna i för,s·ta ,k lass salong och på 
vardagarna så gott som var afton i nred}eklass mats a'!. 

~fter en jämförelsevi s god och l'llgn resa landade vi elen 
3 apfl'l. 1 New York Intrycken av ,den larmande milj'Ol1IS'1:å.Jden 
med S1'l1a över- oob lIT1derjordis,ka tåg, 6ina skyskrapor, sina 
bra,skanrcJ.c monument och statyer samt si na av alla jordens 
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foJ.k och ,nationer bestående invånare lämnar, jag därhän. I 
hela 6 dagar måst,e vi ,stan'na där f,ör att få klar,t med alla 
bi-Ijettköp, och där.efter upplöstes vår .skara för att ej mötas 
förrän i Sha1nghai. I 'tJre 0lilka grupper, vi båda för Mongo
liet i pastor och fru Spiras sällsJ<ap, lämnade vi Amerika från 
San Franciskod,en 3 maj, jämnt en mima'd efter landstignin
g,en i New York. M'ellantidenhllbri,ngad,e vi ,dds i 
Chicago, där vi mottogos på äJkta 'svensik t vis av olika 
familj ,er len sv,ensk fö'rsamling, dels i San Francisko och 
Berkeley. Resanfn-ån Chicago för'etO\glo vi medd,en jäm
väg,slinj'e som gar rakt igenom Colorado och K.lippilg~ bergen 
sa mt Sierra Nevada. Inn:an v'i gledo ini d,en egentliga berig
väJdden ,gjorde vårt tåg n ågra' timmars uppehåll i den lilla 
vackra turiststaden Colorado Springs, som i den tidi'ga mor
gonenlågnyvak,en i vårgirönskan. mellan ,de snöiga bergen. 
Den fömämsta av topparna är Pikes Peak, SOm ti'll en :böjd 
av 14,109 fot sträoker .sin vita hjässa högt över de omkring
liggande bergen. Där går järnvägen i spiralformiga sli11g
ringar ända upp till toppen. Nära den liDa staden Iiglg'er den 
berykta.c1e »Garden of ,the ,Gods », en mä.ngd förunderli·ga for
mationer i den röda san,dstenen. 'Vid middagstiden rul'lad :: 
vårt tåg iväg med oss rakt i'n bland bergen. I två hela 
dygn ån'gad'e vi fram genom de mest st0rslagna tralkteT, och 
mången Iglång kände vår f-ärtju:sni'ng inga gränser. Vår a,kt
ning fö,r den praktisk1e amerika'nalren såsom ock vår beund
ran för ameri:kansk ingenjörs,konst öka·des betyd,ligt under dCI1

'na fär,d. Vi gjorde ett kort uppehåll i mormonstaden Salt 
Lake ci,ty och sågo på avsti'md mormonernas 'heliga tempel, 
i vilket i'nogen, som ·ej är ,en sanns'kyl'd ig m ormon, .får inträda. 

Efter ytter\igalre tV;1 dygn på .tag- voro vi i Sa';l Francis,kf), 
jämnt ,s-ex dag-ar illJDlan vi\x 'bflt ,skuHe ,avgå. Vi 'haJCl.e igod hel 
att ,se os.s omikring och njuta av Ca'\ifor-ni ens yppi.ga natur 
under 'de dagarna. Särskilt gjor,de de praktfuHa parkenn 
och trä.d'g;'lrodama, ,där ml1:s-en voro Ihelot ochhit1let täck,ta av 
klä'ngrosor, ett förtjusande intryck. 

Resan över Stilla oceanen var en underbar färd. Där 
g led vår båt fram ·över en solgliHrande yta dag efter (hg. 
UppehåHet i Honolulu med en bilfär(\ upp till toppen av N uu
amI Pali var O'bes,1<rivligt. M,a1n fick en för,smak av den nya 
jopdens härlighet och juibla'd,e till Gud i sitt hj ärta för aJl dej: 
'sk'önhet ha'n skänkt vår jord. »Aok, ,när så mycket sk.önt ! 
varje åder av skapelsen och 'liv,et sig förråder, huu- ~ikon da 
måste själva källa n vara - den evigt klara. » De.n 24 maj 

nådde vi ]akohama och -stannadeeH helt dygn, varunder vi fin
go rika intryck så väl av folkliv och natur som av gudsdyrkan. 
Utanför Jokohama ligger ,detna-tufsköna Kamakara, och finge 
ma.n bedöma japarnernas religiositet efter alla deras guda'hus 
och tempel, då vare den ej ringa. Öv,eral'lt ligga där, i den 
lummigaste, fag,r ,tste na'tur schint0- odh bu'ddha-tempel med 
otalil~a gudabilder. I eq par,k av gamla, väldi'ga träd står den 
!h"0lossala j ätt~bild,en av Buddha, Den Jl-chga plats,en är i när
va,raJllde tid en sval och skön ti-llH)'Iktsort för promenerande 
som ock en präktig lekplats får skaror av barn - vi lka det 
i }apan viml,a,de av - glada, leende ,ba'1'n. Ovillkor ligen fick 
man det intryck,et, dåma'n hörde allt sto jet omkring den väl
dige gudabilåen, att, såIsom en av våra mec1passa.g~raTe ytt
rade: »The hohne·s5 of Buddha halS gGne.» 

Tältby. 

Under fär,den genom ,; The Inland Sea of Japan » passera,de 
vi otaliga sml öar, som med 5in rika växtlighet lågo som 
pärl,)[' i si'n infattninlg av <sO'lgli tt rande, spcgdblank vMtenyta. 
Den njutnin.g en sådan :härlig sjöresa g iver är onämnbar, och 
dag ligen 'tac·kade ja'g Gud för all den skönhet han förde mig 
igenom, på vägen ut till mitt ökenland. 

Näu- vå r båt närma.desig Shanghai och gled upp for 
Jarngtsekiang, som me,d 'si,na låga st,r,änder 0ch sitt smut,sgula 

t· vatten gör ,ett tråJbgt, dystert intryck, och näT man på ömse 
sidor sfugl .dessa låga, Utnderli-g.a kojor, som s kulle f.öreställa 
människoboningar samt ,halvnakna slkif~!.Iantd.e gestalter kände 
ma:n ångest ooh bävaJn som en ma~'elr, knotig hand gri;a efter 
ens 'hjärta. Odh en vandring Igrenom en kinesgata i den stora 
stad'en talad.e om ,de myllrande milj onerna. ö\r,erallt ki~leser: 
sprmga.nde, 'sovande, sälj and'e ·e ller köpa,nde, allt i den 
brokigaste blandning. - Tågresan fa'å'n Slla'nghai tiI-! Kalgan, 
som tar en ti·d av två ,dygn, ,satte oss i tillfälle att se litet 



- 18

av Kinas fastland och landsbefolkning . Från Kalgan till Hal
long-Osso går fär·den i guppa'l1d·e kärra, dag' 'efte r da@ över 
oändliga slätter med enstaka rkinesbyar. Förs t 3:e eller 4:e 
dagen får man syn på en liten glrupp mongoltält. Vid åsynen 
härav ;hoppade jag ned från kärran och vandrade i en mis
sionärs säU.skap hort ·emot täHen. En säJJsam kä nsla fy.Jlde 
mig under ,det jag närmade mig. En hurtig, glad och vänlilgl 
mongolkvinna öppna.deden låga ·c\önren och bjöd oss in. På 
en matta i tältets i'nre slog jag mig ned. Nej se, ba·kom dör
ren ligger den a'lIra minsta lilla ka'lven, mjuk och len om 
nos·en och vilar så förnöjd pi't sin. matta. Och under taket irn
vid rö"köppnintglOO häng'er ett svalbo, från va·rs kant den Jyok
lilga modern blickar ned på si'm små. D et säger mig att 
mongolen är god vän med sina djur, och det är ett så gott 
drag. Nöjd och taoksam till Gud fortsätter jag fä<rden. Jag 
vet i mitt inners'ta, att detta är platser!, där j <l!g vill och ka~1 
och skall med Guds nåd få .g'e ut mig. Och den konta tiden vi·d 

. elen ,kära mi'ssionsstationen HaJ;Jonl61-0sso med sin lilla grupp 
av J<Jri,stna ha.r 'endast ;befäst den känslan. Och färderna på häst
rygg öv·er slätte:rna,som ujjbr·ed·a sig mellan de lfuga kullarna , 
ut till de spridda tälten ha ökat glädjen och tacket att äntli
gen vara förd hit, till det land dit H e rren kallat. 

Och - »trofias't äJr den som har kallalt eder, han skaH ock 
göra det» . HlIlda W-ild'llnd. 

Genom Gobi=öknen. 
Utdrag från syster Gretas dagbok Ö7}er den J 25 
s'i-,enska mil långa färden Hallong-Osso-Urga. 

Sönd.den 7 juli. 
Under en resa i södra IvIongoliet måste man, för aH e j 

råka ut för aHt fö:r ,stora missJräkningar, lägtgJa bort alla för
hoppningar på att få se några vackra -naturscenerier. Land
s:kapet är en enda ,stor slätt, med en och annan mi·ndre kuHe, 
Som mongolerna högtidligt kalla Iberg. Vid färdvägama kaql 
man understundom få syn på en och a~man lit,en pöl på två a 
tre j,v~'CJ.ra'tmeters storlek, dessa ka'lla mong.olem~ för sjöar, 
Ej ser man heller till några träd, ej ens buskar, men fi:1t, 
saftigt gräs överallt, där torkan ·ej farit allt för hårt fram. 
Och så ·finnsdet sand, 'lös , otäck fl,Ylgl:,an,d, s.om den min sta 
vindpust kan sä tta i Irörelse, och i vilken både hästar och lör
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ror sjunka djupt ned. Iblan-d händer det aH kär.rhjulen sätta 
sig så fast, att packningen måste lastas av för aH dragame 
skoJa kunna få känG'rna ur fläcken, elj-es-t ha'r marken ti Il det 
mesta varit fast. 

I ,dag ha vi sJagi-t läger vid ett stort lama tempel. 
Såsom ,en löpeld 'hade -ryktet spritt sig, att jag hade me

dici.n med mig, och till följd därav hade jalgl fulJ mottagni ng 
de ·dagar vi Hg>:) stilla vid någon tältby. Och under det jag 
gjorde i ordning medici'nen, passade Ger·da på att tala om »Iä
rau» och lämna ut böc·ker och tra;ktater. Stor var mongoler
na·s förvåning öv'er att jag, en utländsk kvinna, t vättade deras 
sår och vidrörde deras sj uka hoppaIr , ty 
det göra aldrigdera,s egna prä~ter och Jä
kaT'e. 

Den 13 juli. 
Vi lla i dag ~laft en IUgl1 och vil

sam ·söndag, och det vom vi i behov av, 
ty ,d-en g;ll1Ig1na veckan 'har va'ri t alllosträn
gande . En gruvl.ig hetta ,har varit rådan
de; vägarna i den 'dj.upa sanden tung
ridna och ,det värsta av allt, vattl1~t 

är dålilglt. Lån:gt f.rå.:n vägen ha vi 
ibland efter myok'et söka'nd,e - i sa nd~n 
funnit små gräv,da gropClir och på botten 

Syster Greta med en av dessa något som skulle föreställa vat mongol flicka, uppta
ten. I dessa gropar s,tå ofta karavaner gen på HalJong-Osso. 
nas oxa r och stam-pa. j\-fan måste vara 
törstig och ·ej vetas·ig någon annan råd fär att kunna d ri cka 
teet, kokt på så,dant voatten, och icke förtär man mer än vad 
som är absolut nö'dvändigt. En dag råkade vi ut fÖ.r salt 
vatten, och det var sämr,e än ,d,et av oxar·na nedsölade. V i hade 
kväl-J.en förut enda'st Hrtt helt litet och dä'rtill mycket dåli.gt 
vaNen, så hade vi ·i ,bränmnde solglöd ri,dit hela förmiddagen , 
då vi vid I2-ti,d,en hn-go syn på en. brun11 me·d klart vatten. 
Det blev j;u'bel - men ett julbel, ,s·om .snart tog slu t - ty 
vattnet var bittert salt. Ja, det v,ar ej annat än aH forts·ätta 
tiH 'nästa -brunn, :men ·dit valr lång väg. Ingen eftermi,d:dalgl 
halr varit :så H'tng, hettan var nästan outhär.c\'lig, flugoma 
?esvärhga, och min- häst ville prompt bort lir?t-n vägen till ck 
tå gröna fläcl<arr, soOm ha'n såg lysa i den vita sanden. Tunga-n 
~)'Iev allt stör,re och ,strävare, det var, som om den ej fått rum 
l munnen. När jag så :hörjade tycka det vaT omöjligt att 

http:kv�l-J.en
http:gruvl.ig
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här,eJa ut längre, just då peka,de ,en av våra mO'llIglOler pit C11 

liten mörk punkt långt därhorta vid ho r i'so11'ten och sade : »eJär 
li gger en kilJravan, och ,cift m åste ,där också finnas vatten». 
U tsilkten att om ett par 'timmar få n ågot a tt läska strupen 
med gav oss ny kraft att sträva framåt. Då vi ä'11tligoo kom
ma fram t ill brunnen satte vi 0'5;5 på hrunnska'nt'en med en 
hi,nU, eme'l-lan oss och drucko skål dter skål.* Den kvällen 
tackade jag Gnd för första gången i mitt liv för - vatten. 

. Vftr ma~ hestod till det mesta av potatis ooh i11lagda gur
kor sam t ägg. Vi hade från H allong-Osso t agit med oss 
li ågra ,höns, 5Dm vi skulle ha t ill .kött, men inte nändes vi 
slakta ,dem, 11tan vi nöj'de oss med de ägg de gåva QSS. Och 

Kam elkaravan. 

så 'had'e vi fö r övrigt puddingar, det var Ger.das specia li tet 
att laga ,til l puddinga,r oc.h vår matlag'ning var ett studium. 

E n ni(ltt hade en !hel kamelhjoreJ ,slagit läger uta'nför vturt 
tält, och den lukt kamelerna föra med sig' är vämjelig. J algl 
vaknade aveH bes)1.J.nerligt fl itsande ljud, och när jag tittad,e 
upp, såg jag en kamel stå i tältöppl1,ingen med huvudet Ilångt 
inne i tältet. Ibland kunde man väckas av att en hund gick 
omkrin g och snokade i'nne i tältet, m en a llt såda·nt berörde 
oss toga. Gobio den 23 juli. 

En rys ligt het ,dag, sjä lv.a vinden var brännande. Ingen 
svalka, en dag, ,då hela ens .i,m ,e ropade efter vatten oCih 
intet va-tte.n fa nns. Och ,då, vad sålg1 ja'g väl, jo , borta 
viet hor isontell en sjö med höga skogklädda .sträncle;r och ett 

':' I Mongoliet användas t räsk alar både att äta och dricka ur. 
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pa r små lummiga holmar och sol,stråla rna, som ·le,kte på de 
glittrande vå-gorna. Ack, vad jag längtade att få krypa ned 
i de svala vågorna och för en stund få göm ma mugt för den 
kvalmiga ökenvinden och solens brä'nnande stråla r. :Men sy
nen var ju endast en av de många öken:hägringa r v i sågo. 

Att Ir ida i ,dagsregn var icke. mindre prövande. R eg1.1
rooken höll ju emot 'endast för en kol"t ,stund , sen börj ade det 
rinna små bäckar längs efter ryg!glC'n, bröstet och benen . 
»Brunt<e» och jag hade !Ji'ka stor avsmak för regnet, han ville 
ej godvil'ligt gå ur fläoken, och jag hade helst velat krypa 
i,n i ett t ält . När det så äntligen blev kväl l på en sådan dag 
och vi skul'le till och lägra, så va'r allt surt, marken, tältet, 
sängkl.ä<del"ll a och v,i själva. 

Den 30 jtdi . H ärl iga ,dagar , vi Il"i,cla dagen lång öv~ r 
praktfulla bloms.t'erängar. l tälten tar folket vänli!grt: emot 
oss och våm böcker. - EH träd ha v i se tt, ett litet knotigt 
ett, med tydliga ,spår eHer llo rda ns-tormarna. JvIen vattnet
det är vedervärdigt. Det är omöj ligt aH tvä:tta si'g med, 
men :Ull te och kaHe måste detdugw efter upprepa,de upp
kokningar. I da'g ha vi ·fö r ,första gång'en på 'iälllgre klart \'at-; 
ten, ooh det behandlas med aiktn ing. 

Den 3 a·I.I.g. Om några dagar ä.ro v i i Urga. Naturen häT 
älr 11eh a,nno rlun.cJ:a än i södra Mongahet, merakupera,d' och om
växlande. 

Den 8 ang. Det var med känslo!r av bävall och lmdra11 
vi i g,årförmi,ddag redo in i sta,den. A tt efter fem v ed:: ors 
visteJ.s'e på de sto ra ,stepperna och den vi,da öknens t Yls'tnad 
mötas av detta nojs, denna oro och tränlgta s ig fram genom 
dessa .st immau!d'e fal!k:hopar . Och det y,a r ej utan, att jag y'elat 
göra som min "BlJ.'unbe » .gjor,d'e - vända helt o m och galoppera 
ut fråndetrö r li'ga folk li vet till st illhe.ten och friden där utanför. 

Under 'den första natten, lbaJkom de väl til'l'bomma,de fön,s
terluckorna i det mörka, 'kvava rummet, dröm{l'e ja,g om den 
und,enbart vackm stjä-rnehimlen. J ag tyckte mig åter höra det 
enfo-rmiga ljudet av oxkaravan em 'a,s pi1l1glande, .först svagt av
lägs.et, men se&,,'n allt 'närmare tiJrlsdet åter förlcon,ade där 
långt borta i f järran. H ö.gre än a lla andlra ljud tyckte jag 
mig höra ,en avlägsen klocklalng. J ag hade hört ,den där klan
g'en många gft'1lgcr förr ,där' ute på slätterna, när jag under 
nattens timmar l,ega t vaken .och bl,ick,at genom tältöppniln gen 
ut i mör;kret. Varifrån lda~l<gen ,kom vet jag -ej , jag vet en
-dast att den .fö rde mec\sig- vi la och fr·id till mitt sinne. Och 
nu nä:r jag 'hörde den under min första Urga-natt hade den 
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~amma i'l1verkan. A'II min l.u~t att fly ut fr;111 dc JaTma-nde 
folkhopar.na för,svann. - IVlen klangen kom ej endast till mig, 
den k.om 'Också t,ill mongol,erna och .bebå,druf en ny tid fö~· 
dem. Och '11 U låter ja:g kla'ngen, som första gången hördes 
i Betlehems nej'der :och alh sedan må'nga gån:g,er klingat för 
ohka männi,s·kosjälar, <g~1 vidm'e till ·dig, som Jäser d etta, och 
jag b'eder aH när t one rna träffa din själs -strängar de må mana 
dig till bön , till varm innerlig bön för IVIonlgo li ets folk. 

En del ur det första Urga=brevet. 
Den I sept. 

»Urga ligger mycket 'högt, luften är så torr. Det är 
underligt vara här ute mitt uppe i hedendomens mörker. Det 
är nä.stan som att .ha kommit tiJldet ondas hög,kvarter. 
Bnd'diha, en blind, Ia:stbar gammal stackare, som ej kan hjälpa 

sig själv, än.nu 
mindre andra, han 
d!Y'I"l,1(! s som· gud! 
Hit till Urga kom
ma pilgrimer 'lång
väga if,rån, för att 
tillbedja och o ffra 
och s.dka Budd'has 
'Väl<si~ld,s'e . Hi t 
komma de för att 
söka hj älp för sj utk
doma:r och andraGatutyper i Urga. 
prövninlgJar, men de 

få lämna Urga ]j,ka hjälplösa, kansk'e hjä'lplösare än de komrno. 
Arma männis'ko r, ens hjärta blöd'er för dem. Pilgrimerna, 
d'et är ,hjärt-slita'nde se dem, ,där ·de 'l'igga 'här utanför våra 
fönster och bedja, vända mot det heliga templet. Bönlen 
tiHgår på så sätt, att de falla på knä, buga sig, l1:ill,s pa'nnan 
nå r jOf'den, läsa en böneformel* och resa si'g ig.en. S å hå'lla 
de på timme efter ,timme. Jag satt i går och sålg1 pi't en gam
mal g.umma. Stel yar Jlon , det gick lån,gsamt; mödosamt var 
det för hmne att ,kirypa ner och Mer reS<a. ,sig ,upp, och -dock ;höll 
hon på .så i flera timmar. Arma gumma! Hennes hkar, dc 
äro många här ute . De söka, söka, söka något .som d·e aldrig 
fi·nlla. De längh efter något som de aldrig fiL - ,;Våra gudar 

'o' Den vanligaste, nästan den enda bönen, som mongolerna fram
bära lyder så h är: .Om, mane padme hum., vilket b etyder: »0 , juve
len i lotus blomman, hum • . 
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lämna ,hjärtat tomt», sade en Iglllmma till Gerda. Och d'et ar 
så. 0, att vi kunde nå dem. Finna vägen till deras tomma 
hiärtan. Bed för oss! 

. I går voro vi utanf.ör 'stadeni en björkskog, ·s tammarna 
lyste lika vita som i Sv·erige, löven glittrade lika i so lskenet. 
Vi ~utto och tittade uppåt genom löven mot den klara himLen, 
ly.ssnade till vi·nden, som lekt'e i brädens kro nor, till bäcken 
som porla'de nedalnför kuHens fot. 'Det är ju sju å r s~clan jag 
såg något sådant', sa'de Gerda, och hennes ögo n s todo fulla 
av tårar. Jag förstod henne, sju långa, ensamma år. - V i'n
bär och ;blå'bär ha vi pedan syl-tat oc'h 11ä:r tiden för lingonen 
komma, skoja vi en ·dag fara till slmg'en och själva plocka 
oss ett förråd därav. 

I Urgas omgivning återfinnas de flesta av vårt lands träd
s lag och Iblommor, man behöver ej resa ,så synnerligt långt 
hort från stClJden förrän man mötes av ståtliga furuskogar. 
Men f.,rIongoliets ~hög'a läge gör, att vintrarna där bliva myoket 
stränga/re än hos 'Oss , So l~r<lJcler Celsius lär yara en gans ka 
vanlig vi'ntertemperatur i Urga, somrarna äro däremot mycket 
varma och heta. " 

Urga, en ny station. 

Under fem veckor varade denna våra Systr3rs resa, och 
i augusti .kommo de fram ti'll ,s in resas m;tl UTga, MonlglJliets 
huvu'd~tad. 

Hedendomens mörker och syn,d har på denna plats fö;r
orsakat ett sådClJnt tillstånd av nöd, av sjuk,dom och eländ'~ , 
att våra missionärer ,kände det omöj li gt att övergiva stader~, 
utan beslöto ISig för att stanna ,i Urga och där i G.UD S kraft 
taga upp sitt mi ss io nSa/rbete. 

Och på så ,sätt har Gud givit Sv'ens·ka MOJ1.go lmi ssionen 
dess andra .station. 

Där ·stå nu fröken Ollen och syster Greta med ett enda 
stort begär, det att få thjälpa och tjäna för aH .där.igenom vinna 
väg ooh ingång til·l ,de fattilga mongolemas ,hjärtan - ingå1lg 
fö.r Jesu KTisti för'barntande och nyfödande ·kärlek . 

För människoögon synes det ej som en lätt sak för våra 
sy.strar aH i Urga vi'nna förtroende och insteg. OnDskans 
andemakter skola där genom ,de många grovt okunniga, men 
fanatiska och vidskepliga avguda'präste:rnas motstånd söka 
hindra varje 'litet steg fram åt. Men för Gud är allt möjligt och 
vi han i'nJg>en rätt aH tvivla, ty huru hava vi ej un,der de sista 
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två åiren fått se, att Jesu kärlek har makt aH öppna även mon
golernas hjärtan. 

Men 'det förstå vi, att det blir en :I<amp, en kamp på li v 
och död, en kamp på knä för dem ·därute och en kamp på 
knä för oss härhemma, om vi ,skola få se Gu-ds härlighet där 
borta i Urga. 

Und'er år som gått har mongolmilSsionens vänneT åter och 
flter bett Herren om nya arbetare, så att vi skulle bliva i stånd 
att draga »!1:0HUb>, 'Iängre upp i 'Iand·et. 

1919 gav Henren oss två nya arbetare, och nu ha r han 
såsom vi !hoppas givit -o'ss »norrut» en 'ny sta ti011. 

AnlJ1 u mer behöva vi 'bedja om Hena miss ionärer, så att 
c\rangeli·i glada hudskap må:tte få höra:s runt omkring. 

Urgas befolkning ,\:)estå r av cirrka 20,000 m011lgul'er od1 
även tra,kten omkri,ng sta:den är ganska folkrik För affärers 
bedrivande äro ett StOl't antal ['y,ssar, kineser och en del euro
peer bosatta i denna stad, som utgör det mongoliska ri,kets 
handel·scentrum. Varj.e år i juli månad hå'l.]es där en st-or av
g1Jodafe.st, viliken ditför mer än 100,000 pilgrimer, och V3Jrt 
t red j·e år ,håJl.es i s'ept. en ännu ,större f.est, då på slätten utan
iör staden mer än 200,000 mongoler ,samlas och läg'"ra sig. 
Vid dessa ti·l'1fäUen hållas stora marknader. För övrigt bcsö
kes staden ständigt av pilgrimer , om viliket vi g,enomsystrar
nas broe\r få tillfäJloe att höra. Under det att varje tempel i 
lVIongoloiet har si11 öv,C'rlama, s-om ka'I'las »gegen», vi·lket bety
der g ud, så hyser därem-ot Urga d'en högsta överlaman, den 
lev'anrde B uoc\dha, som tilLbedes såsom deCalIra högsta g ndoms
väscndet i Mongolid. 

M·ed sj ukvården är .det ganska kl'ent beställt, ty sta,dens 
enda lärkare är en ·gammal f.örsupen buriat,* som på sin tid 
stu,d'elrat medicin vid 'någon rysk skola, och få äro ode mon/gu
ler som våga söka 110ncm. Apotekaren är en i medicin ganska 
kunnig man, men. !h~m är 'en fåmge, som är -dömd för mor,d och 
som varje natt 'hållesin-om lås och bom, men varje morgon 
under tbeva,lming för-es ned till apo-tek,et och und'er samma be
vakning utför sitt dagsarbete. 

När missionens vänner tag it del av missionärcmas be
rättelser om förhållandena i Urga, och för öl'l"igt från hela 
landet sä -tro vi, att bÖl1erin o 'en skall bl i stö rre och cta:rkare , b . .. 

och böner-na allt varmare och ivri gare, både för mi SS1-onarer, 

., Buriate rna äro en mongolstam, bofnst södra S ibirien. 
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fö.r de redan omvända mOTl!glOlerna, för skolbarnen, för nya 
missionärer och för hela -detta arma folk, som håller på att 
gå under om -ej hjälpen kommer &nart. 

Och må-st,e vi ej var och -en, såsom -en medrl.eom av Glids 
församling, allvarligt stanna och fråga varandra, var är di'll 
broder monigloIen? Och -då ,blir -nog nästa fråga, vad ha vi 
gjort, och vad göra vi väl för ~tt frälsa hans s j äl, v~d göra 
vi för att förbirnda hans sår? Säg, var ska-l'l väl svens·ka 
mongolmi,s!sionen finna ,dien Jäka\re, man ellerkvi'nna, 'Som 
för Jesu ,namns sku ll är vill ig att försaka a1'lt vad bekväm
lighet vill säga, för att likt 'den barmhärtiga samariten för
binda den slagnes -sår? Gud ve t det! 

Genom ,den läkar-ehjälp, ,S0m mi:ssionär Eriksson så un
deJr,bart fått utöva ,nere vi'd Hallong-Oss·o, bar ryktet om »främ
lingarna», såsom de 
nämna mi .ss ionär~r
na, gått vida ut i 
landet, och i'ntet an
nat 'har så öppnat 
mongol,ernalS hjä-r
tan och givit dem 
förtroende för frä:n
,Iiagarnas Glid, som 
denna barl11härtig
hetsgä1rrning 3!1:t an
taga -sig de sjuka. 

Därför var det 
ock &Dm våra systra-r st:amnad'e uppe i Urg,a, och i aH an
språkslöshet hade öppnat en hten ,klinik, ·d~.tr de åtmil1istone 
kunna få giva någon -hj älp, och tillfäHen att visa barmhärtig 
kärlek !kommer -ej a'tt saJ!<;na,s dem. 

EHer myoket sökande ha våra systrar funnit ett hus på 
3 rum och -ett litet !kök, ,som de för misoSionens räkning för 
hyr't. h llt är i U rga mycket ,dyrt, så ClJtt hyra och v-edbrand 
för denna lilla stuga utgör en årlig utgiftspost på 1,600 kr., 
och en tjänar-es lön hetalas i Urga med 80 il. 100 kronor i må
naden, förutom att ,han 'har alllt flrrtt. Till följ-d därav <söka 
systrarna reda sig .sjä'lva, men väx:er mis,s ionsarhetet blir detta 
hdanrd e på en sårdan iIl1'dr3!gning. 

.. över ·dörren på de'n hUa stugan ha missionärerna låtit 
satta upp en s!kylt, på vilken de målat ett s10:rt rött :kors samt 
på m011go-J.i,ska språ~koet o rden »utländs:k me,dici'nmänn,iska»_ 
Med möblemanget är det nog både si och så, ty större delen 

Sv. IIIongolmissionens station i Urga_ 
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är til,lverkat av deras tomma packlåra'r. Vad de dock mest 
sakna är tjocka, varma filtmattor, emedan 6'tugan är all t utom 
vä.1'Ombol!1a-d. Med instrument- och medicinhyllan äro de däre
mot så mycket mer belåtna. 

AdTes..sen till frökna!rna Gerda OJIbn och Greta Nilsson 
är hndenssQn & Meyer, Urga, Mongol'ia. 

Läkare=missionen. 

Fräkoo Ollen odh syst'er Gpeta. -synars 00 ett hopp atJt v,i 
snarrt skola vara i tiLlfälle att utsända en läkare till Ur'ga. För 
läkar·emissionen finnes 00· vi,d och öppen dörr in till mongo
lepna, en ,dörr genom vi:IJ(,en ,sedam en mer direkt missioli's
v-erksam'het skuHe k:t.mna trälTIl~ sig f.ram. För mongolerna 
är ·detet:t nära sammanlhang mellan medicin, läkare och reli
gion, ,då de är.o vana vi,d, e tt präst,erna, 130m ge dem medici11 
också läsa -böner. ' 

Om medicinen, som de få vi'sar sig god, och de å,tervinna 
~iIli ,hälsa - ja, ,då 1:lJ:O de, aH den Gud, som de tänka sig s tå 

bakom medicinen är god och nådeful.J. 

- Detta gör a-rbetet bland de sjuka så ansvarsfu'1lt ooh be

hov,et av en fuUt utbildad trooode lä'kaJre så skriande storf(:. 

Oc11 miSlsionärePlla därute och vi här,hemma önska att 5n~rt få 

et:tsjuikhlls där vi kU1l'nage -d'eslSa fattirga, _tra,siga, av andra 

mongoler u tkas'ta de sj lika, en r-iktig vår,d, Ig'e d'em både ljus 

och käfi.ek 

Att sU(öta >s juka i deJl'as til,t är 'SVår t och tar mycken hd. 
Och nu SIkoja vi, så långt utrYl111mer medlgJiver, berätta om 

miSSlion.äpernM arbete, iakttagds,er ooh erfarenheter frfun Urga, 
Ryktet om, att en utländsk »medici-nmänni,Slka " hade kom

mit hll s,ta,den, spreds mycket ,hastigt, och sjuka mongoler 
sökte nästal!1 från första dagen missionärerna för att e,nhålla 
hjälp. En av de första pati'ent,ema var en liten gumma, -som 
s>kiaffat 6-itt livsuppehälle genom att sy hos andra, så fick hon 
sår på s in -ena arm. Genom smuts och vanvård förvandhdes 
snart hela underarmen tiH en enda varhärd, till den gra.d stIn
kande, att människo r med avsky årogo sig und-an, när den 
arma ikvinnan 'nalkades, Vad 5kulle hon taga sig till? Ingen 
ville 'hysa henne. Giok hon till något av ,de hus, där hon förut 
arbetat,i !hopp om, att man sku.Jle ha förhapmande med henne, 
r-apade llTIan -emot henne: »Gå undan, vem kan uthärda de_~Nla 
'lukt! " Så blev gatan hennes hem - stödd mot en husvagg 
tillbringade :hon de långa nättema under smärtor, som ibland 
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syntes ,henne outhärdliga. Om dagarna sJäpad-e han 6igfram
åt på gatorna, anropande människorna om nå>got, varigenom 
hon kun,de hindIra hungerns !kvat Missionärerna-s första pa
tient förde så ,gumman till »främli'11lgl<lrna », men hon var rädd 
för dem, och f6rst efter många om och men visad'e hon dar
randesin arm, Sy,s-ter Greta sika,r och tailTI'p0Il1'erade så gott 
sig göra 1M, Och då mongolerna sågo, att hon ej körd-es bort 
utal!1 aH "f,rämli.ngama » gåvo henne bålde vård, mat och här
bärge, kommo de, den ,ene efter den andre och sta-de: »Nog 
ha väl vi också en skål mat aJtt ge 'henne, vi vilja också tänka 
på väiJ.gäJrni1ng.ar» , 

Något, som j-egÖJt förooltdär djupt inQ1e, hade väckts till 
liv, det bästa inom dem hade vÖJknat_ Armen läktes, in-gen 
sena eJ.J.er led var fönstörd, och ,gumman, hon är ej längre rädd 
för utlänn ingarna. 

Ett par månad'er s,enare var det jus't denna gumma, som 
6ydtdie syster Gretas päl,s,och när syslter V'ille hetaila henne, såsade 
gumman: ,, 0, nej, jag vill inga penniniglar ha! Ni har gjort 
så mycket för oss, skulle ,då inlie jag 5y din dräkt, 5å du 
slipper gå och frysa längre. » Me,d. ett oroli,gt uttryck tiNade 
h'On: . »(Den där pälsen är alklel-es för tunn för dig när vin
terstormlÖJlina ta i på allvar.» * 

För .flera mållÖJder sec!Jan in5juknade här en f,emtol!1 års 
fJic:ka i r,euma'tisk värk, hennes -enaktnä var svårt ang-ripet. 
Mongolläkar,epräJster haJde til'lkallats, och på det av dem van
liga sättet att beJhandlabenskador, 'hade flickans knä tv-enne 
gång,er .g.e:n:omborriaJts aven grov nål. N Men had-e va:rit smut
sig och en svår i'nfektion upps,tått, Prästerna hade trummat, 
läst s ina tibetanska 'böne-r och utfört alla övliga cer-emol11ier 
samt giv,i,t henne medicin, men il1gentin'g av allt detta hjälpte. 
Då hoon blev alH -sämre odh sämr-e, förMarade präste rna, att 
hon måste dö, ty hon var be'häftaJd med .ett tiotal olika sjuk
domar. Bäst vore a>tt genast f.öra ut henne fö,r att dö.** 

Fliokans bd'er !haJde Ihör1: ryktet om den »utländ,ska me
dicinmänniSlkan » och vilJ.e först ,söka upp henne för att höra, 
om hon :k:und,e 'Och om hon ville 'göra nålglOt för att rädda 
hans bam. 

, * Syster Greta hade ej ansett sig ha råd att köpa av de tjockaste 
sklDnen 

"*Endast präster, som tillhöra den högsta rangen, och hövdingar 
samt "mycket rika mongoler få dö i sitt tält, alla andra bäras ut för 
att do, Ty kostnaden att få tältet rent från den dödes andar är myc
k et stor. 
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Då missi on.ärerna komma, funna ,de Hickan 1f11ycket med
tagen, benen s'VuN'na, mag'en stOr .och spänd, pulsen dål,ig. Den 
arma ).i,llra staokam satt a'lldeles upprätt, ty ligga det får in
gen. sjuk mongol, det s'ku]J.e ju Ikunna 'hända, att de somnade 
och då få de onda a'l1'd.ama mera makt med de ,sjUJka. 

Syster Gr,era åtog sig ej aH göra nåJgJot vid den sjuka 
innan< fadem IgJått in på mi,s.sio nälf'emas villkor, vilka voro: 
Att flickan 6kuHe få li gga, präst,e;rneJs trumnin'g upphöra, all 
böneläsning av,brytas, och j'ngen medicin g iva,s den sjuka fråm 
n,åg,onanna·n ·,än missionär,erna ,själva. - _ 

Fa,del'l1 .och familjen skulle ta'],a med läraren - »dok,tom » 
om saken, s'edan skull,e de ge svar. 

Mi,s'si onälrema gingo Ihem, men av följande ord J<unna v,i 
förstå , huru d'e tänkte och kände dd: »Taga vi oss an den 
sjuka och hon ,dör - j;a, Gud, v'et då va,d följden hlir, men 
Han v'et också, att vi ej kunna se ett litet barn lida, utam aU 
sölm g'e ,det .den ,hjälp, som är oss rilöjlig, om HlI tillfälle 
velrklilglen kOI11lIl1:er. atJt givas oss. » Ända till påföljande mor
gon dröjde ,det inn«n flic1,a'n.s beler kom med sitt svar och 
det var: >)!gör'en med Ihenne vad I vi:lj en.» __ 

I Ibön för den sjuka hilJde missionärer,na varit o~h nu blev 
det både bön och arbete, bönhörelse fingo 'de, flickan tiH
f,pi,sknade . 

Ti'llS'trömningen av 'sjuika är S<t'Or, och mycket vore att 
berätta Jll1ru de fått lida och pinas. 

Gatuliv. 

Ministrar, prinsar, mongoliska ädlinga,r, mäkttiga höv
dinlglaJr, väfldi:ga präster .färdas här omkring· på gatorna i sina 
ekipage, dragna av mOIlJglO).is,ka rytune med för- .och efteni
dare. D)r,r'bart smyaka,de prinlsessor odh :högt uppsatta a,dels
fwar fälr,das fram med svit 'Och uppvaktning. P'räster i glän 
sande sdkes'd räkter fi.da med stOlT värdighet 191encm staden un
der det att ».svartrnän », ,d. v. s. icke präster, ,sa'mt såJdana av 
lägpe rang en 'och en 'elletr i grupper spränga av i galopp ge
no m ,gntoflna. På torg och öppna platser ,sitta unga och gamla 
mongolkvinnor 'Vid SJtånd, ,försäljande Ikött, mjölk, bär o. s. v. 
Gamla tiggarpräster ,sitta i gathörnen med :korslag,da <ben och 
läJs;a i hög tonart si'na tihetanskaböner. De unga männen 
driva livligbyt'es<handel med häs,tar, dagen igenom kan man 
se d<em samliIJde i gmpper under ett ivfi.gt diskuterande om 
hästpris'en. Ett brokigt liv, där ·kontmst,erna skarpt skälm 
emot varandra, dä:r rikedo.m och fatt ig,dOlm , silke och trasor 

förekomma i :ett enda virrvarr. Där .ses en rik mQngoJ.kvinna 
i glänsande muyu.dprydnad av silv,er och äkta pärlor samt 
iklädd en högröd, rikt broderad dräkt och där, tätt vi,d hen
nes si,da, sitter .en wrm gamma:! gumma hopkrupen, klädd 'j 

lumpor, i obeskrivlig smuts och elände, Alla oli:!(a typer från 
det vidsträckta I,andetsyna,s här vara för'Cträd'da, 

Buddha, hans präster och folket. 

»Den levande B'tl<ddha är en låg, ,lastbar 'Vwrelse , förstörd 
av v,enefi.s.k <sjukdom och bl,ind. Men folket kastar sig till
bedjande ned i stoftet inför hono m, då han någDn gång åker 
ut i sin förgyllda vagn. Om 'hans skugga taller på 'I1ålgon 
av dem, an.ses det ,sam en källaJ till ober,äknelig välsigl!1else. 
För att få tillbedja inför 'honom vaindra ofta pilg~rimer \hund
rata,ls miL De gå ,där bärande sin pac1kni'l1g på ryggen, stund
om nära aH uppgi\ras i 'dd glödande solskenet, stundom frusna 
och gen.omvåta - i ösalnde .f,('lgll1, stundom törstiga, hungriga , 
med vä r.'kande lemmar. - - - Så en d:al~ eft.er månadslång, 
trött3Jnde v.andring är målet h.unnet. Vördna:dsf'lllla, bävande , 
fulia av förväntnilng, 'träda pilgrimema in på t,empelgården, 
som omgiver ,den sto re gudens bostad. Men då händer att 
prä.ster ,skynda ·emot elem, visan,d'e dem hart med or,den: »Inga 
pi'lgrimer tagas emot i dag . . . på .sjunde clyg'netif,rån i daJg' 
utdelar den s'uor,e guden väbignelse ti 11 tillbedj ar,e.» Stilla
ti gande avlägsna de sig för att återkomma efter sju dagar. 
Då äro hund'ratals pi;lgv-iIl10r för.samlade inne på t,empelgår
den. - - I s.in hosta,d ,sitter guden bekvämt tillbakaluta'd mot 
tjock,a, mjuka dyn.or. De tjäl1ande 'Prästerna räckl honom den 
ena älndan aven 'lång lina, 'Viliken föres ut :ur bostaden, ut 
t~ll d'e väIntande pil,grims,skarorna, vil,ka med iver, ja, begälf
IIgt faHa om ,d ensamma. Man träng'es och knuffas omkri,ng 
J,inal1 - alla vilja !ha en plats, :ty nl\.l är det, som den så 
länge åtrådda välsignels'en från den <höga guden skall tillföras 
dem - nu skaU lönen mo ttagas för aHa utståndna vedermö
dor. - - Men näT pilgrimern;a om en stund pas,sna g enom 
d.en stora tempdpa;rken är 'det med samma trötta uttryck 
sma a<nsikten, som när de kommo. Förnimma de månne, om 
också endast som en <slkälva.nde aning där ,djupast inne, att 
det hela endast varit ,ett tomt bedräJgJeri ? . , , 

Ja, tomt är d et, mask.stunget, ihåligt lI'tan någon d,äma, 
trots det prun,kande s,kal J varmed det om,o-i ves , detta~ reli<riDnsbo o 

i 
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46. E. F. 2:-; nor 47. nI. T. 2:-; nor 48. M. 13. Vangsjö, 10:- ; 
nor 49. K. S. 5: -; nor 50. K. W. , Sthlm, 2: -; nor 51. A. J. Tä.rn
~jö, 100: - ; nor 52. B ., d:o, 6: - ; nor 53. M. E., d:o, 15:-; 
l1:r 54. A. IV., d:o, 5: -; nor 55. E. R d:o, 10: -; nor 56. M. P., 
d:o, 5 : -; nor 57. B. P. , d:o, 5: -; nor 58. J. E., d:o, 7: -; nor 
59. S. A., H eby, 1: - ; nor 60. A. E ., Tärnsjö, 8: -; nor 01. iiI. J., 
d:o, 6: -; nor 62. A. J., d:o, 2: -; n:r 63. Luleå syf. 15: 75; nor 
64. H. N. A. 30: -; n:r 65. A. B., Korpi10mbolo, 200: -; l1:r 66. 
Luleå syf.. 27: 54; n: r 67 . H. o. A. L., Sthlm, 337: -; n: r 68. J. A ., 
Flen, 3: - ; n: r 69. M. A., Amål, 10: -; n: l' 70. K. B., Söder
tälje, 8: -; n:r 71. R A., Tranås, 10: -; l1:r 72. iVI. G., Lindes
berg, 30: - ; nor 73. S. E., Sthlm, 8: -; nor 74. J. A., Flen, 3:-; 
nor 75. C. J. L. , Söråker, 3 : -; n or 76. U. A., Kaxås, sparbössem., 
10:- ; nor 77. E. N., Luleå, till Darste-Tjabb' underhåll, 150:-; 
nor 78. A. G., Pilgrimstad, 18: -; nor 7D. A. L., Södertälje, 150: _; 
n:r 80. K. E. B., Gbg, 5:-; n:r 81. L. C., Billesholms gruva, 8:-; 
n:r 82. A. N., Munka Ljungby, 5: -; nor 83 . A. N., d:o, 22:-; 
nor 84. E. N. A., Jönköping, 10: -; nor 85. H. D., Vittsjö, 5:-; 
n:r 86. D. A., Norrahammar, 10: -; nor 87. H. o. A. h,_ Sthlm, 
775:-; nor 88. A. R., d:o, 50:-; nor 89. A. J., d:o, 50:-; n:r 
90. A. N. 2: 50; nor 91. Frustuna kyrk!. missionsförening 100: - ; 
nor 92. A. v. B., Sthlm, 5: -; nor 93. D. K. A., 75 : -; nol' 94. 
N. P. O., Djursholm, 50: -; nor 95. L. A., Kumla, 50: -; nor 96. 
En bedjande vän 10: -,-; nor 97. O. J.,., Skövde, 25: -; nor 98. L. P., 
Lidingö, 100:-; nor 99. A. L., Sthlm, 5:-; nor 100. O. L., d:o, 
5: -; nor 101. Syster H. S. 5: -; nor 102. Syster M. 5: -; nor 
103. Markaryds a rbfng. 25: -; nor 104. E. T., Tnreberg, 100:-; 
n:r 105. lVI. J. , Sthlm, 10: -; n:r 106. E., Mjöhult, 3: 25; Onämnd, 
gm d:r Fries, 75: -; E. H ., Hargshammar, 50: -; T. E ., Sthlm, 
20: -; överbet. å prenum. 1: - ; E. N. 100: -; L., Rönninge, 25: -; 
Onämnd, Kärrbäck, 1: -; A. Bjurå, 2: -; R R, d:o, 5: -; Nieme· 
holms llngd.-förening 75: -; H. W. 20: -; Resebidrag till M. J. 
l 25: -. 

K. lIf. A.: till frök en Ollen 760:; till skolan 500: -; till 
täckandet av brist för skolan 1,140: -; Gåva till Rijdji 50: -; Jtll 
gåva till Hulda och Greta 10: -; Djursholms K. F. U. K. till Nandje 
70: -. 

Kollekter: Niemesil 30: 02; Förträsk 21: 75; Sanamon 22: 92 ; 
Fjugesta 53:21 ; Lanna 26:79; Ashammar 10:-; Hagmuren 26:-; 
Norrberg 42:-; Tunadal 5: 30; JohannedaI 18: 20; Skönvik 4:73 ; 
Vistavarv 11: 62; Svartvik 7: 76 ; Kubikenborg 2: 67; Söråker 9:-; 
Bräcke 25: - ; K. F. U. M., östersund, 60: 60; Kyrkan, d:o, 83: 10; 
Flyggsj ö 9: 67; Hattsjö 36: 93; Långvattnet 7: 30; Soldath. , Umeå, 
62: 69; K. F. U. K., d:o, 59: 15; Obbola 20: 68; Strömbäck 17: 45; 
Skellefteå 91: 85; Elfsby n 9: 05; Krokträsk 4: 50; Sjömanskap., Luleu, 
54: 48; 	 Betel, d:o, 25:-. 

Summa kr. 7,642: 55. 

Med innerligt ta ck till varje givare! 

Stockholm. 'Ernst Westerbergs Boktryckeri-A.-B., 1920. 
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I TIDSKRIFT FÖR SVENSKA MONGOLMISSIONEN 

EXPEDITION: 
N:r 3 o. 4 I Brunnsgatan 3, Stockholrrt 1920 

Något om Mongoliet och dess kvinnor. 
Av Gerda Ollen. 

Sammanhanget mellan karaktären hos ett land och det folk, 
som bebor detsamma, är ett erkänt faktum. Det, som ''; i 
·se för våra ögon, spelar en stor roll vi,d vår karaktärs da

ning. Denna sanning framställer sig nästan ovillkorligt för 
den , som något närmare lär känna Mongoliet och dess folk. 

~ Där äro de stora vidderna, 8, 9 månader på året grå 
och färglösa. Vilken brist på skönhet, uttryck, liv! För 
nykomlingen ter sig landskapet under största delen av året 
ytterst fattigt och enformigt. Man söker förgäves efter 
något att vila ögat vid. Allt är så hårt och kargt, så blottat 
på mj ukhet och behag, på färgers mångfald och fina skift 
ningar. Grå och öde äro de stora slätterna, grå äro fälten, 
som ligga spridda över desamma, stundom med många dags
resors mellil11rum, grå äro mongolerna, inhöljda i sina får
skinnspälsar. 

- Men främlingen, som slår sig ned i ökenlandet, får 
småningom sina ögon öppnade till att se dess skönhet - en 
underlig, vemodig skönhet, en storhet, som gör sinnet stilla, 
driver bort småsinthet och torftighet och stämmer till an
dakt. Låt blicken sväva ut över de oändliga vidderna. 
Lyssna till vinden, där den sveper fram över slätten i 'Jtyg
lat raseri, väldig i sin kraft. Då för står du något av öken
landets en kla, osammansatta, gripande skönhet. 
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Vi återfinna båda dessa drag i mongolkvinnan s karak
tär - det färg- och uttryckslösa, själsfattigdomen, bristen på 
mjukhet och behag, på fina skiftninga r, på g löd och liv . An
siktsdragen äro grova och uttrycket slött och själlöst . l\lI en 
ökenlandets kvinnor hava ock i s ig upptagit något av cless 
storhet. Mongolkvinnans karaktär är ej småsint och ta rvlig . 
Det finnes e j inställsamhet och kryperi . Hon ä r sig s j älv, 
utan spår till förkonstling, utan tanke på att söka framstå i 
ett · bä ttre ljus än vad som motsvaras av ve rklig heten. Hen
nes blick är öppen. H on förstår sig inte på tillg jordhet och 
krus, men är gästfri mot a lla. öppen och okonstlad - s ig 
s j älv und er a lla förhållanden. 

N ågra drag ur ve rkligheten be lysa detta . 
Där långt bort från karavanvägen ligger ett ensamt 

t ält. Sällan förirra r s ig någon besökare d it. T ill och med 
prästerna, vilkas huvudsakli ga sysselsättning ar att rida om 
kring till tälten, prata och dricka te, komma endast sällan 
dit . - - Men en dag händer något m ärkvärdigt. Ett säli
skap fr ämlingar , som förl orat vägen och råkat vi lse, upp
täcka det en samma tältet lå ngt ifrån och styra kosan dit. 
De lägra i närhe ten av tälte t och gå så dit på besök. En
dast kvinnan och ett par små barn äro hemma. A ldrig 
förut har någo t sådant där blivit skådat. Utländska kvin 
nor så olika de mongoliska och klädda i underliga kläder. 
Och den täckta kärran sedan, fu ll med förunderliga saker, 
om vilkas ändamål man inte har en aning ! Säkerligen måste 
de besökande vara oerhör t rika och förn äma - - . Hus
modern bl ir väl alldeles bragt ur fattningen! - Å, nej. 
H on är fullkomligt oberörd, visar varken förvån ing eller 
n yfikenhet, bjuder endast de inträdande att s itta ned och 
gör så några frågor om deras ärende, vart de ämna sig o. s. V. , 

allt lugnt och värdigt, under det hon gö r tillrustni ngar till 
t ee t. H on närmar sig in te nyfi ket för att undersöka gäster
nas kläder, såsom en kinesisk kvinna t. ex . troligen sku ll e 
hava gjort. Inte heller ursäktar hon s ig för att teet ä r så 
uselt. H on tänder blott s in pipa och f ixerar lugnt främ 
!ing.arna, under det hon säger med en anstryiming av ned
lå tande och vän ligt medlidande: "S tackare, som komma så 
långt borta ifrån! Kantänka det - ja ja, nu ha r ni att lära 
er våra seder. " 

- E tt annat exempel. Där är en mongolkvinna, smut
s ig , tras ig och eländ ig . H on bereder gästvilli g t rum i t äl
t et åt de besökande utlänningarna, i det hon säger: "Kvin nor 
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som kvinnor - vi ä ro ju likadana, vet jag, även om ni kom 
mer ifrån ett annat land. » 

F ri och oberoende är mongolkv inllan i förh ållande till 
främlingen. Där fi nnes ingen överdriven beu ndran hos 
henne för det, som kommer utifrån, intet begär att härma 
efter andras seder. 

- Så fram ställe r hon sig fö r oss , .mongolkvinnan -
brunbränd och härdad genom den myckna vis telsen ute i det 
fria, välvillig och vänlig med g rova, öppna drag, naiv och 
cko n.stl ad , ett -stort barn med -slumrande möjlig'het er aH 
utvecklas till en äde l, sto rs int ka raktär - men fö rmörkad , 
nedtryckt i synd och elände och dj upaste okunnighet, bärande 
hedendomens prägel dj upt intryckt i hela si tt väsende. 

*'" '1< 

Låt oss litet närmare betrakta henne, den unga mongolc 

kv innan, som syss la r därinne i tältet . 
Redan vid fö rsta anblicken förstår man, att den mongo

li ska kvinn an' älskar smycken. Se, vi lken dy rbar, lysande hl1
vudpryclnad hon bär! Den bestå r av konstrikt arbetade spän
nen och .ked jor av s ilver samt av långa ko ra llked jo r, v ilka 
stundom räcka ·lån;glt n ec1anfö r mi,d jan. Det lys-er och blän
ker - huv l1 dsmycket är i verkligheten det enda, som g län
ser i de mörka, nedrökta mongoltälten, med undan tag' av dc 
blankpoleracle små offerskålarna på avgl1daskåpet. Hustruns 

Mongolkvinnor p å nyårsbesök. 



- 36 

huvudprydnad utgör hennes förnämsta egendom och hennes 
dyrbaraste skatt, den är mongolens stolthet och föremål för 
beundran och intresse från familjens alla medlemmar samt 
från de närboende kvinnorna, vilka i detalj känna till var
andras huvudprydnader och värdet av desamma. 

En främling kan dock inte undgå att känna sig en smula 
häpen, då blicken flyttas från mongolkvinnans glänsande 
huvudprydnader till hennes dräkt. Idel trasor I I vardagslag 
inne i tältet är nämligen mongol kvinnan - den rika såväl 
som den fattiga - oftast klädd i trasor. Dräkten kan na
turligtvis vara mer eller mindre trasig, men en fullkomligt 
hel, snygg· sådan hör till undantagen. Den består aven lang, 
vid klänning, om vintern fodrad med skinn eller stoppad med 
bomull. Utanpå den vanligen mörkfärgade dräkten bäres i 
somliga delar av Mongoliet en grant lysande väst. Vid fest
liga tillfällen händer det, att den välsituerade mongolkvinnan 
utbyter sina trasor mot en glänsande sidendräkt fö rsedd med 
de rikaste, mästerligt utförda broderier. En sådan dräkt går 
i arv från släktled till släktled. 

- Smuts och orenlighet - detta är ett kapitel, som 
man ~läl:s,t ekuJl.e vilja underlåta att tala om. Men det är et.t 
för skarpt och i ögonen fallande- drag hos mongolkvinnan för 
at~ det helt skulle kunna förbigås med tystnad. 1v10ngol
kvinnan är försjunken i smuts och orenlighet. Se på hennes 
händer - i sanning, de synas föga passa samman med silver, 
koraller och silke! Hon s jälv, hennes dräkt, barnen, husge
rådssakeroa - i all synnerhet de vidriga teskålarna - allt 
är så smutsigt, att främlingen ryser vid åsynen därav. Un
dantag finnas, men det {)'\nannämnda g,älle r >som regel Ibland 
företages dock »rengöring », men det sker på ett för våra be
grepp egendomligt sätt. Blott ett par exempel. - Det har 
kommit utländska gäster, och teskålarna skola rengöras. De 
sköljas nu med vatten, och så stryker husmodern av sig 
huvudduken , som att döma av utseendet säkerligen begag·n.1ts 
under åratal - naturligtvis utan att hava tvättats - och 
härmed gnidas nu skålarna torra. 

Ett annat exempel. Den lilla minsta skall tvättas. Nå
väl. Modern tager en klunk vatten, håller det i munnen en 
stund för att det skall bli ljumt, och g·juter så ut det över 
den kroppsdel , som ansetts vara i behov avtvagning. Man 
gnider omkring litet, tager så en ny klunk vatten o. s. Y. 

När proceduren är över, får barnet självtorka framför elden. 
Men orenheten är icke bara en yttre sådan. Den har 
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trängt dj upare ned. :Mongolkvinnorna leva ett sedeslöst liv. 
Och dåliga sj ukdomar utbreda sig som frätande kräftsår 
bland dem, hotande den återstod, som finnes av det en gång 
så väldiga mongolfolket, med fullständigt utdöende, såvida ej 
snar hjälp kommer. 

En annan av mongolkvinnans egenskaper, som även viu 
en ytlig bekantskap framt räder, är ett häftigt, obehärskat 
temperament. Att döma av ytan har hon en lugn natur. Men 
rör upp djupen därinne. Ohejdad såsom vinden, där den 
sveper fram över slätterna, vild och fruktansvärd är mongol
kvinnans vrede. I allmänhet varar den dock ej så länge. 
Hon kan v.ara utom sig 3V vrede 
den ena s.tunden och ögonbliäet 
därefter skiratta och prata, som om 
ingenting förefallit. - På grund av 
såväl mannens som kvinnans oför
måga att behärSlka sig är slalglsmål 
mellan män odh kvi,nnor elll helt 
vanlig fö re teelse i Mongol,iet. Delt 
vill säga, mancr1cn »agaf» sin hustru, 
såsom det heter, fö r någon förse
dse ,hon begått. Men som mo.ngol
:kvi'l1u1a'l1 är kraftig och visst inte un
dergiven til'i si,n läggning, sätt'er 
hO'n silg: ofta ti'N motvärn. Då går 
d'et hett till. Kläderna flita:s i 
tr<l.Jsor ooh hårtesltar,na :ryka. De 
tält, ,där ej sådall1a skådespel med Kvinna samlande argoIs. 

längre ener IkortaJre tids mel
l<linrum utspelas , äro .s äJk,er Iigen :ganska säll.synt2.. Det 
förekommer också helt naturligt rätt ofta, att en kvinna rå
kar i gräl och ty åtföljande slagsmål med grannkvinnor och 
även med utomstående mongoler. 

Mongolkvinnan är i allmänhet ganska fåordig. Hon är 
ej begåvad med den talande tunga och lätthet att uttrycka 
sig, som fallit på hennes kinesiska medsystrars lott. I ett 
fall synes hon dock hava ordet i sin makt - vid framställan
det av lögner - något, S0111 hon gör förvånande lätt och 
obehindrat. Hon har sinne för humor och vid minsta an
ledning ljuder hennes fri ska skratt. Det är, som om hon 
omedvetet med begärlighet grep efter något, som kunde lätta 
upp litet i hennes glädjefattiga liv. 

Den mongoliska kvinnans ställning är den underordna
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des. Hon har att tj äna och lyda order. lvlen som hon är 
fri och oberoende t ill s in läggn ing, vet hon att göra det mesta 
möjliga av sin ' ställning. Hon nöjer sig visst inte med att 
blygt stanna i skymundan utan håller s ig fr amme och gör 
sin makt gäJ,Jande varhälst d et är möjl,igt. I många, många 
fa ll är det i verkligheten hon, som för spi ran därinne i täl 
tet, och mannen , som är de n underordnade. Svärmodern 
regerar dessutom över sonhustrun. Men blir r egemente t för 
hårdhänt, kan det hända, att den unga kv in nan en vackel' 
dag :väilder åter till sitt föräldrahem. Om föräldrarna så 
medgiva, s tannar hon hemma och gifte rmålet upplöses. 

- Aktenskapsfrågan ordnas enligt vanlig österländsk 
sed av iörä~drarna utan att de unga själva ,hava rätt till någo t 
som helst åtgörand e härvidlag. De båda kontrahenterna få 
e j se varandra förrän efter bröllopet. Stundom hände r att 
de unga verkligen lära älska varandra, Detta är säkerligen 
dock ganska sällsynt. De vanligaste känslorna äro nog de 
av nödtvungen fördragsamhet med den part, med vil ken ,man 
of r ivi lli gt förts samman, en förd ragsamhet, som dock unde r 
årens lopp ka n utvecklas ti ll vänskap. 

- En mongolflicka bli r vanligen bortgift vid 16, 17 
å rs ålde r. I vissa delar av Mongoliet är skilsmässa mellan 
man och hustru ytterst vanlig. V id den minsta anledn ing 
kan hustrun hemsändas, eller om missnöjet ä r på kv innans 
s ida, k unna föräldrarna taga hem si n dotte r igen . I andra 
delar av Mongoliet åter är äktenskapet mera fast. 

Som förut nämnts, är mongolkvinnan i sitt förhålland e 
till mannen den underordnade, på samma gång som hon vet 
att göra sig gällande. I j äm förelse med kvinnans lott i 
andra hedniska länder kan det sägas, att mongolkv innan in
tager e n ganska fri , ja, nära nog aktad ställning. V isserligen 
ä r uttrycket: » Ä, hon är j u en kvinna, hon vet intet », på 
allas läppar. A ven kvinnorna s j älva säga ofta detsamma. 
Dock fr åga männen dem ofta till råds. Måltiderna intagas 
oftas t gemensamt. Endast den unga sonhustrun måste vänt<l, 
tills männen ätit, innan hon får intaga sitt mål. När gäste r 
komma, och alla s itta där omkring elden, deltaga kvinnorna 
ogenerat i samtalet medels t fr ågor och inkast. Att mongol
kvinnan på detta sätt i någon mån tages med i räkningen, 
beror säkerligen inte så litet därav, att hon är den , som utför 
det mesta arbetet. I de tält, där kor och får finnas, har 
familjen sin utkomst av dem. Männen fördriva då tiden i 
förfärlig lättj<l , under det kvinnorna få utför<l arbetet . r all
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mänhet äro de fl itiga och arbetsamma - ej av fri vilja utan 
därför , att de mås te arbeta. Härigenom få de emeller t id en 
viss betydelse samt en j äm förelsevis s j älvständig ställning. 

- Mongolkvinnan såsom moder. 
S jälv ett stort barn, är det lätt att förstå, att den mon

goli ska kvinnan ej är vuxen barnauppfostrarens kall. Någon 
uppfostran kommer i s j älva verket ej alls i fr åga. Så länge 
barnet är spätt, omhuldas och smekes det. Modern och de 
äldre barnen g iva efter för dess minsta nycker. Småbarnen 
äro hela familj ens kelgrisar - och t yranner. Alit efter S0m 
ba rnet växer upp, ersättas smekningarna av befallningar och 
rytningar , av SlaJgl och rapp 
v i\'.ket aUt u~dte l <lJS .uta n eiter- --- "'" 

tanu<e i enli g/het med öl50nblickets 

ing ivelse , Oft<lst lTIo ttagas dod, 

håde rytni'J1!gar och rapp med s;tOlrt 

lug n. Har modenns vred,e upp

v-äck-:ts, så vet dock barnet, aH det 

är bäst att så fort som mö j l i gt söka 

rädda sig undan ,g.e;nom att Hy ur 

tältet. Under {sådana tillif.ällen !kan 

mo de m Tycka till sig v ilka ti;I'Jhyg

gen som Ihälst och b earbeta Ibarnet 

på det grymma'S l'e, tiHs ho'11 s jälv är 

uiUmatta,d. Sonen får alhid huvud

parten av moderns :kärkk och gY~l

na:si allt framför dotte[in. Men 

denna kärlek iiir vel< 'Och ko rtsyn t 

och ytterist självisk. - »Ja, nog 

borde ha.n få lä ra ,s il g~ någo t, men 
jag äJSlkar ,ho nom alldeles för mycket. Jag kan ,inte skilja,s ifrån 
honom. » - »Vis-s t är 'han ,självsvål,dig -me.n jag k 3:11 i'11gen
ti ng göra 1H de.t. J a:g 'har j u honOIm -så ikä,r - 'han är mi tt yn,gsta 
barn .» Och så smeker och kysser och klemar modern med 
s in stora, självsvåld ige po jke, som växer upp t ill en vek ling, 
ell lätting, ,scm 'häll re ,kan se sin egen 'hustru och s in gamla 
mOr svälta och s j älv lid a brist än övervinna s in lättja och 
förtjäna sitt och sin familjs uppehälle. Tusentals och åter 
tusentals sådana bortklemade, förstörda, onyttiga unga män 
driva i denna stund sysslolösa omkring från tält till tält, 
prata, röka, dricka te och spela kort. 

, - Mongolkvinnan är ytters t kOllservativ till s in lägg
111 ng. Det är ett ord, som intager en mycket framstående 

Gatjima oell Nandji. 
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plats i det mongoliska språket, och det är ordet }> Jassa l> sed. 
»Vi måste ju följa seden. l> »Min mor gjorde så - så har 
jag gjort, så skall också min flicka göra» - det är tanke
gången. »J ag har inte lärt mig något mer än att sy stövlar 
och plocka argo!. Varför skulle min flicka få lära sig något 
annat? » Onödigheter, överloppsgärningar, som kanske skulle 
draga olycka och elände över familj en! Vem vet, vart de 
vägar leda, som man förr ej trampat? 

Säg till en mongolkvinna : »Ack, vilken besvärlig sed! » 
och hon skall skrattande svara: ,,1 sanning besvärlig! » Men 
aldrig skulle en så djärv tanke, som att hon för sin del skulle 
kunna bryta en sed, den må vara aldrig så fördärvbringande, 
falla henne in. Hon vakar över, att seden följes i det tält, 
där hon är husmor. Men hon fordrar också att själv bliva 
bemött enligt sedens alla fordringar. Ett litet brott här
vidlag kan förvandla en blid och vänlig mongolkvinna till en 
rasande, tjutande, nästan otillräknelig varelse. 

Vid vardagslivets alla förrättningar in i ' de minsta de
taljer följas dessa gamla vedertagna seder. Vid inled'tnde 
av samtal följes ett visst program. Vid gästens mottagande 
och undfägnande, familjemedlemmarnas inbördes förhållande, 
arbetets utförande, givande av presenter, firande av fester 
unQer allt har man att följa seden. Vid bröllop når denna 
sededyrkan sin höjdpunkt. Härvid följes ett så invecklat sy
stem, att särskilda personer, som äro invigda i de hundratdls 
olika detaljerna, måste tillkallas för att ordna det hela. Ett 
obetydligt misstag, ett litet brott emot vedertagen sed, och 
hela bröllopet blir misslyckat och värdfolket ådrager sig det 
skarpaste klander. 

Den unga flickan såväl som den gifta kvinnan har att 
på det noggrannaste följa den fäderneärvda seden i fråga om 
klädselns alla detaljer, anläggandet av smycken, uppsättandet 
av håret o. s. v. Ej en hårsmån rum är lämnat för individens 
tycke och smak. Seden är härskaren. 

- Vad som här ovan påpekats, är vad som tydliga.3t 
framträder, då man gör mongolkvinnans bekantskap. TvIcn 
såsom stepplandet med dess plötsliga, häftiga väderleksför
ändringar erbjuder ständiga överraskningar för dess befolk
ning, så döljer sig också bakom den grova ytan hos mongol
kvinnan ett inre liv, som man ej fort blir förtrogen med och 
som ej lätt kan genomskådas. 

Vid en ytlig bekantskap tycker man sig finna en slående 
brist på värme och djup i hennes känsloliv. Men småningonl . 
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finner man, att detta är mer utvecklat än den grova, osli
pade ytan giver vid handen. En mongolkvinna kan tyna bort 
av saknad efter en älskad bortavarande, hon kan sörja över 
siott barns död, tiUs förståndets ljus slookmH. De band, varmed 
hon är fästad vid sin familj, sin släkt och sin födelsebygd, 
äro så starka, att det skulle vara liktydigt med döden för 
henne att för alltid slita desamma. Erbjud henne guld och 
silver och annan härlighet, om hon följer dig, och hon skail 
svara enkelt och övertygande: »Det kan jag inte. Det skulle 
krossa mitt hjärta att lämna mina egna. » 

D j upare ned än känslolivet tränger, ligger mongolkvin
nans religiösa tro. Hela hennes inre är såsom sammanvävt 
med ,bron på en okänd hemlighetsfull gudomsmakt, för vilken 
i.nlgJen hegTänsn i ng' 
finnes til!. Präster
na gälla för hei1lne 
såsom ,de synli'ga re
pr.es-entanrberna för 
denna makt och hava 
härigenom 'ett näs
t3Jn oil1lslkräl1!kt väl
d·e. De vda ock att 
på det s.kickligaste 
begagna sig av d·c 
mongoliska kvin
nornas oku'l1'niglhet,

enfald och obegrän- Nandji håller hunden utanför Hal1ong-Ossos 


s<lJdetro på det över_ gästtält. 


naturlilgla.
För att konflikt måtte undvitkas med den nyssnämn

da okända, mysti:ska makten 'ha prästerna uppfurmit ett 
helt system av föribud ochiakHagdser för det dagli·ga livet, 
och det är kvimlorna, som äro ·de trogna vä'ktarna över 
förbudens obrottsliga iakttagand e. Det är också kvinnorna, 
som bära den tyngsta delen av bördan. 

Det finns ett ord i det mongoliska språket, för vilket 
alla böja sig utan motstånd, ett kungsord, för vilket alla 
andra hänsyn få vika. Utan knot böjer man sig för det
samma, vad det än må innebära. Det enda ordet är nog 
f~r att lägga band på häftiga begär och att omkullkasta upp
gJorda planer. Det ordet är »tjertä » - något som man på 
grund av religiösa skäl bör avhålla sig från. Brott eJl10t 
dessa bud är liktydigt med brott mot den gudomliga mal<ten 

http:tydliga.3t
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och kan nedkalla de förfärligaste olyckor Över en s j älv, ens 
familj och egendom. Som dessa förbud äro otaliga och 
omfatta en stor del av de mest naturliga och oskyldiga 
företeelser i det dagliga livet, utgöra de en besvärlig; 
börda. Mongolkvinnan bär, som sagt, huvudparten av 
denna börda, och hon gör det troget, utan en tanke på knot. 
- Det är i samband med moder och barn, som de besvär
ligas te förbuden gälla. Så t . ex. är det mycket vanligt, att 
en mor med sitt nyfödda barn ålägges isolering från allt 
umgänge med utomstående under ett, två, ja ända till tre 
års tid. Under denna tid får ingen gäst besöka tältet, mo
dern får ej besöka granntälten och måste så mycket som 
möjligt avhålla sig från samvaro med den övriga fam ilj en. 
Under den tid, då förbudet gäller, ansvarar prästen, S0111 ut
färdat det, fÖr barnets liv. Varje mor utan undantag är 
förbjuden att intaga mat och dryck i ett okänt tält den för
sta tiden hon ammar sitt barn. 

- Näst barnen ha boskapen den största betydelsen i en 
mongolkvinnas liv. Otaliga äro ock förbuden o\h iakttage l
serna med hänsyn till oxar , kor och får. Under två av vec
kans dagar iM det t . ex. förbjud et att sälja eller giva bort 
ko- och fårmjölk ell er något, som beretts därav. U tom 
dessa två veckodagar ha ol ika tält vissa dagar, då li knande 
förbud gälla. Andra dagar är det förbjudet att g iva bort 
eller sälja något, vad det vara må, av det som finnes i täl
tet. - För utomstående kunna förbuden stundom synas rent 
av löjeväckande. Antag t . ex . att man skulle råka lägga en 
hatt med kullen nedåt på ett av de små pall-liknande mongol
borden eller att man skulle trampa på det på marken lig
gande repet, varvid man plägar binda kor och får, medan de 
mjölkas, eller också, att man helt oskyldigt skulle kasta nå
got skräp på elden därinne i tältet - husmoderns förfärade, 
oroliga uppsyn skulle ögonblickligen förråda, att någo t 
olyckligt inträffat. 

- Men det skulle föra oss för långt från ämnet att 
närmare gå in på detta kapitel. Det må endast fastslås, att 
livet inne i ett mongoltält styres och regleras av dessa för
bud, och att bakom dem ligger tron på en övernaturlig makt 
och fruktan för att komma i kollision med densamma. 

Mongolkvinnans tro på denna makt regerar hennes li,-, 
och de, som represen tera densamma, äro föremål för hennes 
nai va, oinskränkta barnsliga för tröstan. Ingen handling av 
vikt och betydelse kan företagas utan att prästerna tillfrågas. 
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Egen vilja, eget omdöme lämnas ur räkningen. "När skall 
flyttningen ske? Var skall t ältet uppsättas? Bör den och 

. den resan företagas? Vad namn skall barnet ha? Skall gos
sen bli präst eller 'svartman'? När skall bröllopet st å? " - 
1VIyndig och medveten om si n makt avgör prästen alla dessa 
frågor såsom honom för gott synes . - - När boskapen för
lorats där ute på steppen, då s jukdom och olycka gjort sitt 
intåg i tältet - v id alla tillfällen är prästen den enda till 
f lyk ten. - Men han gör ingenting utan hederlig vedergäll
ning·. Därför h åller hu s
fa:de1'l1 otta igen, när det 
gäner tilJ,kallandet av 
präst, unMr ,det att 
hustrun i ,de allra fl es'ta 
fall är den drivande knf
ten. Hennes tro är -s ta r
kare än ma'l1l1en<s. D et fi.J1
nes ej tvivel i hannes 
h}ärta. 

- Tänk dig en ung 
mongolhustru dämte I 
H ennes blickar äro iv
rigt fästade på prästen 
framför henne - en gam
mal pjollrig, enfal,di g 
gublbe. Hon begär bilJr11. 
Nej, hon kunde inga barn 
få. Hon tigger och ber. 
T ill slut ger då g ubben 
med sig litet. » J a, du 
skall väl få det då, men 
hör ", tillägger han retligt, »bara en flicka ." Tror du , a tt 
hon tvivlar? Ne j, hon går hem med hopp i sitt hj ärta, och 
det fas t troligen hundratals präste r förut lovat henne det
samma utan res ul tat . 

* * 
'*' 

Där ligger stepplandet så hårt, obrutet och tröstlöst 
grått - fast det är vårtid . Här och där arbeta sig dock 
nå~ra blekgröna, tv inande grässtrån fram, vi ttnande om aU 
1110Jligheter till liv och grönska förefinnas . Men det är så 
torrt. Ingenting kan växa. 

Gerda Ollen. 
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Men se där, där är ett stycke odlat, bevattnat land! Är 
det verkligen Mongoliets jord? Vilken ypp ig, dj up grönska, 
vilket svällande liv! Det är i sa nning ett stycke av öknen 
förvand lad till en fruktbar trädgård! 

- Det ä r mongolkvinnorna, uppväxta i hedendomeIls 
öken - hårda, ofruktbara, uttorkade själar. Men i deras 
inre ligga slum rande de r ikaste möjligheter till härlig fruk t 
barhet! Havande hela sin för tröstan i en död religion, in
suga de dödens ande. · Men tänk dig, att den enkla mongol
kvinnan med sin förmåga att tro och hängiva sig finge sina 
ögon öppnade till att se den levande Guden och mottaga 
livet från honom! Då skulle öknen börja blomstra! 

- Skulle du vilja medverka därtill? 
Skulle du vilja göra något för din medsyster i Mongo

liet? Då viJ1 Gud visa dig, vad han vill , att du skall göra. 
llr »Hemåt>. 

Ljusa bilder på en mörk tavla. 

Av N. J. Friedström, Patse - bolong. 

Yttre Mongoliet har nu kejsClJre sedan år 1913. Denne 
man är en typ isk bild för tillståndet i lvIongoliet. Han är 
stenblind .och mydket okunnig om vad en van tig person bör 
veta för att ej tala om en regent. Han är stolt och grym 
och därti ll mycket utsvävande, €ärs:~i lt var han ,det i sin 
ung.do.m, då Ihan hade s in syn. Numera ,är 'han både gud 
och konung för :sitt folk ,De vörda .och tilllbedja honom. 
HeJa ,follket ,är i djupaste .okunnighet och mönker, de äro lata 
och orena, Man S/kuHe tro, att den första , som brin gac1 ~ 
dem nåigon kunskap, sku lle motta.gao$ m"d tacksamhet, men 
det är .dkunni'g:heten1s natur att tro s,ig veta allt. När det 
gäller berättelser om utlandet och förhållandena där, kunna 
de dock sk änka berättaren en smula uppmärksamhet, men 
bli'r det tal om religionen, då r eser stoltheten s,ilg~ i s in fulla 
·kraft: »1 ,utlänningar ta,len om en GUD, SDm I inte ens har 
sett. Vi ala ,flera tUlSen gudar .och Hera hundra tusen präs
ter, våra tempeq äro de bästa på hela vår fyrkantiga jo r,d. 
Eder Gud behöva vi ej . vi hava nog med gudar ändå.» Någoll 
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tot'lde frå.ga: Är ,de t då möj Ligt att 'en hoppets stj,ärna kan lysa 
på en så mörik himmel? Det är många som tviv la på det 
ooh endast se svårigheterna ooh sj unka i böljorna Iikso-;n Pet
rours; men ihan lever, sam räck,te Petrus :handen tihl hjälp, och 
ännu i dag säger han : »'Mig är g'iven all makt ,j ·himmelen 
odh ,på jorden » (Matt. 28: 18). Ännu kommer han ti ll! sina 
lärjung/ar, .då de äro i nöd på fär,den. Då ,de ha arbetat hela 
natten och ingenting fått, U<ommer ,han ännu och säger: »Kasta 
ut nätet på högra sidan om bå ten, så sIkolen I f,inna ». Petrus 
v",r säkert en g'Od fis,kare, som kände tiH sitt yr,ke. De ,had e 
odkså aribetat flit igt hela naUen, men förgäv'es ti ll s Jesus /kom 
med sitt råd. När de fing-o d'et'ta råd och följde det, blev 
deras arbete hoppfullt Qch givande . 

Det finnes mån.ga sätt att miss,ionera, och den bäste 
mis's,ionär står ofta undrande hu r han ska,ll .gå tillväga för att 
vinna syndare för Gud. Han behöver en lSärs1ki'ldledning av 
Gud am bästa sättet. Denna ledn ing' utebliv,er icke om man 
är vilJ,i)gl att fö lja 'den, men i annat fall får man vänta för
g-äves. 
~ Ett gott sätt att vinna förtroende hland mongolerna och 
öppna väg ,för evangelium, är att l~i.lka dera·s sår. Många av 
dessa sårade ha lidit mycket av många läkare, men sjukdo
men ,har blivit vänre. Men sin betalning har läJkaren aldrig 
glömt att util<'räva. Dessa sår, s.am av ,hänsyn t il1läsarens 
,käns lor ioke må bes·k>r,ivas, äro rätt obehagli ga att behandla, 
för att icl~e säga vådlJ.ilga, men när såren äro förbundna ocn 
plåjglOtrna stillade, odh en vä,lsmatkande måltid intagen, är Qljär
tat icke så -tillslutet som förr. 

Tus'en talo$ lSårCl'de och sjuk1 behandlas årligen av de få 
missionärer, som ,finnas ,j Mong,o\liet , och det har öppnat vä
gen för frälsningens budskap. 

Icke många mongoler äro frä lsta, men ,Under sista året 
döptes Hera mongoler t illosammans .än under alla ,dc föregå
ende åren, som missionen har pågått i Mongoliet. I ett P:JJr 

~kolor tlnd'ervisas omkring 50 barn, av v,iO\ka ett ti'ota,l av de 
aldsta äro döpta. 

Förtrondet ökas för dem, som förkunna frälsningen, och 
I~ ongolernas avgud all: ,föralkta,s mer .och mer. Dessa äro d>,; 
ljusa bil,derna på den mörka tavlan. Kunden I höra de sköna 
kl~ra mOlljgollbarnarösterna sjunga: »Två mig att vit jag må 
bl.lva som snö !)) ell er: »J esus, Jesus när som andra du upp
vacker, gå ej mig förbi !» dåS/kullen I juhla liksom vi göra. 

Det finnes dock icke ett land till på jorden, öppet för 
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evangelium och med så stor folkmängd, som är ,så :försum
mat som Mongo1liet. Därför v-ädja vi till I våra kära medar'
betaf'e i vårt käJra _gamla Sverige att av tacksamhet över att 
Gud skonat landet från det lål1lga,hemska hroderslaiktandet, 
sända arbetare till -detta mest försummade mis-sio nsfält, som 
nu vitnar S?l fon -hl I .sl](.ör-d. 

Julen vid Hallong=Osso. 
Ur Annie Erikssons brev. 

T,illJsammans med vårtkä'ra ökenfo[k :ha vi åter fi'ttt fin 
jullhärute. J ag önsikar att misionens vänner kunnat vara 
med och dela vår glädj e, ty H errens ·förnim'bara närvaro ·gjorde 
oss i sanning ,lyckliga. 

Hulda \V,iklund och jag Ulade före julen haft ganska 
m ycket extra aribete med att :hjälpa den 1iJlla mongolgumman , 
som va'r här för att sy ikläder till a·11a lbam·en. V årt t'Ylg,förr åd 
tog slut innan vi en s tillnärmelsev.is hunnit förfärd,iga de a;Nra 
mest nödvändiga pla'ggen, och då var det ingen annan råd än 
att öppna våra egna ·kläde"låJcIor och se igenom om vi ej ,ändå 
Ihade något, som kunde undvaras, och så sydd'e vi til,Jsde alla 
,hade tre a f}'ra plagg vard'era. Barnen ,Ilade ful.Jt ut lika 
brå tl!om som y,i, flidkorna Ikardade uJ.lenoch spunno Ig'<l:rnet, 
pojkarna stioka,de tröjo rna, som lärarne ffillIIeha i julklappar. 
Så var det storrengörning av balrnens rum och skokummen 
ooh m ycket annat som barnen fingo 11jälpa tiU med. Lära<rne, 
5ärsblt 'kinesläraren, hj ,älpte till me·d att laga jUllmaten, dess
utom klädcle han skolrummen så trevligt. Ja, alla av oss hade 
så mycket att ordna med, m en förväntansflliJI glädj e 'och f,röj ·d 
l?Dg lilksom i luften. 

Julaftonens morg'on m edan det ännu var mörkt, väcktes 
Yi av sången: »Ära vare Gud i höjd'el1», det Vål" lära ren och 
barnen, Isam på detta sätt själva ihade tänlkt ut att de .vi,!!c 
fröj,da våra 'hj ärtan, och aH de lyckades Ibealöver jag väl knap
past säga, ty v,i ,bleyo så rö r·da av denna kärileksbevi sning från 
,·åra älslkade barn, att Ih ela förmi,ddagen ljöd sången ino m m~g',. 

A.Jldeles som när jag ,s jälv va'r ,barn gingo nu våra kära 
både 's to ra :och Ismå m ongolbarn 'O mkring och väntade på att 
jlllkväl~en S!kuile k omma och den kom ju till sllut. Klookan 5 

tändes ljusen idet 'prydda S1.kolrummetoch ,hela skaran av stora 
och små .samla,des, vardter v-i begynte sjunga !Sången: ».0, 
sälla dag, -då du mig fann », såh-g efter sån:gl avlöste varandra, 
varefter min man uppläste julevangelli,et samt tala-de något där
över, visande på Guds .kärlek ,till OS5 faillhla Adams barn. Så 
sjöng,o vi 'en kinesisk sång, varef.l'er 'barnen läste upp bibel
verse r, iin på mong'c>l!is.ka, än på iki nesis~,a. Så en mongolisk 
sång Odl bön, varefter ,ba>r1l'en fÖrsv.ll11no '0ch ·en ny över'raSk
ning väntade oss. Då de åtel"' kommo tilliba:ka voro ,fyra iklädda 
till Hra,her.dar, v,i,Lka oå kines isd<a med Bihelns o rd omtalade 
J eSl1 födelse, därpå ~ppenbarade sig h~ra småttingar, som 
väl skuUe ·föreställa jud3!r, och lsom på monlglollis~<a berättade 
sanningen om J es'u födelse. 

Sedan deras berätl!else var slut drucko vi alla gemensamt 
te med 'bröd och ost. Och så Ihade viden väntade j.uU<'lapps
utdelningen. Vad alllalS ögon lyste, odh allas läppar logo, ana 
v'O ro så 'lyckliga ocb glada och ingen ,blev utan »klappar» , till 
och med de utomstående fr ämlingwwa s'om kommit hit bl'evo 
ej utan, de fingo Mminstone ett IjDs eller en tvål. 

Den blinde gossen, Battogess ik, och hans blinda mor voro 
c:lIdeles l!?är slkitJt Igla>da, ty för henne var det för sta julen här, 
ja, de äro i sanning myok et lycklilgla över att få vara tihlsam
mans och ;ha ,endast en 'öns'kan, och 'den är, att d e ,båda må 
få stanna. De :hålla så myoket 'av varand,radessa två. Säk-ert 
är det någon 'hemma i det älskade Sverige, som vill an svara för 
moderns mat lom Iklläder, vi tro att Gud vill att ,de Ibåda få 
vara bär. * 

Juldagen kl. 6 samlades v,i till j,ulotta i det v äl upplysta 
samlings'l"ummet, där ganska många mongoler ha.d e infunnit 
sig. ,M,in man talade 0ver Matt. I: 18. Varefter fil-era av
gåvo IfriviI,liga vi ttnesbörd o m Glldls under!bara ikärlek och nåd. 
Kl. I I hade vi åter 'gudstj,änst, då aUa våra grannar VO rD sär
skilt in:bjDdna, även bill mid.da:g. Det wr »sed » här på mis 

\ 	 si onsstatiö nen, att mi ss ionärerna på juldagen bjuda s ina g ran
nar på middag. Till f.örmiddagsmötet 'hade infunnit s-ig så 
många m~:)l1goler att lokalerna vom pacikade. Cirka 95 a 100 

. • En mongolvän har redan lovat att förse missionen med medel 
bH bestridande av utgifterna för g ummans underhåll. Sam~na pe~son 
b:kostade förlidet år såväl gossens, som moderns resa ned tt\\ Pek1l1g, 
dar de båda å ett större sjukhus undersöktes om ett operativt ingrepp 
skulle kunna återgiva dem deras ögons ljus. Läkarens svar blev ett ab
solut nej. 

http:mong'c>l!is.ka
http:tilln�rmelsev.is
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person er sutto sti~la, IYSlsnande tiII or,det om Jesus,de syntes 
liika'som gripna av ,det enkla evangeliet. Ordet framfördes 
med kraft av vår J<ära evangel.ist Enke-BiJ.lik och min man. 

Eher predilkans s Iut ,s jöngo vi många g emensamma sån
ger, vardter vi allesammans 'gemensamt intoga en enkel mål
tid. Vi missionäper oC'hd e omvända m011ig'olerna prisa och 
tacka Gud för att så många 'detta år fingo lyssna till ju,levan
gehet, ooh nu Ibedja vi, att de <lIIIa såsom aldrig förr må f ;"t 
en stark JlUnger ooh törst efter Je,sus Kristus ooh hans fräls
ning. 0, att vi !kunde taga -dem och _bära dem fram en 0011 
en till Kristus .tiHs ·de alla lågo SOm ett jublande segerbyte vid 
}esu fötter. 

Låt oss ,hjälp3JS å.t stödjande 'och bärande varandra, vi äro 
ju Guds medarbetare och därför få vi alIa vara med i detta 
häJrliga missions.uppdrag, Som vår 'konung Igivit oss att utföra. 

Missio nsv,änner! Förenen eder med oss och ,låtom oss 
gemensamt 'bedja omen vittomfattande väcke16e över Mon
)glol.iet I -ho-ppet s.e vi fram motd'en dagen, då skarorna &koUa 
komma. 

Våra kristna Ibedja för eder, de ·bed ja också om att nya 
budbärare snart må ko mma u t tjlJ] Mongoli'et 

Till v3Jrj'e ikr,isten ung man eUer kvinna viN jag fram
ställa den frågan, har Ni verkligt, och allvarligt frågat H er
ren vad ,han vilIl med edert Iliv? Odh ~ar han pekat på mi s
sionsfäHet tveka då ej, utan trä,d ut iskördemännens Je.d, tiden 

.härefter är Ikort. Tämk om det s'ku].]e beskäras dig ,den under

bara ,lydkan att vara Ihär mitt ·i arbetet fö.r själars .frälsning 

då }es'Uls kommer och ,hämtaT sin brud. 

Sedan jag 'kom hit ut till Mo ngolli'et påminnes jag så ofta 
Om en ,d röm, jaJghade som sextonårig nicka. Jag tyckte 
mig vara i ett mör·kt öde/land omgiven aven stor skara hed
nakristna. Just då vi böjt knä och :båK:Io som innerLigast öpp
nades -himmelen, a-lIt blev så ,tyst, oC'h Jesus ,kom för att hämta 
oss hem, oc!h jag Ikänd,e mig så lycklig öv,er att få vara i sädl
s'kap med ,dessa kära männis'kor, SoOm vunnits åt Gud. _ Kan
ske skall min dröm bliva en veIiklighet för d,ig och milg. 

Lyckliga dag då vi få skåda honom, som vi härnere fått 
nåd'en att tjäna och följa . 
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Julen Urga. 

(En nära s,läJ<ting till ·fröken Ollen har [glod'hetsfullt stä<1lt 
följande brev k O!n Urga till »Ljusglimtars» förfogande) 

Tjden närmast före jUlI var mycket arbetsam. Vi hade 
så mycket fotk, .iibland trängdes mongolerna ilme i vår lilla 
klinik. Under det Greta kände på pulsar och tvättade sår 
försökte jag få klarhet ,i deras !besynnerliga berättelser om 
krämpor, s j ukdomsorsaker och -förlopp. 

Vi [hade tingat en rysl, [glUmma, som skulle -hjälpa oss med 
tvätt, bakning och skurning till j uJ. Tvättdagen kom men in
gen gJumma. Bakdagen likaså. Följden var att vi måste 
göra det själva. B:röclbaiket gjorde Greta ooh kakorna l1jälp
tes v,i åt med. Vi företogo oss naturligtvis att 'ba;ka på en 
e. m . s'edan vi stängt ,klini1<>en, ty eljest hade vi ej fått vara 
i fred. 

Vi koJka-de även litet knäak och karameller för aH bjuda 
regeringsrå'det LarSlsol1 på, som ämnade tiJ.1bringa sin j'ul här
uppe i Urga hos den unge clans-ken ,i Larssons firma som 
vi bodde 'hos när vi ,kommo. Fyra ,dollars ans'logo vi ti,ll inlköp 
av jumdappar 000 så ,g,ingo vj ,en dag ut {loh inköpte några 
mongoliska småsa'ker. - Ja, så blev:_ odet ju,lafton. Vi lade 
på rena ,dukar. En liten JUJlgran ,]la,de vi 'få tt hem från ber
gen, ocJh den Ikläddes 'På eftermi.d'dagen s,edan vi stängt. Ja, 
det var sant -dessförinnan var ja:guteoch sprang tiul'sam
mans med en liten 'lllongolg.umma, som jag fått med otitl ·hjä,lp, 
det gällde att köpa en hIt till ,golvet. Vi prutade, ,den li,].]a 
glumman och jag, ooh fick så ti'll sl,ut 'en filt för rimligt pris. 
M,en ,den var tung, h ur skulle vi få hem den? Då infann sig 
en annan av våra vänner, (han var likasolll gumman en av 
Gretas patienter) tqg1 filten på ryg,gen, utan att s'pjl~a många 
ord, och <så -tåJgade vi Ihem ana tre för 'att glädja Greta med 
vår goda affär. Greta ,hade fått 20dol,Jars från en :hövding, 
som hon skött för ett sår, och ,därför ansågo vi oss ,ha råd att 
s.kaNa oss en f.ilt ti j.J golvet i det ena rummet,den täcl<er unge
fär hallvagolvytan.- Ja, ,så blev det julaiftonskv,älJ. Vi tände 
jl1lllj-us .och gran, sjöngo och läste. Men det ville inte gå r.irk
tigt aH sjun,ga för Greta, och så såg Ihon så blek ut. Det 
stack i m~gJ, ack, hur;u väl jag förstår, huru Ihon 'kände der, 
den första julen i öde land ... ja.g 'hade velat ge ,mycket för 
att kunna göra ihenne glad, men inte 'kunde jag ta hort det 
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där .1lnderiJiga, tryckande och tunga, som viU smy.ga sig öv~r 
en härute .i hednaIand, a.JlhJeles sär,sk ilt under ihögtids,dagar. 
Ja'g ,kunde ju inte ta hort {let från mitt eg,et inre - hur mycket 
mindre då göra Greta ,gilad! Så ,de lade vi ,ut vi'lra juJ,Jdappar , 
vareher .vi fördjupa,de D5S i jnlti.dningar och böoke.r framför 
en sprakande julbrasa, och s'edan :ha.de vi te med »uppskuret » 
(v,i'sserliJgen fårstek ,i stäJletför .skinka) 'Och så smö'rba,keJs.er. 
Men innan jag somnade bwd jag' särskilt, att Gud skuEe ge 
Gl'eta en ,rikt ig julglädj e, man ,belhöv'er få :höghd i/bland för 
att 'orka med- strävandet på ,d'en 'långa, enformiga vardags
strå ten. 

Juldagsmorgonen tände vi åter våra jUlljll'S och så sj är~glO 
vi: "Var :hälsad ,s:köna morgonstund ». 

Frampå förmiddagen Ihör.de v,i eH slCllg mot fönst.ret- ck~t 
var regeringsrådet Larsson ooh herr Olofsson. H err Lars
son 11a.-dekommit fr i'lll Kalgan sent på julaftonskvälJ.en (,biJoen 
hade väh ooh g ått ,sönder, så han ihade ,blivit mycket för
dröj d). Han hade med si.g j ullklappar från HaJll'Ong-Osso 
vännerna och brev från våra mongoler där. Ja, så kokade 
vi ,kaflfe åt våra gäster i ,kwkelugnen (i kdket är så kallt, så 
dit ,g/å vi endast ,i nödtvång) och så l,äste vi brev ooh kände 
oss r.i'ktigt 'll'Ppl,ivade av aql vänlighet och ikänl'ek från HaJlQng
Oss'o. Jag Iha:r saknat 'barnen och ,d'e andra mongolerna sit 
myoket i jul aU ,det riktigt gjort ont. 

Vidka:ffedags på e. m . fingo vi ännu ett besök D et va1" 
en rysk fru, vars man Greta s:J<ötte ,i höstas, och som -sedan 
icke så mycket som tackat än gång, nu kom hon med 100 

dollars till Greta ! .Q, vad jag tackade Gud ! Denna gåva 
var ,som från honom själv dif'(:~kt. Han v,i'lJ.e uppmuntra sitt 
lilJa barn. På juldagskv,ä,lllen uppgjordes alla möjlilgn planer 
hurud'en stora rikedomen vi fått skUllk~ bäst användas. Vi 
voro precis som barnen i »Röda stugan ». »TänJ{ om v-i_skuJ.1c 
Iköpa filt till båda golven!» - - - »eller 'kansq,e go'lvfer
nissa » --- »'Och 1:a<peter ti,l,l ditt rum, Gerda », --
»och så en varm räd,;; ih d ig . " Ett par J<orgsto lar Gch ett 
bord v'Ore aliJt bra trevlig.t, " Ja, det var ingen ända på för
slagen, medan vi su tta där framför brasan på kvänen. 

När jag sedan lag.t mig, tänkte jag: »0, vad Gud var 
god, som ihörde min bön 'och igijo r,de Greta glad tro ts saknad 
och minnen !" Greta hade också tagit d'en ,där gåvan s'Om en 
varm käde'kstanike i,f,rån Gud . 

. Så .kom annandagen. På f. m. 'kom en :kinespojlke och 
bultade på, Ihan gav oss ett brev. En okänd stil ! Där,inne 
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låg ett 'kvitto och så några ord: »Till Gerda och Greta. H op
pas att jul,klappen är 'kärkommen fast den är sen. Må Gud 
hj älpa ,er i det J1årda företaget i Urga. VänJ.ig'en F. A. Lars
son ». Så stod det. Vi stir'radepå det andra papperet, det 
var -ett Ikvitto på att vår skuld til1 La rssvns f,i,rmaför 1919 
va1' betald. 

Vidlken höj,d 'blev det ej när vi vel1kligen finga klart för 
oss att vi voro 'skuldfr,ia ! 

Detta var ,den stora jllqg,åvan, scm 'en 'öm, äls,kancle Fader 
berett åt oss, en av dessa 'glada övcrra'slkni ngar, som hans kär
~ e'k bän'kt ut. 

Visst vilad,e mÖrikretlika tungt som förr därube över den 
lastJbaora mongolstaden. V,isst vandrade ökenfolket i en ahdrig 
sinande ström helt nära v?trt lilla hem ooh ändå .så ,smärtsamt 
avlägsna OGh oå:tkomliga. Ingenting av al].Jt detta mörka och 
svå'ra ooh tunga Ulad,e förändrats. M'en ändå var det annor
lunda. Det var s'om om v,i såga på det genom ett gyllene 
sikimmer, .ljuset, Jesu Kristi underbara J{ärlek, hade g'jutits 
över allt. 

HanäillS!kade oss så mycket - han visste, att den dar 
skulden tryckt ochp\åig;at ;5S, och så ingav han herr Larsso n, 
som el jest är så upptagen av sina många affärer, att på detta 
fina sätt gå hans ärenden. 

Ännu var det icke nog. Brevbäraren Ikom, ett ·kort med 
en Ihälsning frfll1 Styrelsen, ,endast några ord, men ändå nog 
för att låta os·s Iförstå, att ,de inte ä ro ledsna på oss, fö r att 
vi ,bö'rjat här i Urga, utan att de äro glada ,därför. 

Ända fr ån i höstas, då vi bestämt oss för att stanna, :ha 
vi bett GLl'd, att styrelsen Slku·\l1e gå med in :under elen nya 
upPl'sliften. Och nu .under 5jäha julen !kom svaret: -de äro 
med oss. Gud 'låter oss inte gå vilse, inte ta miste om vägen, 
utan leder oss vid sin starka, men ändå ömma, milda han~i. 
Därför gå 'Vi till 1SC\glCr,det veta vi, fast vi beständigt ha fi
enden,som sitter på sin ,härs·karetron och hånler. 

http:v-i_skuJ.1c
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Brev från missionär 

Joel Eriksson. 

HaHong-Osso den 2I februari 1920. 

Vi ha nu på nyåret 
haft en bibelkurs. Det 
var några välsignade 
veckor vi hade omkring 
ordet. Gud var mitt 
ibland oss, rannsakan
de, kallande' och trö
stande. Den 5 februari 
fingo vi avsluta kursen 
med dopförrättning. . En 
salig dag, en av de hög
tidsstunder, som Gud 
ger oss här ute. En 
ung kvinna Jimmo, hu
stru till en av våra 
kristna, U ltji samt två 

Läkare och patient. av våra äldre skolflic
kor, Piltjit och Doma, 

upptogos då genom dopet i den lilla kristna församlingen här. 
N i skulle sett deras strålande ansikten, där de stodo i sina vi ta 
dopdräkter. Tre unga mongolkvinnor, uttagna från hedendo
mens slaver,i, frigjorda i Kr.i,stus, renade genom hans för dem 
utgj'utna blod. Bedj en för dessa våra ynlg:sta syskon, att de 
måtte få nåd att van trogna sin :rvlästare till l,iV'ets afton. Ja, 
att de ookså måt-te få några ,kärvar med sig inför ,livets tron.* 

" Piltjit är en liten ljus vacker uppenbarelse, som alltid und er sin 
skoltid varit sällsport h el och ren, hon är beghad och har varit myc
ket flitig. Doma har i skolan varit en liten ljusglimt, hon fattar ögon
blickligen vad man säger och g riper lika hastigt in för att utföra di
verse arbeten. Hon är mycket begåvad samt sjunger bra. Darna 
skulle med tiden kunna bliva en bra lärarin na. 

För Jimmo har det varit mycken bön, hon har länge varit över
tygad om sanningen men haft så svårt att kunna skiljas från sina h us
g udar. Nu har hon lämnat även dessa och helt överlämn at sig åt Je
sus-Guden allena. 
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Vi ;hade också 'hoppats att få döpa vår SIkoliLärare, Bantj i, men 
han ha,de inte mod att taga steget helt uti år häller. Han 
vill höra Jesus till -aob .deltager med ibön och vittnesbörd v.jod 
våra möten, men aH genom dopet helt hryta med det gamla, 
göra av med de från många ,g,enerationer nedärvda famidje
gudarna, 'kal1lslke bli utstött av släJkt odh vänner och få .upp
bä.ra smä:leik för J es'l1 namn,det har Ihan inte mod t ill!. Viqj en l ej, 
kära missi-ansv,änner hjälpa oss att !bedja ut honom. T,re an
d'ra: Jens'en, ])I1or till Nantj,i, J ens'ens hustru Rilgt ji.tha och 
Enkc BitIliks bror Rijdj e vi,lle odk;så Idöpas, men det beslöts, 
att de sikuile vänta tiJ.l·s vi ,få lära känna dem bä.ttre. Bedjen 
ookså för dem, att det matte bliva en hel övergång från det 
gamla ooh att vi snart mfltte få upptaga dem i försam lingen. 

Vi ha nu det ki
nesiska nyåret. l går 
var det nyårsdagen . 
Alla våra: grannar 
komma' då och ön
skade oss gott nytt 
år. Jag var också ute 
och red med Euke
BilJik och återbeta
lade vänligheten. 

Under nyåret 11U 

ha barnen ferier i 
skolan. Men i bör- . . l"r l >Läkaren . på besök hos en hövdingepatIent.
Jan av lViars sam as 
de igen.

I trycker-iet arbeta Enke-Billik '0ch Rijdj e samt v,issa 
dagar Nörpil med tryckning av 8,000 nya traktater. Deb:r 
av testamentet äro .även un-cler sättning, men ,tryckig1amla 
ningen härav kommer sedan av Bri tti su<a Bibehsäilskapet att 
företaga-s nere i Shangha,i. Det sk3!ll !bLiva -ti ll stor väJi sig
nelse att fåd'essa ,böcker på 'landets s'pråk. Gamla Testamen
tet har ju förr hmnibs på mongoQ is!ka språ\ket, men upplagan 
har l.änge varit slut,sfl att vi mis-si011ärer tillsammans blott 
äga ett ofullständigt exemplar. 

Trots Iden starka kylan, ofta meBan 28-32 .grad'er ha vi 
haft många patienter. Jag ,har också var1t ute på några sjuk
besök. Bl. a. till en kin e;s, som var på v.äg norrut med en ka
ravan men blev sju.k a dh må-ste an,lita en monlgiOhfamiljs gäst
vän.lighet. Det .gladde mi'g att se hur,u vänligt de behandlade 
honom, en fullkomlig främling för dem. Han hade fått svåra 
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bölder, men genom ·behandding är ·han nu bra och ·har kunnat 
;",tcrvända till 'sitt hem i Kina. H an .kom ·hit för att t ac'ka, 
och då fick han :höra Jesusläran 'Och fick tralkta ter och evan
geli·er med s ig ,hem att studera . 

Förra tQToS'dagen IJjlev jagka·lIad ti ll en flicka, som biliv i't 
sd<j,uten och så rad aven Ikinessoldat. Det var 5 mils ritt i 
snöstann. Soldaten 'hade skj uti teft:er deras hundar. Kulan 
träffade manken ooh 'fortsatte Ised an på ,tvären in i tältet, där 
den genomborrade flicka11 s sida utan att Doc.k gå glenom rev
benen', men ·lämnade två !g~pande ";"IL Därefte r slog den 
sönder örat på en pojke, men ftterstudsade fr ån ·hans nack
ben och fö ll till golvet. Efter att ha fö rbundi t flickan, giv it 
med icin och talat om huru hon skull e behand las fördes sam
ta let in på Jesus-läran. »Tänk så unde rbarb , sade gubben, 
när han hörde huru högt Jesus älskar oss . Här avbrötos vi av 
en präst som kom från templet i närheten och had e med sig 
hälsning från en sto r lama, att det syntes som om deras fli cka 
skulle bli bra . »Det är gudarnas stora nåd », sade hustrun, »när 
hon bl ir bra, skall hon komma och ti ll bed ja.» De hade också en 
liten trevlig pojke, som jag sökte att värva för vår skola. Fa
dern var villig att sända honom, men modern sade nej. »Han 
skall b li präst, och jag ska ll ge honom till min lama-bror. Han 
hal' ingen annan, ,som ser ;ti ll sig, ,då han ibli r gammal» , va r 
'hennes uts,lag. Kvinno rna ,i ·si n olkunni g,het äro kanske ännu 
hårdare bund na i lama ismens f jättrar än männen. D en dag
hga oHertj änstentilt1 IhuSJgLl'darna stkötes oftast" av d em. Var je 
·kväabära de sina 11eliga skrifter omlkr·ingsi na täit fl era gån
ger. D å de skola särski lt skaffa sig ynnest h os gudarna e.Jle r 
visa dem taeksa.mihet, Iglå ,de till 'ett te.mpel, dä r de t i'llbed ja 
'Och bära en stor börda ,tilbetanska 'böneböeker m!'lnga varv 
lLlnt 'templet. Men då J e,sus får vinna dem, bl i de också 
varma :k ri s tna . Bev·is därför .ha vi i Nand ji och Gatjima. 
Tänk huru s·tor t om a l·l denna mi ss'r,j,ktade gud·sfru·ktan i s täl
letble V'e ägnad sum ·hyl·]ning åt vå r kärleks ri ke F rälsare! 
Huru oli1ka sIkuiIl e ·ej Mongoliet te si-g' dfl. Detta ä r vårt mål 
under ·det Jesu sc1röjer. H an allena (j'r 'uärdig. 
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»Från Urga.» 
Av syster Grela. 

Mästams h el på jo rden var upptagen av idelig tjänst. 
Hur s·to·rt (J1 även vår ti,d får va ra upptagen däJrav. Tjä n6t 
å t honom de m ånga arma, som 'V i möta på vflr väg genoJ1l 
ii vet. 

Genorrdet kl il1'iJ<arbete, som S \' . l\,i o11'golmis.sionen har 
börj at Ihär .1ppe i U rga, ö ppnas nya, ' rika t illfällen däJrt·ili. 
G ive Gud ss nåd och kraft att gå in i och använda d~m 
på det rätt säJrtet till hans fÖl-härligaln.de, som ·sände oss bi t. 
J algj täniktoe ttt det 'kanske kUl1Jd·e vara av int res.g·e fö r })Lju s
gfiimtar s» !;aJre, att få föl ja 'Oss pil vilra valnairi nglar bland de 
li dande od a,H få lära känna nJlgra av våra vänner - S~\ 
mycket 'S'01i vi känna dem. 

}) Tjabeguans» äro sådana kvinnor, som ha avlagt celi bat
löf.tet och Il! tecken :härpå ,lfuti t raka av håret. D e flesta av 
dem bliva :j l> t ja-b'beguan.g )) förr ä,n de hunnit ett bra s·tycke 
in p å 50 - teet, men det finnes ocbsi't unga .sådana. Dessa ha 
vanhg tvis .ri yi,ts ,dä·rtill av prästerna . Und·er en sj uk,dom t. 
ex. fÖTklarr präs,ten aH del1 s juka ej kan bliva f ri s·k med 
miQl'dre horbl'ir en })tjatbbeguans ». Mången bli r det nug också 
för att s li pa ifrån flicktiteln . A lla ogifta 1,vi.nnor, d. v. s. 
_ sådana ,om ej Qn h året U'ppsa tt, ka lbs fliokor. Och det 
går ju :an ;å länge man är ung, men nä r ansiildet hörj ar bli 
mörkt, skrnkligt och allt mer och mer likna r. en murkla , och 
blicke n IlJli skum och gånge!, sta pplan{le, så är det .isynne
h et om mal därtill ,har vuxna 1b:l1'l1 ej sird eJ.es treYligt längre, 
att kaiIlas Pr }) te rreohdhen » = elen .där flickan. Ibland dess:! 
gam~a fun1 0 v,i våra första vänner. Den ena efte r den 
andra börj deaH nicka åt oss, >då vi g ingo förbi deras »affä
ren), och \bdra.de vart vi skull·e gå, och så ville de veta var 
vi bodde, {' : »nu när vi känna varandra S;l kanske jag :kommer 
Gch hälsar pil hos m , och så är odet ,S;l bra att veta var ni bo, 
ty det är )fta sjuka männi.gok,or, som fr ilga efte r viigen ti;11 
eder ». D i::as »affär " , som visst icke saknar s'itt intresse, få 
vi lov att se litoet 'närmar,e pfl - lagret består av radban d, 
pärlor, lm<ppar och tänd.st ickor, al lt,sammans ä r uppduka t pa 
en Me.n trll?l r, som stå r 'på maI1keli.. 'lJt anför vå r t hus hava 
~'! ·en 'he'l rl!Ct av sådana »affäroe r ». Ägari nn orna s itta på s ina 
tarskil1nsf~lar bal<'om lådorna. Si:bllan fö rekomma några \' id
lyftilga un lerhandlin gar om pri s m. 111. »Om du sk all ha 's:'t 
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tag, annar,s låt bli , det rör inte mig », säger ,d-en lilla affärs
kvinnan ti,1I spekulanten och moo en ge-st, som om hon minst 
vore en miHionär, avfärdar hon den tv,e:hågsne speku lante n. 
Dessa våra vänner ko mma ofta in till oss för att värma sig 
v,i'd vår kamin, ochlla vi tid så bruka vi bjuda dem på litet 
varmt te. Många av ,dem )<omma ocklSå för att få hjälp för 
s ina krämpor. En ha;r »g ult vatten i l,ede,rna » d. v. s. reuma
ti'sm, h on äJr mycket förtju,st i vår »vita medicin, som så un
del'bart Ihar bot3t henne frårn denrna svåra sjukdom ». En an
nan hade, näi' h on först kom »'fysliga sår », nu är hon. nästan 
bra, men för vwrje gån'g hon n<ommer til,l kliniken, håller hon 
en mycket d-emonstrativ fÖf'eläsning för alla de närvara'nde om 
» hl~ru d'et var förr och 'huru det är nu ». Hon blir rilktigt 
välta'li,g, den Ella gumman, när 110n berättar -om »lmdeJflkuren», 
som ho n gen omgått. 

En dag berättade Ihon. si,n livshistoria enkelt odh utan 
några 'som helst utsmyokninga\r. Blallld annat sade honl: »t re 
barn 'har jag haft, men dem ha'r jag sålt fö,r att få mat, och 
därför sitter jag nu ensam ,i mitt tält. Om dagama går jag 
omkring i andras tält oc'h väJrmer mig och fi'ur oSå mat och 
te ». »Me n Iglä.r det an, att vara så i andras tält » avbryter 
Gerda. - Gummans tandlösa mun drar sig tilll e t t brett le
end-e - »s'kuHe inte det gå an, alla mongoler tycka synd om 
en sådan s'tackare som jag är. På kvällar och morgna r eldar 
jag i mitt eget tält med bark, som jag skalat av från lassen 
på vedtorget ». Att s'kala av banken på den sa lubj udna veden 
är en .s'port som alla -fattiga med s'toriver i-doka. D et är en 
syn som hör till Urgas gatuliv, de'nna skaJra av fattiga Iglum
mor, ,gulbbar och 'ba rn, som Hooka sig omkring vechkärrorna 
och ioke 'ha ögon, ö ron eHer ,sinne för annat än att så fo rt 
som möjl igt få av ba rken. Detta är »sed », att de fattiga få 
ta bark'en. 

B är.omdagen q<om en ny »,tjaobbeguans » till kliniken. H on 
~l tföljdes aven präst. Hon hade twndl'ärk, med övertyganek 
a llvar påstOd hon sig ha en mycket svår tandvärk. Jag tog 
fram tandtäng,erna, men blo tta ås)r,nen av -de9sa -kom gum
man att Ibl'ekna,och jag -,f,iok lov att q,ägga tän!gema ifrån mig 
och »m ed fingret J<änna på tand.en », med mindre gick det 
inte. Det samma fiok Gerda Ollen loOV att göra ooh alla d-e an
dra som voro inne samtidilg t m ed ,gumman. Trots -det vi al-la 
försä!krade henne att tanden satt så lös att d-et sho'lJe gå lätt 
att ta ut den, så vågad-e gumman ej låta mig ta den utan ,glitk 
sin v,äg. Och hon 'har ty.dligen ej fått mod aH komma igen. 
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En annan gumma 'hade en lä11lglr,e tid haft värk i ett fin
ger. Av sin son tillrådd att söka hjälp hos »utlänncingama ') 
kom hon 'hit, hon var mycket räJdd, fing,r-et värkte duktigt, 
odh d-et var inte gott att veta vad de två »f.rämlingar_na » skuHe 
taga sig till med henne. Vad prästerna s,kune göra, det vi,sste 
-hon preois, m en här? - Jag såg att ,hOI1 var mäkta fundersam 
och icke så Lit'et .räd'd och lade därför 'wda'st på ett omslag 
och bad 'henne komma igen, följande da!gl. Då tog jag nageln, 
detta innan hon fidk U<,lart för sig, va,d jag hade i sinnet. 
Dagen därpå ,kom Ih,o.n strålande och ropade, innan jag ens 
hade tillfäJl.J.c ,fr åga huru det var med henne: »nu vandraT 
gumman omkring glad, värk'en äJr borta och jag har sovi t 
gott i natt». Dessa gam la gummar med sina m örka, skrynk
liga, en del vänlilgla, andra trumpna ansi'kten och böjda ryg
gar , som 'ha vandlrat så li'ungt och ITU 'snart få 'lägga ner vand
ringsstaven, de 'ha en oStor plats i mitt hjärta. Jag s:kulle vi lja 
taga c!em en och en och flytta dem hopt från mörkret och he
de-ndomen till ljuset odh Gud, - »skulle vi'lja », ja, men de 
sitta så fast, ,så fa.st att man ib land tycker ,de t ser hoppJ öst 
ut. Det är när samtalen föras in pil religionens om råde, som 
man ser det, SElf huf.U de med tusenta Ls fina rötter sitta fast. 
R ycka upp ett träd, slOm i 60-70 år vuxit -sig alh fastar-e och 
djupare, och plantera om det i ny jord, det kan ingen männi
ska, men Gllod kan det, ty fö r honom är ingenti.ng omöj li gt. 

Meddelanden. 

Underbart har H erren öppnat väg där uppe i Urga . 
Trots alla stora faror, som omge våra missionärer, ha de 
kunnat känna sig fullk omligt trygga. S j ukdomar av alla slag 
härja i den stora staden; bland andra smittosamma fa rsoter 
råder fläcktyfll~, och en sj uhIom, /Som syster Greta misstän
ker vara lungpäst, -rådde en tid innan kylan bröt in. 

Från arbetet vid ·_.Hallong-Osso ha vi också bara gläd
jande underrättelser. Ja, över hela Mongolmissionen kunna 
~i denna dag som motto skriva: »Natten är förgången, det 
ar morgon, men det är ännu mörkt. » Det tunga, tjocka he
dendomens täckelse vilar som ett ogenomträngligt töcken över 
hela det stora landet, men den första morgongryningen ha vi 
dook fått v,älsigl1'eJ.s'en av att fö rnimma_ Den l,illa SlkOolveflk· 
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samheten har fått vara ett av de redskap, som Gud använt 
sig av för att ljuset skall komma. 

Missionärernas uthålliga arbete vid Hallong-Osso har 
krönts av den välsignade f rälsarhanden, sä att vi denna dag 
ha en liten församlin g av 17 s jälar. Och flera mongoler äro 
komna sä längt, att de begynt lyssna till budskapet om fräls
ningen ge nom Jesus Kristus. Vi bedja missionens vänner 
att i s ina böner frambä ra våra miss ionärer, de omvdnda 
mongolerna samt att Herren snart måtte låta en väcke lse
vind blåsa över det arma mongoliska folket. 

Miss ionåren Hulda Wiklund ha r nu inhämtat språket så 
mycket att hon delvi s kunnat taga upp skolarbetet. I som
mar kommer hon att företaga en liten missionsresa till f lera 
tältbyar. 

Missionär Magnus Johansson har redan beställt sin bil
jett fö r att i början av augusti åter utresa till s ina kiira 
mongoler. 

Vid styrelsens sista sammanträde antogs en ny missio
närskandidat, herr Marti n Larsson från F inspång. V i hop
pas, att såväl han som fröken Rydberg nästa är skola vara 
fär,diga att utsändas. 

Uppsatsen: »Någo t om NIongoliet och des,s kvinnor », kan 
uhMlas i s'eparat tryok a 35 öre. 

Missionsmedel kunna sändas under adress »Svenska MOD
' golmiss ionen», Brunnsgatan 3, S tockholm. 

JulIådan ! 
I det föregående ha vi fått fö lja våra kära mi ssionärer. 

Både i Urga och vid Hallong-Osso ha vi fätt taga de l av deras 
juleti,d, Då vii på julaftonen följde våra representante~' där
uppe i Upga, 'had e vi ,då e j en känsla av, a tt vi bra gärna skulrl e 
ha vdat smyokn deras, tomma gran, lagt mattor på de kalla 
golven d ler ,ld.istrat ljusa färgstarka tapeter på de kaqa väg
garna? Ja, 11elt sä,kert 'had'e v,i alla en 'känsla av, att vi på 
något sä tt ha,d,e velat bidralgn till att gÖlrade två el1isamm1 
missi.onärernas ju l så 'ljus, så hemtrevlig och <5vens~, som möj
Jilglt. Då vi .så förflyttade os's ned till Hallong-Os>s~ ,och såg'D 
Jmr:u tru EriLl{'Slson och fröken \i\Ti'ldund nästan utC1J!1 några 
mat>eriali,er ~l1idock kunnat födärdiga små nyttiga saker till 
vaT och en av -skolba,rnen, och ,de infödda, gåvor som komme> 
barnens 'ögon att stråla och vuxnas läppar aH le, då önsb.clc 
vi j II ,också att på något ,s~t t 'där 1m fått va;ra med fÖl' att 
visa de våra vicr kärl ek ocJh tacksamhet för ~:kras arbete. 
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Unde'r .c].e sel1la r,e krigsår'en 'har det ej vari t mö j ligt at t 
utsäl1da någon j'ull åda, I augusti förra året avgiok dock en 
li ten låda adresserad till Hallong-Osso, men den kom ej fram 
i t i,d. Det'ta i'llr ämna vi ll'uta julilådiQ'l,na: avg-å ti tJ.sammans med 
m i.s.sionäT MagmtS JohansS'ons ,fraiktgo,ds,som kommer att a v
sändzs i slute t av m3j eller en IO. V ,de fö rsta daga,rna av juni. 

Mi,ssionär Johans'son blir dfl i S:hanghai i t ilHälle, att i 
slutet av september taga hand om våra jullådor och s jälv 
se hll att ,de ,kamma upp <len ,ena till Hallong-OssQ och den 
andra ti ll U rga, 

* '" 
• 

De av missionens vänner, som till nästa jul önska att 
.sä'nda n ;lgon lit'ennyttig gåva ,till mi,ss io när,erna, skolbarnen 
eller de infödda mongolerna, torde godhe tsfullt insända dessa 
gåvor t ill Svenska Mongolmissionens exped ition, Brunnsgatan 
3, S tockholm, töre den 25 maj. 

Alla paket böra för tulldeklarationens skull va ra för sedda 
med fullständiga pri slistor. 

111ig,en ön sk,elista ha vi erhålilit, men saker som vid jul
t id'en< all't i,d komma mli5<5<ionär,ema väl tdl pas,s äro: raggsoc
'1,."0 r, tjocka st rumpor, långa varma Jbe nbi mlor, stora tjocka 
spor,tskodon, ylletröjor eHer koftor. T revhga :5<måsa,k,er, som 
med sirua färger lysa tipp och göra h emmen litet svenska, 
goda Iböcker, sY6aker av aHa möjliga slalg\ sås-om t råd, nålar, 
band, kantband, knappar ITI . m. Vidare ha de behov av ett 
par goda fo tog-enilampor,som lysa 'bra, ,Mi6sionärerna b~höva 
på bå.da stationerna mattor, golvdraget lär vara oerhört , men 
matJror köp3:s vida bilJigaf'e ute i IGna än ,här och böra dä rför 
utesl.utas ur juJlådan, men penningar t ill mattor emottagas 
med tacksaJ!l1ihet . 

För l\1,o'ilgolerna äro 'hänglås, !Saxa'r , fäHk nivar, hammaJre 
och tänger ,samt ,tvålar och åte r tvålar 'Och 'kammar välkDm~1a 
saker . Ba rnen belhöva an reckning,sböoker, penlllor, tvålar, 
kammar, alle/handa s')osaker, saxar och knivar samt t y@er. 
~ Och allt detta önska v i få packa ned ide två juHåK:lorna, 

l<.:akten för varje låda ställer sig visserligen mycket dyrba r, 
forst den långa s jövägen till Shanghai, sedan å järnväg till 
Kalgan och sist med kamelkaravan till bestämmelseorten , 
men vi tro, att den g läd je som lådo rnas ,innehMI kommer 
a tt ge våra ensamma al-betare därut'e i öken landet ej kwn be
talas nog 'hägt, och <lä,rför böra ju 'ej de 'höga fraktkostnaderna 
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på något sätt avskräcka oss frå,n -denna kärleksbandling. Hdt 
säkert skall Gud mana några av sina skaffare att sända oss 
medel även för bestridandet av des,sa utgiftsposter. 

Missionens årshögtid 
avhölls ti9dalgen den 30 mars i Bete9c1:a~()~rkan under talrik an· 
sIutni'ng. 

Svenska Morgonbladet gav följande dag följande be
skriv-ning över mötet: 

»rMötet öppnades av ordföranden i kommiHen för mon
gol mi s.sionen, fröken Anna Roos, som ,erinrade om ,den Ijus
l1ii'ng, som under de si,sta åren försports i missionsarbetet där
ut'e, lik-som i missionsintr<ess'et här hemma. Und~r fjolåret 
hade sex mongoler och två kineser fåH mottaga dopet, så att 
c1enliUa för-samlingen vid Hallong-Ossa nu räkna;[ 14 infödda 
kristna. Tv;t nya missionärer Iha under året utsänts, frök'cn 
Hul-da vViklund 'till stati-onen i HaIJ.ong-Osso och frök'en Greta 
Nilss.o.n till Unga,där ~en framgångsrik lä.karemirssion uppta
gits. Blott på en månClJd ha omkring 500 patienter fått be
handhng, Behovet att få en Iä/kare dit ut är skriande stort. 
Vid HaHoug-Osso bar en flilti-g tryd;:eriverksam:het bedirivits. 
F, n. äro delar av Gamla te5'tamentet under sättning. I år 
har en ny mils'sionäJr antagits, fröken G. Rydberg, som efter 
någo:n ut-bildning här hemma väntar på att få resa Llit. Mis
sionen .har under året fått si'n egen tidskrift, »Ljusglimtar 
från Mongoliet», som redigeras av fröken Agnes Jacobson och 
V1<lJrs pris är 2 kr. Mis sio nens inkomster ha under året upp
gått ti,H kr. 25,207: 01 mot kr. 11,095 fÖllegående år. Ut
gifterna ha övers-tigit inkomsterna med kr. 100: 73. 

Utgående från I Kor. 16: 9 voh ett par andra bibelstäl
len talad'e härpå missio.näJr 111agn1ls Johansson om .elen »öpp
nade dörr») /Som :Mongoh et erbj uder, lik.som om det motJs>tånd, 
som aHtid infinner sig, när eVClJng,eli um blir fÖf1kunna.1. Mon
gol-ema-s täH stå öppna för missionärerna, men bjäJrtana äro 
tiHslutna. Under senaste år är ,det dock, som o.m en föränd
rj,ng i virss mån SkLl'lle ha skett. Jesu evangeJ.ium fÖI1l11år öppna 
även dessa hård,", tillslutna hjärtan; det vi-salr sig alltjämt vara 
e.n Guds lvraft. :Missironäremas kärleksgäminlg1<lr, ej minst 
mot de sjnka, :ba ej lämnat mo.ngolerna .orberöf'cI:a , uta,n det 
kommer som ett rop därutifrån ti'll oss a<tt gå ·in genom de 
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öppna-de dörraflna. I va:rje brevdärutifrån höres ett rop om 
hjälp. »Sänd o.s-s fine lär·arre!» ljuder det ll].'ed växande styrka. 
Må vi hedja, att det ropet går i uppfyllelse! 

Efter en sång av Betc5Jdakyrka!ns ,sångkör tala,de bärpå 
prins O. Bernadotte ytt,erliga re om missionen i Mongo liet som 
en öppen dörr. Det märkliga hade -i\nträHat, att tala[{~n hade 
fått sig av Gad anvisade aHdeles samma rtextord som -den före
g ående talaren,: I Ko r. 16 : 9, Uppb. 3: 7, 8 och Kol. 4: 3· 
Herren Jlar ma·k ten , framhö ll tal., o.ch där han upplåter, kan 
ing-en , v,em ·det Vlara må, -sktta hll. G.ud kan va,d 1,an vi-II. 
Vilik-en trYglgul'Ct ger oss ej d etta! Mongoliet erbjud-er just nu 
öppJ1iaJde dörrar, rika tillfälJ.en. Al,drig ha·r -d-et .funnits sft 
många troende mongoler som nu. Och det motstånd, som 
ookså f.inrncsdär, är ti,1l för att övervinnas. Dörrarna äro 
öppna för att Gud:s falk ",,kalI gå in genom dem. 

Efter äJnnruett par sånger av kören avslut3!des ,det allvar
ligt manande mötet av pasta-r Pritz Petterson, 5JC) m beton<!!de, 
att de öppna-de dörrarna >kräva bön, anbete och offer. Hela 
Guds skaprls·e ,skall en gång fylllas med doften av för soningens 

, offer. Må v i aHa vara med i utbreda11.det a v den dof-ten! » 

R.evisionsberättelse. 
Undertecknade, utsedda att granska Svenska Mongolmis

sionens räkenskaper för år 1919, få efter fullgjort uppdrag a\'
gi va följ ande revisionsberättelse: 

Tzllgd>lg G1' den 1 Jan. 1919: 

Stationen Hallong'Osso ......................... . .... kr. 1,200: 

I banken innestående. . . . . ' .' . . . . . . . . . . . . . . . . 5.498: 95 
Kassabehållning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45: 20 

Kronor 6,744: 15 

S kufdt' ,· dm 1 Jan. 1919.· 
Inga. 

Kapitalbehållning .... . . . ................ . . .. , . . " Kronor 6,744: J 5 

Inkomster under året: 

Gå\-or och bidrag (därav kr. r,944: 45 till hus och jord i 
. Mongoliet) ............... . . . ................... kr. J8,6r2: 70 

Dlverse inkomster. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J ,05 r: 50 
K. M. A. till skolan och Gerda Ollens underhåll....... 5,285: 
Räntor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15T 08 
Utgifter utö\'er inkomster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . JOo: 73 

Kronor 25,207: or 

http:tillf�lJ.en
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[i tgifter Ztl1de1~ året: 

Missionärers och evangelisters underhåll ......... . kr. J J ,532: 7 I 
.Skolans underhåll. . .... . .. . .......... ....... .. . . 2,850:
1/, års hyra av lokal i Urga ............ . .... . .. . J,ooo: 
MissioniI' 1\1. Johanssons hemresa, H. Wik lunds och G. 

l'ilssons utresor. . ...... . .... .. ... . ....... . .. . .. . 
 7, 75S: 	 50 
Missionärernas utstyrsel ... .... . ... . ............... .. . 841: 76 
Tryckningskostnader m. m . .. . .. . . .. .. . . ...... .. .. . .. . 267: 57 
Diverse omkostnader och resor ...... . ... .. . . . . . 959: 47 

Kronor 25,207: or 

TI'lIg·Jl1gar den 3/ D ec. /9 /9: 

Stationen Hallong-Osso .... . .... . ........... . ........ kr. J ,200: 

Tillbyggnad och inventarier därstädes ............. . . . . J,500: 

Deponerade medel för inköp av jord i Mongoliet . . ... . 2,600: 

I banken innestående ................. .. . . . 1,532: 79 

Ka'ssabehållning . .. ............ .. . . . ..... . ... .. . . 24: 05 


Kronor 6,856: 84 

S ku lder den 3/ D ec. /9/9 : 

Missionstidningen »Ljusglimtar från Mongoliet» prenu
merationsavgifter för J920· · ····... . .. . .... kr. 2J3: 42 

Kapitalbehållning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,643: 42 

Kronor 6,856: 84 

Vi hava genomgått Styrelsens protokoll och kontrollerat, 
att den bokförda behållningen å bankräkningar stämmer med 
resp. bankers motböcker. Räkenskaperna äro noggrant 
förda, utgiftsposterna vederbörligen styrkta och inkomst
posterna i överensstämmelse med i tidningen »Lj usglimtar 
från Mongoliet» införd redovi sning. 

På grund härav tillstyrka vi, att Styrelsen bevil jas 71111 
och tacksam ansvarsfrihet för 1919 års förvaltning, och till
önska den, att H errens rika välsignelse må, ej minst genom 
missionsvännernas bidrag och förböner, alltfort vila över det 
löftesrika arbetet att bringa evangelium till Mongoliets länge 
försummade folk. 

S tockholm den 20 Mars 1920. 

E. Alfred Jansson, Sigrid Swedelius, 
av 	K. F. U. Ivl:s Förbundssty av K. F. U. K:s Centralföre

relse ut sedd revisor. ning l1tsedd revisor. 
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Styrelsen. 
Vi,el sty rds-ens första sammaJ!1träc1-e efter års'högtiden före

togs val av funktionä rer. Till ordförande valdes frök en 
Anna Roos, till vice ordf. c1-ir·ektör Axel Lindmark, till sek
reterape och kassaförva'J.ta.r'e fröken A-gl1'cs Jacobson. Styrel· 
s-ens -övriJgla medlemmar äro: fröken Fredda Hammar, frl1 
Ha:nna Lind'l11ad<, .fru Li:sa Lodi'n, n xlaktör N. P. Ollen och 
pa.stor Fritz Pettersson :samti1Jgenlor och fru Gunnar "Vil1en . 

Redovisning 
för de t ill Sven~ka. },Iongolmissionen inkomm\. gåvomedlen 1 jan. - L3 
april 1920. 

N :r 107 Sparbössa 11: 50; n:r 108 Selmn. &; Märta 20: - ; nor 
109. Kolsebro sy för en. 50: - ; n: r 110. A. K ., Vånga, 5: - ; n:r 111. 
A. L ., Sthlm , 10: - ; n:r 112. L K. , Jiirpen, 20: - ; n:r 113. M. ,s., 
Doverstorp, 25: -; n or 114. C. O. Sli nn e, 3 : - ; n or 115. Ramkvi lla 
lIngdoms för en. 50: - ; n :·r 116. A. O.. 0:0, 10: -; n:r 117. B. N., 
Gävle, 8 : -; n:r 118. B. N. , Wittsjö, 3 : - ; nor 119. S. A., Karlsta d, 
50: -	 ; n :r 120. Söndagsskolan i Saleboda $parbössa. 12 : 93; nor 121. 
S. O" 	 d:o, 10: 25 ; n :r 122. "Marriam" 15: - ; n:r 123 . S. K, Sthlm, 
5: - ; .n:r 124 . .M. k, Jönköping, 10: - ; n:r ]25. L A., Ängel[;berg, 
25: -; n:r 126. J. S., Trollhä ttan, 10: - ; n:r ]27. E. A., Sthlm, 8 : -- i 
n:r 128. K L ., H.å.neå, 10: -; n:r 129. J. A. , F len, 5: ; n: r 130. J. J., 
Briickebo, 5 : -; nor 131. J. J. , Göteborg, 8 : - ; nor 132. A. N., Nel 
hammar, 50: -: n :r 133. J. av S., Vännersborg, 25: -; n:r 134. 
Grundplåt för en missionä.r från Finspång 137: - ; n:r 135 . . K U . 
Sthlm, 10: -; n:r 136. A. L ., d :o, 150: -; n:r 137. 1\-1. & A. 150:-; 
11:1' 138. c\. B'., Klippan, 60: -; n :r 1:39. G. re, Fridene, 10: -; · n:r 
140. 	 A. L. Orrbyn, 8: - ; n: r 141. IL S. sparbössa 4: 55 ; nor 143. 
M. S. , Dovers torp, 26: -; n : r 144. A. K , Tiirnsjö, 17: -; nor 145. 
O. O., Kristdala , 6:-; nor 146. A. O., Fä,ri la, 11:-; n:r 147. E. B. 
Luleå, 25: -; n:r 148. E. S., N., Köping, 5: -; n: r 149. L . M. , 
Kräbbleboda, 4: - ; n or 150. F. K ., Djursh. , 25 : - ; n:!' 151. »Se 
napskorn et .. , Rönnöfors, 100: -; n:r 1:;2. Betesda gm Syster A., 
Sthlm, 190: 73; n:r 153. Onämnd gm pas tor F. P., d:o, 11 : 10; n:r 
154. H . & A., d:o, 450: - ; nor l åG . A. T. H-borg 50: -; n:r 156. 
A. F ., Sthlm, 17: 50; lI :r 157. A. L . Sa.nllm, Nol , 100:-; nor 158. 
L. L ., Sthlm, 25: -; n:r 159. G. N., d:o, 10: - ; n:l' 160. G. vV., d:o , 
'-'0 : - ; n:r 161. A. M., Forshuga , 20: - ; n:r 162: L. O. E., F el 
Iingsbro, 10: - ; n :1' 163. n. K. A. gm E. H. 75: -; n:r 164. »Her
rens eget» gm E. H. 20: - ; n:,. 165. F . W., Sthlm, 100: - ; n:r 166. 
D. R ., Förslö\\', 50: -; n:\.' 167. n .a.mkvilb I"iosionsfören. 50:-; 
M. S. , d:o , 10: -; n :r 168. B. o. C. J. H. , Orsa, 50: -; n :r 169. 
C. J . B, Strömbiick, 50: -; n:1' 170. Vänner i Ätvidn.berg 26:-; 
11:1' 171. F. O. J. , Högan,is, 25 : - ; nor 172. En lit.en missionsförs,llj 
ning i Sthlm 1,259: 22 ; n:r 201. E. H ., Lerberget , 500: -; n:1' 202. 
' Guds tionde", M. K , 100: -; nor 20:3. O. O. , Landskrona, 8: _.; 
U:r 204. A. de R , t::ithlm, 5 : - ; n:r 20~1. D. A., Norrnhall\mar, 



- 64

10: -; n:r 206. A. J., Norrköping, 15: -; n:r 207. i\. L., Svärdsjö, 
5: -; n:r 208. A. L., Sthlm, 50: -; n:r 209. A. K, Skövde; 50:-: 
Il:r 210. E. P., Delsbo, 5: -; n:r 211. B. R., Rödeby, 10: -; n:r 212. 
L D., Sunne, 1: 40; 11:1' 213. 11. R., Norrtälje, 30: -; n:r 214. D. M. N., 
K. F. U. M., 310: -; n:r 215. K. F. U. K., Sthlm, 600: -; n:r 216. 
K. M. A., Sthlm, 1,399: 50; 11:1' 217. H. T., Bru11sta, 50: -; il:r 218. 
E. M., Umeå, 20: -; n:r 219. V. J., Nårunga, 10: -; n:r 220. F. N., 
Vifstavarv, 50: -; n:r 221. S. A. A., Jönköping, 100: -; 11:1' 222. 
H. A., d:o, 100: -; n:r 223. S. A., d:o, 25: -; n:r 224. E. S., Norr
köping, 20: -; n:r 225. A. J., Rosshyttan, 8: -; n:r 226. J. R, 
Hackva: 10: -; n:r 227. C. n., Göteborg, 5: -; n:r 228. Strengsc
reds knstl. ungdomsfören. 50: -; n:r 229. D. U. F. i Norrberg 50: _; 
n:r 230. A. A., Kristinehamn, 10: -; n:r 231. O. J., Norrköping, 
10: -; n:r 232. A. S., ])overstorp, 25: -; n:r 233. Vänner i Fridene 
;i32: 83: n:r 234. Missionsföreningen i d:o, 100: -; n:r 236. Syför
eningen i Hackva 25: -; n:r 237. Nya vänner i Hackva gm A. P. 
50: -; n:r 238. A. L., Bönan, 10: -; n:r 239. »S. S. del av Herrens 
tionde» 200: -; n:r 240. S. P., Mockfjärd, 50: -; n:r 241. N. P. O., 
Sthlm. sparbössem. 72: -; 11:1" 242. fr. L, d:o, 4: 48; n:r 243. N. J., 
d:o, 13:-; n:r 244. F. W., d:o, 100:-; n:r 246. lYI. L., Västerås, 
50: -; n:r 247. J. R., Söderhamn, 25: -; n:r 248. A. K., Kattarp, 
10: -; n:r 249. R. A., Tranås, 10: -; n:r 250. V. A., Strängnäs, 
10: -; n:r 251. H. o. A. L., Sthlm, 450: -; n:r 252. Vännerna A., 
Jönköping, 37: 50; 11:1' 253. Mongol-syfören. i Luleå gm K B. 39:-; 
n:r 254. J. B., Sthlm, 20: --c; n:r 256. K. M. A. för täckande av brist 
i skolkassan för 1919, 1,230: 38; gm sekr. F., Sundsvall, 200: -; E. 
A. L. 10: -; S. C. O. 5: -; »Den 13 febr.» 5: -; J. A." K., Tillinge, 
10: -; Söndagsskolbarn i Sparrsätra 2: 39; Resebidrag till missionär 
Johansson 10: -; d:o 30: -; d:o 25: -; Herrmanna, Svanå, 50:-; 
»En vän» 15: -; Missionsvän i Abrdal 20: -; »Onämnd» 10: ._; 
fru Ö., Sköfde, sparböss,t, 3: 79; Onämnd, d:o, 4: 19; »Moster Maria», 
d:o, 2: -; H. H. sparbössmedel 8: 10; M. A., Atvidaberg 25:-. 

Kollekter: n:r 142. K. F. U. K., Sthlm, 70: -; Tärnsjö 18: 80; 
Lappträsk 3: 60; Orrbyns missionsfören. 100: -; Prestholm 27: 60; 
Strömsund 25:-; Råneå 18:-; Luleå 29:24; Umeå 63:10; Tuna
dal 4: 60; Vallby 21: -; TilJinge 14: 30; Frösthult 39: 37; Vårfru 
15: 19; Sparrsätra 29: 94; Torstuna 20: 01; östrunda 50: -; "För 
Gendu!l», Sthlm, 150: -; n:r 235. Adolf Fredriks kyrkosal 40: 53; 
Fjugesta 37: 18; Lanna 19: 85; Hackva 41: 06; Töreboda 20: 64; 
Mariestad 33: 37; Sköfde 74: 75; Ynglingaföreningen Libanon, Göte
borg, 136:-; K. F. U. M., d:o, 127: 25; :Missionshuset, Ridbergshd, 
el :0, 43: 50; Herrljunga 32: -; Hönssäter i Hellekis 40: 33; Darre
torp 25:-; Fröjered 20:01; Varola 40:-; Tidaholm 32:40; n:r 
245. Vid mongolmissionens årshögtid 242: 17; A tvidaberg 33: 87: 
Lofta 6: 44; Överum 10: 64; Broddbo, Falerum, 21: 60; Mårshult 10:-; 
n:r 255. K. F. U. M., Sthlm, 72: 16; n:r 257. K. F. U. 1\1., örebro, 
200: -; Till en sjuksäng vid Hallong-Osso 300:-. 

Summa. kronor 13,138: 84. 

Med innerligt tack till varje givare! 

Stockholm, Ernst Westerbergs Boktryckeri-A.-B., 1920. 
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E X P E DI T lON:
~:r5 Brunnsgatan 3, Stockholm 

Åter till Mongoliet. 

·· 
O ver ett år har jag nu varit 
hemma i Sverige och här 
fått åtnjuta Yila, veder,kvic

kelse och omväxling i arlbetet. 
Med kärlek och förståelse har 
jag blivit mottagen av missions
vänner landet runt, då jag rest 
omkring och berättat litet om 
mongolerna, om deras liv ooh 
deras stora ,behov av Kristi evan
\g"'elium. Jag känner mig tacksam 
till Gud för denna tid i hemlan
,det. Knappast ,har dock någon 
dag gått, utan att mina tankar 
~ha varit där ute i Mongoliet hos 
det folk, bland vilket jag känner, 
att Herren givit mig en livsupp

Mi;;;sionär Magnus Johansson. gift. Nu tycks ocl<så tiden vara 
. inne, då j ag kan få återvända till 

arbetet bland mongolerna. Jag hoppas att i början eller 
mitten av augusti få anträda den långa resan med en svensk 
ångare från GötebOllg1direkt till Shanghai i Ki,na och sedan 
med järnväg upp emot mongoliska gränsen. 

Innan jag lämnar fosterlandet, vill jag genom vår lilla 
tidning, »Ljusglimtar från :Mongoliet», sända en innerlig 

1920 

i 
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hälsn i'ng till alla de kära mi ssionsvänner, som jag samman
träffat med och bland vil,ka jag fått känna mig hemma 
på mina resor und er min ' vistel,se i hemlandet Jag känner 
att jag ville bri11lgn ett hjärtevar-mt tack, i första hand till 
vår styrelse för all den förståelse och uppmuntra'n jag fått 
r,öna och för allt kä r1eksfullt ordnande för mig, så att jag 
ri1ktigt fått känna mig ' hemma från första stund jag kom 
till fosterjorden . . J ag känner mig också tacksam till alla 
de kära vänner, som tagit emot mig i sina ,hem och så kär
Jeksfu.ilt härbärgerat och om:h:ul·dat mig. o hur månlg'a kära 

. hem jag fått gästa, från Ystad ända upp till Haparanda, under 
min vistelse här hemma. Gud väl.signe eder alla. Även ett 
tack till alla de vänner, som o rdnat -med möten och föredrag 
för mig på oJi,ka platse r. Det ,har varit så kärt att vid dessa 
möten få träffa gamla vänner, som med böner och offer varit 
med i arbetet under år som gått. Kärt ,har det också vari t 
att få göra nya bekantskaper, det är med glädje vi sett att 
mong'01ernas vänner öbs här hemma. D et bl ir en särskild 
uppmuntran och styr,ka i arbetet där ute, då vi veta att det 
finns vänner häi: hemma, som genom bön och offer äro med 
'Oss. Det kan komma tider, då man känner si)g. så ensam cär
ute, långt borta fr ån :kristligt umgänge och endast hedendo
men s mönke r vaTt man se r. Jag minns vi·d ett ti'llfälle, under ett 
av ,de första åren i Mo ngoliet, då jag inte hade träffat en europe 
på ett ha lft års ti,d, och till följd av oroligheter inte häller 
haft n ågon post på månader. Jag fick då en d<llg: ett litet brev 
fr ån vänner i Sverige. D e skrevo: vi 'ha i dag varit samlade 
till symöte och bönemöte, ,då vi ,samtalat om ditt arbete bland 
m'0nl,glOle rna , och vi ha bedit Gud för ,dig. Jag känDe då, att 
trots de väldiga avstånden, så var man dock inte ensam där 
ute i öknen. Så önskar jag, vänner, att I i fortsättningen 
ville vara med oss i arbetet och ·hjälpa oss att giva evangelium 
t ill de försummade mongolerna. På många platser kans'ke det 
kunde passa att t. ex. bilda små bönekretsar och samlas till 
bönemöten för Mongoliet någo n dag i månaden. Tänken på 
detta. Säkert skall välsignelse tillföras både eder och osos. 

Genom den lilla ti·dningen, »Ljusglimtar från Mongoliet », 
hoppas vi i fortsättni11lg1en få stå i fö rbindelse med m'0ngol
mi5-sionens vänner ,här hemma. Sprid den ,lilla tidningen och 
hjälp oss att göra -mongolernas behov av Kristi evangel ium 
'känt. Vi ö nska få vänkretsen utvidgad och genom ,den lilla 
tid'ningen hoppas vi, att många skola lära känna och äls'ka 
mongolmisisonen. 
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l\·1eddelanden från kamraterna där ute tala om, att arbe
tet inte är fåfängt Även bland de hårda, otillgängliga mongo
lerna är eval1lgelium en Guds kraft till frälsning. Arbetarna 
äro dock för få, man ser de stora möjligheter , som öppnas 
undan för undan , m en krafterna vilja inte räoka till. J ag 
hade hoppa ts att få ni'lgra .kamrater med ut,då jag reser, men 
ännu tyc.ks ingen vara färdig. Vi vänta dock, att Gud snart 
ska ll sända 'hjälp i det stora ar'betet »Bedjen fördenskull skör
dens Herre, att han utsänder arbetare till sin s,körc)", 

Nu önskar jag få vara innesluten i vänners förböner un
der den långa resan och sedan i arbetet som ligger före. »Bed
jen jämväl fö r 05-S, att Gud må å t oss öppna en dö rr för ordet, 
så att vi få förkunna Kri,sti hemlighet !» Kol. 4: 3. 

Eder i Herren förbundne 
Magnus Johansson. 

För Ljusglimtar 
av A. F. Almblad. * 

• Vänden eder till mig, så var
den I frälsta, I jordens alla ändar; 
ty jag är Gud och ingen mer» 

(J es. 45: 22). 

Det är kärt för mig att i Ljusglimtar få skriva nå@ra ra
der om mongolerna och o m miss ionsarbetet ibland dem. Allt
sedan jag, en .kall och blåsilgl decemberdag, för sna r t femton 
år tillbaka ,kom till Mongoliet,har mitt hjärta klappat varmt 
för detta ök nens vilsna och efterblivna folk Himmelens Gud, 
'Som vill att alla människor skola Ibliva frälsta och komma till 

* Missionär Almblad är brittiska Bibelsällskapets ombud för norra 
Kina och Mongoliet. Han är alldeles särskilt väl förtrogen med det 
mongoliska folket, bland vilket han snart i femton år har missionerat. 
Under sommartiderna gör han tillika med sina bibelspridare långa, vid
sträckta missionsfärder i Mongoliet. 

Herr Almblad begynte sitt missionsarbete i Mongoliet tillsammans 
med missionär Friedström å den amerikanska alliansmissionens station 
Patse-Bolong i sydvästra Mongoliet. 

Det har för oss här i Stockholm varit alldeles särskilt kärt att få 
S~U1manträffa med missionär Almblad, som under de gångna åren varit 
Vara missionärer till så stor hjälp och välsignelse. Herr och fru Alm
bl~d~ hem nere i Kalgan har alltid stått så öppet gästvänligt för våra 
mISSIonärer. 
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sanningens kunskap, vill och mås
te 'ha sitt evangelium predikat 
för sina förirrade barn, som ännu 
i or,dets allra djupaste betydelse 
sitta i mörker och döden $ skugga 
på ' de stora öde vidderna i Mon
g oliet. 

I föregående nummer av Ljus
glimtar ,ha svenska mongolmis
sionens Väl111 er fått en liten hi ·· 
storis,k över.blick av denna mis
sions arbete, J,amp och strid i 
Monlgroliet. Uppoffringar,na ha va
rit stora, pröv'ningarna ha varit 
,stora för mi ss i·onen s vänner 'xh 
und erhållare i Sverige; ännu stör

A. F. Almblad i mongoldräkt. re ha prövningarna varit för de få 
missionärerna därute, som ar·beta t, 

bedit, gråtit, lälljgttatoch väntat på den dag, då Herrens sång 
.skulle börja ljuda i främman de land - i de glädjefattiga 
mongol.hemmen. 

När jag fö r en ,kort tid sedan reste över Stilla H avet, 
lade jag märke till 'hu m, när ångbåten börjad e närma sig 
kusten av Brit i,sh Columbia, en fyr kas tade s itt röda sken 
långt utåt havet. Det var ett sken, som med långa mellan
rum hastigt blänkte till i den mörka natten, och så var det 
11att igen. Allt efter som vi kommo närmare land blevo lju
sen aJJ.t flera. I den sto ra mörka natten i Mongoliet har det 
röda skenet från Gud s kärleks fyrtorn på Golgata hörj at kas'ta 
sitt sken. Ännu bara blinkar det i mörkret, men ljusen ha 
blivit flera, och pris ske Gud, flera skolade bli. Även i Mon
[gloliet skall morgon följa på natt. Ljuset har redan fått ,l'ysa 
in i hjärta och själ på en liten grupp mongo ler. De bedja nu 
till sammekärleksri,ke himmels·ke Fader, som du broder och 
syster. De få samma svar på si na böner, ,som ,du får, förso
ning, för,Jåtelse, kraft, frid, gläd je och Jl0PP om evigt liv. I 
korsets tecken skall också mO'ngolen segra. D et är på Guds 
bud och i full förvissn ing om, att Herren skall få en s/kara fräl
sta själar även från detta land, ,Som det miss ioneras i Mon
goliet. Men denna ti-dsålders sol närmar sig med hast den 
väs tra horisonten. Därför, vad du gör, gör snart! 

För mig själv personligen har det varit ett rikti g t g latt 
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budskap, att, sedan jag kom till Sverige, höra om det intresse 
och förståe lse för mongolmissionen, som väckts till liv bland 
många av de troende. Gud skall välsigna alla de vittnesbörd, 
som mongo lmis6ionären Magnus Johansson fått fram bära in
för Gu d-s folk i de svenska bygderna. Ljusglimtar 'vill bli en 
liten Herrens tjänare, som hoppas kunna få överföra månget 
grönt löv fr å:n de fjärran mongolerna till ,deras lyckligare lot
tade bröder och sys trar idet land, dit fordom Ansgarius kom 
med nådens och sanningens bud skap till ett mörker lika djupt 
som Mongoliets. 

Kära pilgrim för himmelen , du som läser detta, besl ut dig 
för att göra något för mongolerna. De ha 'hittill s varit styv
barnen, så att säga, i den kristna missionshistorien. De äro 
fåren på utkanterna i den stora vilsna hj orden i världen, längst 
borta fr ån ·den gode herden. Bed för mongolerna, bed tins 
du börjar älska ,dem med samma 'kärlek som din Frälsa re hade, 
när ,han lät silgl fastspikas på förbannelsens träel. Bed tills du 
känner deras nöd, som du s'kulle :känna den om det vore din 
egen broder efter köttet, som 'hölle på att förgås till 'kropp och 
själ i en öken, där avgrundsfu rstel) regerar med oinskränkt 
makt. Bed för mDngolmissionärerna, att de må få nåd att tm, 
nåd att hDppas, nåd att hå lla ut, tills det i Mongoliet blir fris
kare vindar i seglen. Giv med glädj e av dina medel till Monlg:ol
-m issionen, fråga Gud till råds, när d u skall offra för mongo
lerna, så sänder du den rätta tSumma'll. Glöm icke att Gud 
betalar härligt igen i denna tiden och i den tillkommande. 

Just nu, då Guds folkhär ,hemma mitt i sommarens fäg
ring samlas till de stora missionsmötena och konfeF:nscrna, 
där de få mottaga stora och ,dj upgående väls ignelser från Gud, 
då samlas mongolerna i tS tora skaror v·id sina må'llga och 
stma avgudatempel. De läl1lgrt:a även de efter välsignelse, de
ras ande trår mot ljuset. Men ack, dessa tempel med alla des.') 
)) gudar» och präster kunna ej låta en enda gnista av lj us skymta 
fram för själarna; SDm kämpa i mörker, tills deras fattiga liv, 
livet som varit utan mäl och fäste, slutar i -dödens natt. »När 
en blind leder en blind, falla de båda i gropen ». Gott om 
»ledare» finns det i Mongoliet, ty omkring hälften av den 
manliga befDlkningen äro präster. Dessa »ledare » skola se 
till att icke bara de själva utan ock MongoIiets folk -skall 
nå ett bättre land bortom denna världs okända gränser. Men 
stenblinda som de sjä lva äro, ku nna de ej peka på honom, som 
är världens lj us. 
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Vi hoppas och tro, att Gud snart skall få bevi·sa stOl· 
barmhärtighet bland mongolerna. 

Följe så även med Ljusglimtar en fridshälsning från 
mig och min familj till mi.ss ionärerna i Mongoliet, SOm alla 
äro våra vänner och kamrater. 

Ett rop. 
Urga den 20 april 1920. 

Tack för varje uttryck av deltagande i nöden och svåri;;
heterna .här, där fienden triumferar, viss om sitt herravälde. 
Varje sådant uttryck mottages på samma sätt som den torra 
jorden uPpsulglcr det vederkvickande regnet. J ag tror knappt, 
att någon, som inte har prövat det, kan före·ställa sig, hur ut
hungrande och upptorkande hela atmosfären är på en plats 
som .denna, där allt, som möter ens blickar, bär fiendens stäm
pel och prägel. Det blir så att mörkret trycker och tränger 
sig på en och över en, så att man ibland t. o. m. förlorar sy
nen på ljuset uppifrån. Men det är förunderligt, vad ett enda 
ord, ett hjärteor.d från någon, som fastän för oss osynlig är 
med, kan ,stärka och liva upp. Jag tänker så ofta: Ack, om de 
bara vis·ste ·därhemma hur de skulle kunna 'hjälpa och göra 
vägen lättare. 

Det är vid början av ett aribete, då man ännu ej ser nå
got utan allt omkring är mörkt, det är då, som det Igäller mest. 

När arbetet utvecklats, och den ena ljusglimten efter den 
andra bryter fram, då är det lättare att behålla spänstigheten 
och vara vid gott mod. 

Hur länge skall det månne ·dröja här i Urga, innan Guds 
ljus bryter fram -hur länge? - Må vi skynda framåt utan 
att låta oss tröttas, ·kanske förr än vi våga tinka en strimma 
av ljus skall bryta fram. 

Den här gången ha vi en särskild begäran, en hjärtebän, 
som vi härmed vilja lägga fram inför ,styrelsen. 

Förhållandet är att afIbetet bland de sjuka växer på ett 
ift.dant sätt, att Greta kommer att bli nedbruten.* Vi kunde ju 

* Från årets början till medlet av april detta år bar kliniken be
i;ökts av c:a 3,000 sjuka mongoler, som fått hjälp och medicin, dess· 
utom ha systrarna dagligen avlagt två ä. tre sjukbesök ute i staden 
eller i dess omnejd. 
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skicka bort en hel del av de sjuka, men det är lättare sa;grt: än 
gjort. Vi ~göra det numera ifråga om manliga patienter med 
veneri·skasjukdomar, men kvinnor och barn, hur skulle vi 
kunna ·skicka bort dem? Det går inte . Gud vill det säkerli
gen inte. Han har givit en stor, vid ingång till mongo
lerna och berett ·de härligaste tillfällen att vinna deras för
troende och tillgivenhet. . 

D et är rent av rörande att se, hur mongolerna dragas till 
oss. ryssarna förundra sig, ja, monlgolerna själva :kunna ej 
förstå, hur vi på så kort tid- kunnat bli så kända. Mongolerna 
känna allt, att vi äro här för ·deras skull, och att vi ha hjärta 
{ör dem . Ofta kommer någon mongol inklivande med någon 
medicin eller salva, som ,han fått av någon »utländ.sk medicin
man» och frågar om det är ofarligt och om »doktorn » tycker 
han skall begagna det. 

Visa vi någon från oss till fält skären och hans kompan
jon, som utföra diverse operationer, gå de högst ogärna 
»här hos er är det bättre, här tycka vi mOJllgiOler om att få 
behanDling ». 

Det är stora härliga tillfällen att riktigt komma in bland 
Urga-mongolerna och bli deras vänner, och som förberedande 
för det direkta missionsa11betet är detta aven betydelse, som 
väl inte .kan överskattas. Hur skulle vi ·d å kunna låta bli att 
begagna tillfällena, som Gud 'berett? 

Vi kunna det ej. Däremot känna vi, att det är vår plikt 
att lägga fram förh ållandet i11för styrelsen och bedja om för
stärkning, och ·den måste komma innan det blir för sent. 

Vi bedja om ännu en sjuksköterska till hösten, innan vin
terar.betet börjar. Alldeles säkert ,har Gud berett den som 
skall komma. Det gäller endast för oss att villigt och med 
brinnande hjärtan följa Konungen in under nya krav, nya a11
strängninlgar och mödor, för att utyttja tillfällena till hans 
förhärligande. 

Greta och ännu en sjuks.köterska skulle kunna utföra myc
ket ·här i Urga, medan vi vänta på läkaren, som aJldeies säkert 
skall komma, ,som svar på troende bön. Ä ven i operatiDnsväg 
skulle ·de två kunna göra mycket med Guds hjälp, i hans kraft 
och till hans ära. 

Tiden hastar, det gäller att köpa tillfällena, inte låta dem 
glida os.s ur händerna. 

Det är vår plikt att låta er veta förhållandena, sådana de 
äro. Och faktum är, att vår lilla begränsade arbetskraft inte 

.kan utnyttja de möjligheter för mi.ssionsat1betct , som föreligga, 

http:utl�nd.sk
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och som äro beredda av Gud. Vi få inte svika . Därför måst~ 
vi få hjälp, ,hinder och s vårig'heter, som kanske ligga i vägen, 
måste övervinnas, kunna övervinnas genom trons bön. 

Ställda som vi äro mitt i en obeskrivlig nöd, som fråll 
alla s idor pressar sig inpå oss, och seende de stora möjligheter, 
som fö religga att på den tjänande kärlekens väg tränga in 
bland mongo lerna , vinna dera-s förtroende och så kunna nå dem 
med vårt budskap, bed ja vi allvarligt om snar hjälp. 

Jag, som icke varande fackkunn~g1, kan icke vara till s tor 
hjälp, och den al1betsbörda som syster Greta sålunda har att 
bära hotar att bli för tung. 

Vi ,ha b~gJärt av brittiska Bibelsällskapet att det skull ~ 
undef'hå lla en mongolisk skrifts pridare ,här i Urga, och svar 
har kommit som inger förhoppning om att vår anhåilan möjli
gen kommer att ,bli beviljad.* 

D et skulle vara härli g t om vi jämsides med klinikarbetet 
snart kunde få börja någo t m ed direkt evangel isatio l1osarbete. 

N.u endast en inn erlilg~ hä lsni ng 
Gerda Ollen. 

* * 
* 

H elt visst har Herren redan utsett den sj uksköte rska , som 
han vill ha till sitt ,sändebud däruppe i Urga . Våra och miss io
närernas höner äro säkerlilgen av vår himmelske Fader redan 
beviljade, om 'han, ,som allena kan rätt bedöma, ser att mi s
sionen därigenom häst .kan befrämjas. 

Nästan samtidig t med systrarnas ·brev fingo vi hö ra 
om en R öda-Korssys ter , att Gud ha,de kallat henne t ill mi,s
sionär i Mongoliet. Till följd av fa milj eföf'hållanden är hall 
ej ledig att genast lämna hemlandet, men vill G ud ha hen ne 
di tut, så skall han S11art låta henne få hö ra sitt: »följ du mig ». 

Alla mongolmissionens vänner uppmanas, att bed ja fö~' 
systrar-na uppe i Urga, att H erren må giva dem kraft att 
,hålla ut även om det dröj er med den för stärkning de anhållit 
·om. 

* Från missionär Almblad har Styrelsen få tt mottaga den g lädjande 
underrättelsen, att brittiska Bibelsällskapet beviljat hans anhållan om 
a tt från hösten 1920 l1nderhälla en m ongolisk bibelspridare i Urga. 
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»Från Urga.» 
A v syster Greta. 

Det är natt och jil\gl har stäng t fön sterluckorna och 'hug
git ved för morgondagen. Urga har för länge sedan lagt sig 
till ro. Det är tyst och stilla. De ha,stigt förbigående s te
gen aven eller annan nattlig vandrare och ett hundskall då och 
då är det enda, som bryter nattens tystnad. Dagen som 
ligger bakom har so m alla andra d a(gIlr varit fylld av a rbete. 
Jag brukar om kvällarna tänka ti llbaka på vad som passerat 
un de r dagens lopp - -kanske vi i kväll sk ola göra -det till sam
mans. 

Strax efter so luppgången började sj ll'kl ingarn e att 
k omma, alla ,. som (gå här för b ehandling av olika veneri-ska 
sjukdomar. Det är nödvänd ig t att få dem undan, innan den 
andra strömmen av ,s juka kommer. Att göra närmare bekant
skap med de 45 sjuklingar, som i dag fått hjälp och medicin, 
skull e taga för lån g h d, men den lilla gumman från lande t, 
henne m åste vi -hälsa på: 

M ed !buller och b ång k ommer en lång, vä ldig mongol 
in och fr åga r medljudelig röst: »Är ;det här d en kvinnliga 
doktorn bor?" - "Ja ». - »;Då -skall jalgl föra in. en sj uk. » 
Efter en stund kommer han igen, nu ·med två kvinnor. Den 
äldre av dem <ser trots sin blomstrande färg mer än jämmer
lig ut, och haltar väldigt, det gör hon. Jag bjuder hen ne 
si tta och frågar så hur det är fatt. Ja, benet är sjukt, och 
det s'ynes också , för i -sk inn och filt har hon lindat in d et yt
terst omsorgsfullt. Efter mycke t pustande får bon så upp 
alla knutar och benet -ligger blottat. Jag hade väntat mi g 
något fult sår eller an nan rysli ghet, men hur jag än synade , 
klämde och vände på benet så k unde jag ej upptäcka annat 
än skanb. 

Då gumman blev på det klara med att hennes sjukdom 
inte var av någon allvar.liga-re beskaffenhet ljusnade hennes 
uppsyn, och när hon så gav s ig i väg, för sedd med en väldi g 
dos av skabbsalva, 'haltade ho n ej längre. Före eftermid
dagskaffet .g ick jag på två sjuik\besök i norra delen av s ta
den. D et ena gällde en liten gumma. För en vecka sedan var 
jag första gången i det tältet; då var a-lIt så mö rkt och be
svärligt, men nu - vilken förvandling. Glad och nyter sit
ter gumman vid sitt middagste, när jag kommer in, det går 
naturligtv is inte -med mln dre än att jag måst e göra henne 
sälls,kap. U nder det vi -dr icka teet, prata r gumman oavbrutet 
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om sina egna och ,sin familjs s jukdomar , om böneläsniIl(gl, o m 
trumning, om tillbed jan och offe r in fö r gudar, som a115 
inga gudar äro. Stackars liten. På min brutna mongoliska 
uppmanar jag 1lenne att i ställe t tillbedja den ende, sanne 
Guden. Hon nickar och .svarar ja, men gör de t ej . Då jag 
kommer hem alar Gerda :kaffet färdigt. 

Ti ll södra stadsdelen '3;ku l·le Gerda sedan följa mig på 
ett s jukbesök. Det va r meningen att vi i dag endas t skulle 
avlagt ett besök, men ryktet om att vi skul le komma dit hade 
spritt s ig,och från två andra tält hade de ställt ut vak t, som 
skulle se efter när vi kommooch så inte släppa oss förrän vi 
följde med till de respektive -tälten, och pil så sätt blev det 
tre ,sjuklingar, som fingo b esök Solen hade redan försvun
nit bakomhusta"ken, när vi hmde bege oss hem. 

På torget utanför ett av de största templen är en st::>1: 
skara män, kvinDor och barn sysselsatta med att sopa. Dam
met stå r som en sky omkring dem: "Vad ha ni för er? )) Det 
ä r Gerda som frågar. )) Vi göra välgärningar. )) Svaret kom 
fr fm en Ibastant mongo lhustru, och hon rätar på sig för ett 
ögonbl ick, tonkar med rockärmen svetten från pannan och 
fortsätter sedan sin sopnin g. E n mongol, som antagJ igen 
la de mär.ke till våra förvånade miner, ger oss en upplysande 
iörklaring. )) U nder å ret05 första månad tillbedja vi mongo
ler mycket, och masSOr av pilgrimer och sjuka besöka Urga. 
Många av dessa pilgrimer och tillbedjare äro så gudfruktiga, 
att de mäta avståndet runt de båda tempelsamhällena med 
sin kropp, och för att göra vägen lättare för dem sopa vi 
bort alla ,stenar.» Vemodilgta for tsätta vi vår väg. Denna 
skara av ivriga, svettdrypande människor, som på det sätt 
de fö rstodo och ]<unde jämna·de vägen för pilgrimerna, stod 
sedan hela vägen för mig, och jag frågade mi g själv : )) gör 
jag allt vad jag kan och förstår för att att göra pilgrimsfär
den litet lättare för dem, 050m jämte mig vandra väjg:en f ram? » 
Dessa vagsopare gjorde så och ·det med glädje. 

Pilgrimema, ja ·det är något så underligt gr ipan de med 
dem. M ånga ha :ko mmit långväga ifrån trotsande resans be
svärligheter. Och nu äro de här vid målet. De tillbedja 
andak tsfullt inför varje tänkbar gud och dra på alla både små 
och stora bönekvarnar och mäta avståndet kring te mplen med 
sin "kropp,det sistnämnda tillg ;\r -sfllunda: man böjer knä, läg
ger sig sedan rakl fmg på marken och på det stäJJe, varest 
pannan berör mar;ken, dras ett streck, sedan rese r man sig 
L'pp, och på det ställ e, där pannan berört marken, böjer man 
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åter knä och så ner, rakl ång på marken igen. Först när de 
bör ja går det nog så raskt, men när de hållit på en timme eller 
två, en dag eller två eller tre dagar, o, då går det så lång
sa m t, så långsamt. Om de äro i'härdilglaså hinna de mäta av
stånden runt templen på tre dagar, men är det en gammal 
gumma eller gubbe, .som inte opkar med så mycket, så kan det 
ta både fem och sex dagar, för vägen är så lång. 

* * 
* 

I 
I' F rån en an!lan dags erfare!l

heter berättar syster Greta: Till 
)) Tjitjin )) , en av Mongoliet05 fyra 
kungar hämtades vi en ,dalS51. Hans 
Maj :t s högste hövding lud e blivit 
sparkad i pannan aven häst, och 
vi hade lovat att ,komma och se 
till ·honom. Ett synnerligen ele
gant ekipage 'hämtade oss . En 
annan hövding var vårkörsveJl, 
och kun de tydligen den ,saken, ty 
undan gick ,det. Människorna, 
som stängde vägen, satte han fart 
på genom si tt oupphörli,ga hoj
tande. 

Väl framkomna blevo vi av 
en t j änare införda j hövdingens 
tält. Flera mäl) vo ro samlade där
inne, a lla klädda i ljusa, t revliga 
sidendräkter. I en av ,dessa män 
igenkände vi Tj it jin. V i hade vid ett föregående tillfälle 
sammanträffat med honol11 och hans gemål. Vid vårt inträde 
i tältet reste de sig upp från de mjuka mattor, på vilka de 
sutto och bjödo oss att taga plans. Jag grep em ell ertid ge
nast verket an med att lägga om såret. Telefon - ja, det 
fanns verkligen en sådan i tältet - pingla·de ideligen . En 
tjänare 'hade full sysse lsättn ing med att svara: »'hans högvör
dighetskropp 'befinner sig i ett dåligt tillstå nd )). 

När omläggn ingen var färdig, bjödos vi på te. Tältet var 
ljust och rent, det hela vellkade fint. Mäll1len själva sål.?;p 
vakna och intelligenta ut. 

Ja, t illfällena att 'hjälpa och tjäna äro många och behoven 
överväl,digande och vi räcka ej till. 

Mongolisk furstinna. De små 
å kinderna m ålade prickarna 
utvisa den furstliga rangen. 



- 76

Gud haf 13ig~ sin välsignelse till vad vi kunnat göra, 
och många glädjande resultat 11a vi fått se. Men det sorg liga 
är, att äran, som är Guds, den ge dessa fattiga, blillda män
nisko r åt oss. De förstå ej, att vi endast äro red6kap i den 
store läkarens 'hand. Det blir så mönkt oCll sdrt ibland, 
hjälpa deras :kroppar det få vi, men när det blir fr åga om deras 
5jälar, ,då mötas vi med ,detta full'komliga oförstående, de säga: 
»Vi ha nqgl, ,det är så bra som det är», och de synas ej äga 
några behov av något högre. 

Vår ,dagliga bön är, att Gud genom li v och genom den 
ande, som möter dem på vår lilla miss ions-s tatio n, må u ppen 
bara för dem att det finnes något annat, något högre, som 
är väft att taga vara på. Därför vad vi behöva, det är att 
Kristus ,dag för dag tar a llt ty,dlilglare gestalt uti OS'S , så att 
det b lir Kristus genom oss, vi s jälva förmå intet. 

Brev från Hallong=Osso. 
Den 8 a'pril 1920. 

Kära mi,ssionsvänner ! 
Med det milda vårväder, s'om nu efterträtt den kalla vin

tern , ha patienternas antal flerdubblats. Jag har också varit kal
lad ut på många ,sju'k,besök, ilbland till två a tre platser på da
gen. En dag till en ung kvinna, ,då Gud und erbart ingrep och 
förhärligade sitt namn. Hon är nu så glad och tacksam, pri
sande Gud för undfången nåd. Hennes nam'l1 är Serna. Bed
jen med oss, att Herren må föra hen ne helt ut ur hedendom~ns 
mörker. Hon förefaller ovanligt öppen och mottag l~gl för 
evangel ium. Sista gången Sernas bror kom efte r mi g, sade 
han : »Våra prä,ster och deras bön läsande äro till ingen nytta, 
de tänka endast på huru ·de skola få så mycket som möj ligt a,' 
oss. J esus~G uden, han srynes vara den mäkti ge.» 

I går klippte vi av sex tår på en gubbe, som förfru sit 
fötterna, och sydde i.hop 'ha lsen på en ung ,hustru, som försökt 
att begå självmord. Hon hade bli vit beskylld för att ha stu
lit och kom så i gräl med sin ;glrannhu,stru. I sin vrede skar 
,hon med en sax ett stort :hål i luftstrupen, men modet svek, 
innan ho n träffade pulsådrorna, och det blev hennes räddning. 
Efter omständigheterna befinner hon sig bra i dag. 0, att 
detta fin ge bliva ,henn e en läxa för livet. Mongolernas vre
desutbrott äro förskräckliga, de rasa som 'besatta och veta int e: 
själva vad de göra. 

-77

I tryckeriet ,ha vi nu avs lutat tryckningen av de trakta
ter, som jag förut skrivit om. N u arbeta vi med en kort 
katekes, som Gendun översatt fr ån kines iskan, ,och si6ta ar
ket är nu i pressen. Vi hoppas, att ,den skall få stor sprid
ning, ty jag tror, att innehållet är mycket lämpligt för dem, 
som ej förut hört evaJlIg!el ium. 

Enke-Billik ,har nu begynt att sätta Gam la Testamentet av 
bibliska 'historien. Vi ha papp~r till att trycka den och kanske 
ändå litet över. J a, jag berä:knar att vårt papper skall räcka 
till hösten, men då behöva vi ett nytt förråd. 

Vem vill vara med och 'hjälpa oss att !kunna sprida ljus 
ut över det mörka Mongoliet? V i äro ju nu lyckliga nog att 
ha både sättare och 'tryckare, och det är bara papper, som fat
tas OS'5 för att denna för mi ss ionsarbete t så nödvändiga krist
I iga littera tur skall tknnna Igles ut. Vi fråga: vem vill vara 
med om att sprida la, 100 eller 1000 traktater i Mongoliet? 

Gendun och D arste-Tjabb arbeta med översättning av 
traktater och annan kri s-tlig litteratur fr ån kinesiskan. 

För närvarande a rbeta de med att översätta Kristens 
'Resa, som vi tro kommer att -tilltala monlgtolerna . Darste
Tjabb lämpar si(g1 sä rskilt för detta arbete, emedan han är myc
ket skickli.g i det mongoli ska skriftspråket. Gendun är den 
enda, <som ,hos oss är så 11emma i kines iS'ka språ.ket, att han 
kan översätta det fullt ,korrekt. 

Sedan jag förra gången skrev, har Rijdji g ift s ig och skaf
fat sig ett eget litet tält. Hans hustru förefaller att vara en 
snäll och godmodig kvinna. Kom ihåg dem båda i edra för
böner. I skolan arbetar nu Banttj i ensam, ty Vang, kineslä
raren, har inte kommit ilglen efter ,det kinesiska nyåret. Han 
kan inte försörja sin stora familj på den lilla lärarelönen, säger 
han. Det känns trå'kigt för både oss och barnen . Han var 
pålitlig och präktig samt älskade barnen, men miss ionens 
kassa tillåter inte 'öka,de utgifter, åtmi nstone ej för närvarande, 
och ,därför ,kunde vi ej öka hans lön. 

Min 'hustru undervisar i :k ri stendom och sång, fröken 
Wiklund har övertagit det allmänna över inseendet av barnen. 

Tack för trogna för:böner och uppoffrande kärlek. I Kor. 
IS: 58. 

Min hustru förenar sig med mig i varma häl sningar. 

Eder medarbetare 
Joel Erilcsson. 
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Mongolmissionens expedition. 

Den I oktober inflyttar NIongolmissionens exped ition 
egen lokal. 

D å vårt arlbete utvidgat s till vad det nu är, så är det ej 
längre möjligt att på ett tillfredsställande sätt sköta exped i
tionsgöromålen utan egen lokal. För detta ändamål ,har det 
lyckats missionen att av K. F. U. K. få för:hyra ett mindre 
rum passande till expedit ion. 

:Men inredningen, ja, den fattas fullkomligt, ty Sv. Mon
go lm iss ionen äger ·i möbelväg ej mer än ett litet skåp, och 
n u stå vi i behov av ännu ett skåp , några sto lar, ett bord och 
alla övriga tillbehör för en välfö rsedd om än aldrig så liten 
expedi tio nslokal. Vi tro och hoppas att han, som välsignat 
vårt ar1bete så att denna utökning blivit en nödvändilg:het, han 
skal l ock genom sina skaffare förse oss med det fö r detta än
damål n<idvändiga pänningebeloppet. 

Såsom en första handpänning ha vi fått emottal~a 300 kr. 
till gr:undplåt föt- inköp aven skr ivmaskin , 

Ju\l!dorna! 

Ja, de stå nu färd iga och packade t ill avgång. Och till 
alla mis.sionens vänner, som genom gåvor elle r pänningemedel 
b idrag it t ill att jullådorna blivit så väl f'yllda, vilja vi siilgu 
ett hj ärtligt tack. 

Endast aningsviskunna vi förstå viLken glädje, som dessa 
lådors innehå ll skola komm a att bereda våra så alldeles sär
sk ilt ensamt boende missi·onärer , men detta fö rstå vi, att de 
ej på sin julekväll 1920 skola behöva känna sig så över
givet ensamma. De person li ga gåvorna s'kola tala sitt tY3ta, 
men icke desto mindre .kraf tiga ,språk om kärleks fy llda tankar, 
som gått dit ut för a tt låta dem känna, att vännerna äro med, 
att de ej äro så ensamma, som ,det kanske vill synas dem. 

Det har va6t oändl igt kärt att få packa ned alla dessa 
trevl iga och präktiga saker, ,som skola bliva till ovärderl irg 
nytta och g lädj e. T,ack för pänningebidragen som satte oss i 
stånd att inköpa sa·ker, som vi visste att missionärerna voro 
i behov av. 

K. F. U. K. i Stockholm som alltid Jlafthjärta och 'hus
rum för mong,olmissionen, ställde även nu en av sina sa la r till 
vår ·d isposi tion, så att vi kunde föra dit alla de olika pahten 
både små och sto ra. Så kommo de bestäLl da lådorna.. Och 

'
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lat oss nu tillsammans taga en liten överblick av det hela, när 
packningen gick av stapeln. 

Det för sta vi då möta är Ordföranden · och Sekreterar<!n, 
som voro ifärd med att öppna paketen och sortera ,dess inne
håll. Då alla paketen öppnats och dess innehåll fördelats gjor
·des ett <iverslag om vad som bäst borde k<ipas till. 

Nästa dag se vi flera personer i salen, som »'packmästare " 
ha vi frÖ'ken Stenberg, den platsen kan :hon s:köta bättre än 
de flesta, miEsionär Johansson ,snickrar 'händigt ihop lådor 
för lam por och Igli as, en ung m ongolvän för noggranna li stor 
över varje sak, som ,stuvas ned i ,den ena eller den andra lå
dan . Varje sak få r sin etikett, som tydligt bär' såväl givarens 
som mottagarens namn. Under det att arbetet pågår få vi 
höra talas om, att en låda står färdig med en orgel för Urga, 
ja, a:tt andra vänner ,ha giv it en liten spisel, så att systrarna 
i Urga skola kunna laga litet mat varje dag och ej bara en 
gång i veckan såsom hittills . På fabri'kenha de ,lagt sig sär
sk ilt vinn om denna lilla ,spisel, underredet 'har .gj.or ts hopfäll
bart, plåtar falsats, så att en aldr ig så litet kunnig mongol 
skall kunna bocka i-hop dem till rör, och spiseln i ett ögonhlick 
vara färd ig a tt tagas i bruk 

J a dessa lådors in nehåll tyda på de många nyttiga tingens 
mångfal,d. F rån mu nspelet till 0fgeln, från den rgn:övsta mans
känga ned till den allra raraste lilla barna.sko för iiten Svea, 
från ,den stora instrumentkokaren ned till den finaste lilla 
ögonsond. :Men vi få ju ej tala Dm all t vad jullådorna inne
hålla utan vänta till n:r 2 av L jusglimtar för 1921, då få 
missionärerna oS jälva ge si tt utlåtande över lådornas innehåll. 

Redovisning 
för de till Svenska l"Iongolmisgionen inkomna gåvomedlen 15 april- 
30 juni 1920. 

N:r 258 D. R.. A., N-hammar, 15: -; n:r 259 »En hlommn pil 
Märtas grav » 10: -; n:r 260 M , S., Doversto rp, 10 : -; n:r 262 H. L. , 
Sollefteå., 10: -; n:r 263 J. A., Flen, 5: -; n:r 265 »Mongolernas 
vänner» i Jönköping 100: - ; n:r 268 H. A. & H., Jönköping, 105:-; 
n:r 269 S. H ., Sm. Taberg, 20 : - ; n:r 270 A. v. B., Sthlm , 5: -; ll:r 
273 D. N.-T., Lund, 10: - ; n:r 274 C. B., G-borg, 32: 75; n:r 275 
S., Jönköping, 50: - ; n:r 276 S. T. , H-borg, 20: -; n:r 277 B. H., 
Arvika, 10 : - ; n:r 278 G. A. T" Jönköping, 20 : -; n:r 279 R. IL, 
Borås, 6: - ; n:r 28 1 L . L ., Backe, 10: - ; n:r 282 J. C. N., Malmö, 
15 : - ; n:r 283 A. M., Skepparslöv, 20: - ; n:r 284 SyL, Luleå., 16:-; 
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n:r 286 }ddens missionsförs'i.\jning 100: -; n:r 286 S. A., Engelsb., 
40: -; n:r 287 H. E., Vånga, 20: -; n:r 288 TJ.•'l., Sthlm, 10:-; 
n:r 289 D. l\I. N. K. F. U. M. 316: 61; Onämnd 2: -; nor 290 M. E., 
Tärnsjii, 10 : - j nor 28 1 E. A , Tärnsjö, 5 :-; nor ~9::l En fy[örer,inll i Hack
vad 50:-·; nor 293 A. B., Billesholmsgr., 10: ,- j nor 294 L. ' O., Lys
vik, 5: -j · n:r 295 K. W., Rönnöfors, 50: - ; T. A., Norrköping, 
5: -; n:r 296 A. 'J., Lindesberg, 10: - j n:r 297 JlI. S., Doverstorp, 
20 kr., n:r 298 V. J., Nårunga, 10 kr., n:r 299 A. F., Södertälje, 
15: - ; nor 300 A. R. sparbössa. 29: 60j nor 301 H. R., St.hlm, 10:-j 
n:r 302 H. R., Fridene, 100: -j Frn S. medL 10: -; n:r 303 E. G., 
Sthlm, 10: - ; n:i' 304 E. S., dito, 10: -; n:r 305 H. L. , di to, 150:-j 
H. A., dito, 5: - j n: r 306 Söndagsskolan, Billeberga , 21: -j n:r 307 
D. N-T., Lund, 5: - ; S. N., Sthlm, 10: -j n:r 308 O. K., Alsäter, 
8: -j L F., Sthlm ,20: -j Fru J., Äby, 10: - j 4 st. sparbössor, 
Kalmar, 38:82j A. P., Förlösa, 5: - j K. L., Ätvidaberg, fi:-; M. A., 
dito, 5: - j n:r 310 K. P. tackoffer för återvunnen hiiIsa 110:-j 
n:r 311 Syföreningen i Kasinge 50: -; Resebidrag, dito, 10: - j n:r 
312 Broddebo ungdomsf. 40: -j J. B., Ullersäter, 10: -j A. L., Vint
rOSt\., 60: -; N. L., dito, 10: -j nor 315 De kr. A llians, Sthlm, 75:-j 
n:r 316 K N., Luleå, 150: -; n:r 317 L. A., Lennartsnäs, 1/):~; 
n:r 318 Sv. Bibelinst. söndagssparbössa 25: -j n:r 319 A. P., Axmar, 
10: -j n:r 320 C. L., Sm. Taberg, 5: -j n:r 321 M. A., Jönköping, 
10: -; n:l' 322 K. JlI. A. 1,3 17: 50; nor 323 .t\. & H. L., Sthlm, 100: 
-j nor 324 Onämnda v,inner i Lindesberg 100: - j nor 325 A. U., 
örebro, 18: -j n or 326 MongolsyL i TJuleå 14: 16; .'\. A., Kristine
hamn, 10: -j n:r 327 Sparb., Balingsta, 6: 79 ; n:r 328 K . T., Norr
köping, ;350: -j n:r 329 Djursh. K. F. U. 1(. 81: -j nor 330 H. J., 
österkorsberga, 20: -j n:r 331 J. J., Bäckebo, 8:"':"'- j n:r 332 J. H., 
.Antnäs, 20: - j n:r 333 H. S., Norrköping, 6: -j no r 334 A. H~ , Ju
larbo, 5: - j n:r 335 A. G., Umeå, 2: -; Blommor på A. G :5 grav 
25: - ; nor 336 Sparbössa 17:01; nor 337 A. K, överum, 35:-; 

lA. R. , Sthlm, 25 :-; n:r 338 H. L., Sollefteå, 10 :-; n:r 339 L K., 
Järpen, 25: -; n:r 340 K S., Norrköping, 10: -; A. & H. L., Sthlm; 
till skrivmaskin 300: - ; n:r 341 E. N., Kattorp, 15: - . . 

Kollekter: N:r 261 Enköping 125: 63; nor 264 Jönköping 64: 80; 
n:r 266 Hovslätt 54: 28; n:r 267 Sm. Taberg 80: 84; n :r 271 N-ham
ma r 37: 25; nor 272 Vaggeryd 54: 50; n:r 280 Linköping 40: _.; 
Hallsberg 12: 86j Mariedam 15: 67; Zinkgruvan 22: 21; Motala 20: 
71; Katrineholm 113: 67; Aby 85: 69; Vånga 53: 16; l?inspång 65: 13; 
Betesda, Kalmar, 38: 05; K. F . U. K., dito, 33: 50; l\filslund 11: 60; 
Mossbo 8: 72; öbbestorp 13·: 75; Ljungby 5: 65; ölvingstorp ;l: 72; 
Torsås 11: 55; Il:r 309 }{ . F. U. Jlf., Ka,rlskrona, 126: 41 ; dito rese· 
.bidrag 5: -; Nelhammar 26: -; Måshult 8: 33; Ullersäter 23: 05; 
Frövi 33: -; Sallnamon 27: 78; Valla 9: 72; n:r 327 Ba lings'ta 10: 50. 

Summa kronor 5,966: 06. 
(Dämv 350 kr. till inköp aven orgel, 441 kr. till mattor, spisel 

och diverse julgltvor.) 

Med ett innerligt tack till varje givare. 
Alla lllisRiollsmedel böra, sU ndas under adre;;~ »Svenska Mongol

missionen », Brunnsgatan 3, Stockholm. 

Stockholm, Ernst Westerbergs Boktryckeri-A.-B., 1920. 

1111111111111111111:11111111111111111111111111111111111111111111:111111111111111111111111111111111I1II11I11I111I11I11I11I11I1111l1I1II1II1II1II1I1II11I1I11~ 

"LluSjhmtar ! 
från Monjotiet i 
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TIDSKRIFT FÖR SVENSKA MONGOLMISSIONEN 

EXPEDITION:N:r 6 1920Brunnsgatan 3, Stockholm 

Upp till samling in kamp. 
Av Gerda Ollen. 

H ög och väldig reser sig en fästning framför oss. Vi se 
dess tjocka murar, dess höga torn och tinnar, dess starka 
bålverk. Århundrade efter århundrade har den stått där 

som ett ointagligt fäste . Bakom dess höga murar är en väldig 
fiendestyrka förlagd. H ärinne utarbetar fältherren sina pla
ner och utdelar befallningar åt sitt folk. Här in ifrån bevakar 
han sitt område och befäster sin makt. 

Utanför fästningen befinner sig en liten skara människor, 
som det synes upptagen av något viktigt, och stundom ses 
deras blickar liksom prövande glida upp utefter de höga fäst
ningsmurarne. Varför äro de månne där? Ha de kommit 
för att bese den såsom ointaglig ansedda fästningen och be
undra det mäktiga byggnadsverket. 

Nej - avsikten är en annan. De visa och kloka skl1 lle 
le, de starka håna, ja, vem som hörde därom skulle gäckiind~ 
rycka på axlarna åt svärmarna och fantasterna, som i sin 
galenskap tro omöjligheter kunna bli möjligheter. Saken 
skulle dock härigenom icke förändras. Den lilla skaran, be· 
stående av knappt en handfull människor, är kommen till 
platsen fÖr att intaga fästet, besegra fienden och steg för steg 
erövra landet. Visste de det, de otaliga tjänsteandar, som 
utan rast och vila ila ut och in för att utföra s in herres be
fallningar, så skulle även de gäckande skratta åt ett så löj ligt 
upptåg. Som Goliat föraktade den späde yngling, som kom 
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honom till mötes med några stenar i sin herdeväska och en 
slunga i sin hand, så skulle också fienden i sin jättemakt gäc
kande betrakta dessa, som visst ämnade leka en barnlek med 
makten, inför vi lken de i stället darrande bort krypa i stoftet. 

* * 
* 

Bi lden betecknar den närvarande sIäIlningen i Mongo
liet. Den lilla skara, som utsänts av den store Fältherren för 
att ·föra hans strider i detta land, befinner sig inför det väl
diga, ti ll synes fullkomligt ointagliga fäste, som lamaism ut
gör. De veta, att fästningen, hela denna av människor hop
konstruerade religionsbyggnad, har en grundskada, och att 
dess fall är oundvikligt . Dock t<:r sig uppgiften att intaga 
densamma gigantisk, outförbar för en liten skara. 

Några smärre förpostfäktningar äro redan gjorda, och 
några byten hava tagits. Men härunder är det som ställnin
gens fruktansvärda allvar uppenbarats. Fienden har i detta 
land gjort fo lkets religion till operationsbasis och till det 
medel varigenom han fullkomligt behärskat dem. Detta är 
hans triumf, och i äran av detta mästerdrag av sin egen hand 
solar han sig. Ett helt folk, som på g ru nd av sin avgjort 
religiösa läggning och en nästan enastående förmåga av hän
givenhet för det, som är föremå l för dess religiösa tro, ett 
folk, som lärt att umbära och utan knot offra av sitt lilla för 
det, som för dem är det största - deras religion - ett så
dant folk ge r oförbehållsamt, utan någon som helst inskränk
ning, honom, dödsfienden till K ri stus Jesus, sin hyllning. 
Detta är hans stora glänsande triumf, hans ära, som till varje 
pris måste bevakas. Men hans ära den är liktydig med van
ära för det höga Kristus-namnet. Hans triumf, det är brän
nande ve . 

Så är då hela den strid, som nu förestår i Mongoliet, 
djupast en strid mot honom, som på det nesligaste sätt lockat 
till sig folkets hyllning. Den ärekrona, som mongolerna i 
sin enkla, oskrymtade tro skulle smyckat i ovansklig skönhet 
för sin ve rklige Konung - den sitter nu på hans fiendes 
hjässa. Under århundraden har detta var it fallet. Hur det 
så kunnat få fortgå, är omöj ligt att förklara annat än såsom 
varande en följd av onda makters sövande, förvi llande infly
tande. Endast härigenom kan förklaras, hurusom Kristi 
stridsmän med jämnmod kunnat se denna skymf ti lldelas de
ras Konung. Kristus skymfas, och hans fiende triumferar. 
Det är därför ställningen i Mongoliet den dag i dag är iram
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ställer sig med fruktansvärt allvar för hans folk. Det vore 
ej så, om ej Konungen i oändlig nåd och med ett förtroende, 
som är ägnat att förkrossa, försmälta våra hjärtan, hade an
förtrott åt oss att befordra hans intressen och utbreda hans 
rike på jorden. 

Hur ha vi begagnat hans förtroende med avseende på det 
land, där fienden just sitter på härskaretronen med den glän
sande ärekronan på s itt huvud? Såsom orsaken till att mis
sionsuppgiften i Mongoliet så föga har uppmärksammats, har 
framhållits de stora hinder och svårigheter, som framställt 
sig under de mi ssionsförsök som gjorts. Vidare den glesa 
befOlkningen, det prövande klimatet o. s. v. Det synes som 
om de, som framhålla sådana och liknande skäl såsom ursäk
ter, ej förstått, vad saken i själva verket gäller. 

Det rör sig ju om ingenting mindre än huruvida Konun
gens ära alltjämt skall givas åt hans fiende eller om genom 
seger, framgången ur, det må så bliva, en fruktansvärd het 
kamp, hans ära skall framstrå la såsom då solen i oändlig 
majestät och härl ighet bryter fram genom mörka moln. 

Saken är anförtrodd åt oss, och utgången beror på, hur 
vi utföra vårt uppdrag. Från stridsfältet härute har medde
landen hemsänts om segrar, som vunnits. På samma gäng 
som sådana meddelanden böra mottagas med djup tacksamhet 
till Gud såsom varande inseglet på att verket är hans och 
löften om den stora seger, mot vilken vi gå, på samma gång 
bör dock fasthållas, att den stora, fruktansvärda samman
drabbn ing som måste äga rum ännu ej är påbörjad. Den 
väldiga uppgiften ligger framför oss och utgör i sig själv en 
den mest vältaliga, inträngande kallelse till unga människor, 
som vigt sina liv åt Konungens tjänst, att gå in under den
samma. Den är hård och krävande. Den som går in där
under kommer att i sitt innersta li da aven köld, som är mer 
isande än den, som kommer hans lemmar att stelna, aven 
hetta mer glödande än den, som bränner över hans huvud, och 
en torka mer fördärvbringande än den , som förvandlar de 
gröna slätter-'na till öde bru nbrända stäpper. Ingen må tro, 
att uppgiften blir lätt. I själva verket är den strid, som före
står, en strid på li v och död. Föres den striden på ett slött 
och sömnaktigt sätt, kommer nederlag att bli följden. För 
det må vi veta, att fienden ej lämnar sin ärekrona i Mongo
liet till Jesus Kristus, förr an all hans väldiga härskarekraft, 
hans listiga, tallösa planer och hemliga anfall, där de minst 
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anas, ha mötts aven övermakt, för vilken han tvungits till
baka. 

* * 
* 

Mongolmissionen står av alla tecken att döma inför ett 
nytt skede. Det gäller ingenting mindre än en kraftig fram
ryckning mot fiendens fäste. Det gäller öppen strid på liv 
och död mot de makter, som triumfera mot Jesus Kristus. 

:Men vi ,:,änta - vänta på förstärkning. Vi stå inför 
den höga fästningen. Vi blicka upp mot dess väldiga bål
verk, dess tjocka murar. Seger måste vinnas. :Men den k'Jm
mer att kosta offer och blod, varje handsbredd mark, som 
tages från fienden, skall vinnas under hetaste kamp. Därför 
kräves att stridskrafterna mångdubblas. Bönens stridsmän 
måste träda i verksamhet såsom aldrig förr. Unga män och 
kvinnor, hörsammande Konungens kallelse, måste skynda att 
förena sig med den väntande skaran därute. En var, som 
ej kall och oberörd kan bevittna, hurusom hans Konungs ära 
trampas i stoftet, må stå upp och göra den insats i den före
stående heta striden i Mongoliet, som Konungen väntar. 
Låtom oss så, tätt fylkade samman, tränga fram mot fiendell, 
i korsets tecken. Korsvägen, lidandesvägen, det är kUilgs
vägen, som för till seger. Och för dem, som gå den vägen, 
är kraft tillförsäkrad. Fiendens makt och list må vara aldrig 
så stor, striden bli aldrig så het - tränga vi framåt i samlad 
styrka i korsets heliga kraft, då är utgången viss. Seger 
genom Jesus Kristus, ära åt hans heliga namn. Men samling 
behöves. Kristi stridsmän i skilda läger och samfund - er 
medverkan behöves. Det rör sig om det högsta och heligaste 
intresse, som kan intaga och till ett förena oss människor. 
Det gäller Kristi ära. Under århundraden har hans namn 
tillfogats en blodig sl<ymf. Vår enkla, oavvisliga plikt är 
att göra, vad på oss ankommer, att den na skymf måtte ut
plånas och Jesus Kristus, vår Konung, bliva hyllad och till
bedd. 

Upp därför till samling' Det gäller en kraftig f m111ryck
ning utan dröjsmål. Det gäller att genom kamp tränga till 
seger i korsets kraft. I 
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Liten minnesruna över Mongolmissionären 
N. J. Friedström 

av hans vän och kamrat A. F. Almblad. 

Jag känner det nästan som en helig plikt att i Sv. mon
golmissionens tidning få teckna en liten minnesruna över den 
till Gud hemgångna mongolmissionären N. J. Friedström. 
Han har nu avs lutat sin tjugoåriga arbetsdag i Mongoliet. 
Gud har kallat honom till vi la. Det var en kraftig stämma 
som tystnade i ökenmissionen i och med missionär Fried
ströms bortgång. Mongolerna ha i honom förlorat en god vän, 
en som älskade dem, som predi
kade evangeiium för dem, som 
ömmade för deras nöd och som 
bad för dem bittida och sent. 

Friedström var en av ban
brytarna i Mongoliet. Det i Ki
nas och Mongoliets missions
historia så sorgligt minnesrika 
året 1900 kom Friedström i 
säll skap med norska m issionä
ren Suber från en pionjärresa 
till Ulliassutai i norra I\,fongo
liet. Komna ned mot Kinas 
gräns fingo de höra rykten om 
huru missionärerna förföljdes 
och mördades. De fingo även 
reda på att deras kära kamra
ter, de andra mongolmissionä
rerna, icke voro så långt borta. 
De höllo sig gömda, väntande på N. J. Friedström. 

att de mörka molnen skulle 
skingras. Friedström och Suber k01111110 överens om, att Suber 
sku lle försöka få kännedom om kamraternas öde. Suber fick 
det också, men blott för att få följa en hel liten skara svenska 
missionärer i martyrdöden. " Så blev då även detta land, Mon
goliet, döpt och beseglat för Kristi mission med ädla marty
rers blod. Friedström blev av mongoliska vänner underrät
tad om huru det gått med hans kamrater samt att om han ville 
rädda sitt liv, så måste han genast fly längre inåt Mongoliet . 
Han beslöt sig för att göra så, samlade i hast tillhopa sina 

* Vid boxareupproret 1900 fingo även tre av svenska mongolmis
sionens missionärer lida martyrdöden. 
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magra och trötta kameler och flydde. Hans hjärta var fullt 
av sorg och saknad över de stupade kamraterna och över den 
förlust missionen i Mongoliet lidit. Men längre och längre 
gick färden inåt ökenlandet, och slutligen kom han fram till 
Urga i norra Mongoliet. Han var räddad till livet. 

Missionär Friedström gjorde nu ett besök i Sverige. 
Strax efter det han firat sitt bröllop återvände han, åtföljd 
av sin hustru, till Mongoliet. Det var hösten 1902. Det är 
på den stora missionskolonien Patsebolong som han utfört 
sitt egentliga livsarbete som missionär. Länge skall hans 
minne leva där. Att med några penndrag ge en beskrivning 
på denna koloni, och det gedigna arbete, som där utförts av 
missionär Friedström, går icke. Vare blott sagt att Patse
bolong är en jordbrukskoloni, i Amerikanska Skandinaviska 
Alliansmissionens tjänst, med en areal av inemot 10,000 

tunnland jord. Här har Friedström, med tillhjälp av flera 
hundra kinesiska arbetare, låtit gräva ett mycket vittomfat
tande kanalsystem. Huvudkanalen från Gula floden till mis
sionsstationen är 111z svensk mil lång. Från denna huvud
kanai utgrenar sig nu, likt ådror, en mängd större och mindre 
grävda kanaler åt alla håll på kolonien. Och Gula floden får 
släppa till av sitt feta grumliga vatten för att framalstra en rik 
skörd till lön åt Patsebolongs kinesiska och mongoliska arren
datorer. Vidare ha under årens lopp å stationen uppförts 
flera präktiga bostäder för missionärer och dito kapell, skol
lokaler, bostäder för arbetare, sädesmagasiner m. m. En 
mängd dj ur av olika slag, som tillhöra missionen, göra sitt 
till för att få den stora landskapstavlan så färgrik och mång
skiftande som möjligt. Det ligger ofantligt mycket av energi, 
begåvning och en okuvlig vilja samt bön, tro och uthållighet 
bakom detta arbete. Prövningar, motgångar och hårda stor
mar ha varit med, liksom vid allt banbrytningsarbete. En 
barmhärtig Gud har vakat över det hela, och många dyra män
niskosjälar ha genom evangelium på Patsebolong blivit räd
dade från hedendomens synd och bittra nöd. Detta är hundra
faldig lön för all möda. Vid sidan av det direkta missions
arbetet har kolonien kunnat hjälpa många fattiga, mättat 
många hungriga, givit kläder till trasiga stackare, underhållit 
skolor, lärare, evangelister, underhållit unga till Gud omvända 
kinesiska ynglingar, ävensom en mongolyngling vid ett 
seminarium i Kina. Dessa ha sedan i flera år förkunnat 
evangelium bland sitt eget folk. 

Missionär Friedström var blekingebo till börden. Han 
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hade haft den förmånen att äga troende föräldrar. Hans eget 
tros liv började därför redan i unga år. Tron på Gud var 
hans stora styrka i livet. Tron svek honom aldrig. Han 
ägde den tro, som framföder gudslivet - andelivet i själens 
djup; den tro som ger livet dess rätta färg - himmelens 
färg. I tron på Gud och i förvissning på hans kallelse gick 
han till Mongoliet. Huru ofta hörde jag ej honom säga att 
han var så viss på att vara på den plats i livet där Gud ställt 
honom. Därför kunde han också hålla ut, och höll ut det 
gj orde han tills han stupade i selen. 

Friedström älskade det folk, som han levde och verkade 
ibland. Att t j äna Gud och verka hans verk bland mongolerna 
var för honom icke något som han behövde truga sig till; det 
var hans lust, hans stora glädje i livet. Han var icke bara 
begåvad när det gällde det praktiska, han var det ock när 
han kom i predikstolen. Med kraft och värme och hänförelse, 
och ofta under strida tårar, har han för mongolerna predikat 
korsets blodfärgade evangelium. Han var en man, som aldrig 
sparade sig, utan höll ut i ur och skur. Någon »Iatsida» 
fanns icke hos Friedström. Därför var han också trött och 
utsli ten och hade för längesen behövt få göra en tur till hem
landet, men omständigheterna tilläto det icke. Bönens ande 
hade han i rikt mått - liv och värme var det i hans bÖll, 
och stor och kraftig som han var, brukade hans bön ändå ,~fta 
sluta i gråt inför Gud. Ofta berättade han för mig, huru 
han under flykten 1900 alltid höll sikte på polstjärnan, när 
han på nätterna strävade framåt med sin karavan. I andligt 
avseende höll han, med Guds nåd, alltid sikte på den evigt 
klara morgonstjärnan. I dess sken har han nu också nått 
det eviga hemlandets kuster. 

Ur vardagslivet. 
,>Herren är mitt ljus och min frälsning; 

för vem skulle jag frukta? Herren är mitt 
li vs värn; för yem skulle jag rädas h 

Ps. 27: 1. 

Hallong-Osso den 9 maj 1920. 

Jag är ensam i Mongoliet, eller - vad som kallas 
ensam. Joel och Anni ha rest ned till Kalgan, för en kort 
tids vila. När jag i morse stod och såg efter de avresande, 
kommo flickorna och slöto sig omkring mig under det de meel 
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både litet undran och värme sade : »Agga åtto gant jar bålsä» 
(Nu är vår stora syster ensam). De undrade nog om jag skulle 
komma att gråta och se ledsen ut, och jag märkte att de vilJe 
försöka vara för mig vad de kunde. Inte har jag fått tio i 
dag att komma ihåg att jag är ensam. Jag har stått v id 
medicinskåpet så gott som hela tiden, utom vid mötena, och 
därtill varit på s jukbesök ett par km. härifrån hos en s juk 
kvinna. 

Den 10 maj. 
I morse red jag ned ti ll den s juka och fann henne myc

ket bättre. K väll och morgon har jag nu henne att se om och 
många sjuka har jag härhemma. Dessutom ha »lärofadern» 
(Gendum) och jag åtskilligt bestyr att övervaka hela maskine
riet. I afton hedrades Hallong Osso med besök aven »nöj en » 
= hövding. Bantje och Gattjima bugade sig till jorden för ho
nom på äkta mongoliskt vis, men »lärofadern » lyfte på ut
ländskt maner på mössan, vilket först kom hövdingen att se 
litet förvånad ut, varefter även han rev av s ig mössan . Ett par 
timmar i förväg kommo ett par "förridare» för att anmäla hög
hetens ankomst. Jag har legat på knä framför honom på 
kangen och gnid it in honom med liniment och masserat hans 
ben en halv timme. 

Den 20 maj. 

Inte hade jag vågat tro att tiden i ensamheten skulle bli 
så rik. På morgonen den Il maj då jag stod och delade ut me
dicin, kom en av de besökande in och halvviskade med tydlig 
bävan i både röst och ansiktsuttryck: »Gevärsmänniskor kom
ma». I nästa minut kommo genom grinden en 7-8 beväp 
nade män, som genast spridde sig ut över gården till de ol ika 
husen och ingångarna som en trupp som är utsänd att in
spektera; de voro kines iska soldater. Brutalt och grovt be
gärde de ett fint rum för en hövding, som skulle komma, och 
med gevären i händerna stodo de framför mig och pratade. 
Man kunde gott ta dem för en fö rtrupp av ett större rövar
band. Jag visade dem in i ett av våra kinesrum och bad 
dem slå sig ned på kangen tills te kunde b j ud as dem, men 
de fortsatte sina inspektioner och gingo frän rum till ruOl. 
V ilken lättnad när i detsamma ett par kärror och ytterligare 
några ryttare anlände, av vilka en var en fin, artig kines i 
s ilkespatse och med guldbågade glasögon och guldur och ren 
näsduk. N u blevo genast de rövarliknande sällarna så spaka 
och slogo sig i ro ned omkring tekannan. I vårt samlings
rum dukades ett tebord på utländskt vis, och »lärofadern » och 
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jag g jorde sällskap med den fin e herrn och hans tvenne bättre 
följeslagare under det de drucko sitt te. Det var ju en god 
avs lutning på denna historia som visat en så hotfull början. 

På aftonen kom bud från Goltjaggan 9 svenska mil 
österut, varest på natten en mongolhövding blivit skj uten. 
På mina förfrågni ngar svarades att inga ben voro kross~de 
elle r några inälvor skadade. Och i hopp att kunna lappa ihop 
skottsåren begav jag mig vid 112 6-tiden på kvällen i väg, se
dan alla riktigt tiggt mig och nästan skickat i väg mig. Alla 
i vår församling voro så ivr iga att vi skulle hjälpa . Jag va r 
förfärligt trött efter all t arbete med s juka och alla förbere
delser för resan och allt, men efter blott några få timmars ritt 
kände jag mig som förnyad - en ny uppfyllelse av löftet i 
Jes. 39: 31: »så hasta de åstad utan att uppgivas ». Bruno, 
»missionshästen», löpte med högburet huvud. De friska, 
lätta hovslagen, den ljuvliga aftonsvalkan och den späda grön
skan över de vida, fria slätterna, allt, allt fyllde mig med j \.1

bel, och innan jag hunnit bli trött i mitt sinne, hade klockan 
blivit 12, och S svenska mil vorO tillryggalagda. Själen hade 
mättats av den Högstes höghet och underbara härl ighet. Så 
ljuvligt predikade först fält och kullar, som lågo badande i 
aftonsolens glöd, så mäktigt och starkt dragande uppåt mot 
det eviga ljuset de tusen tindrande stjärnorna, sedan jordf' ns 
ljus slocknat. Kanske var det en liten smula underligt att 
ensam med två oomvända mongoler genom det djupa mörkret 
rida fram emot rövarnästet, men mest av allt var det under
bart, ty - över mig var Guds stjä rnehimmel. 

För att hästarna skulle få litet vila, stannade vi nu vid 
ett 1110ngoltält på slätten, och framför den flammande elden 
låg jag på det hårda jordgolvet med en »sten » - nej trälåda 
till huvudgärd och brydde mig ej om hur många tusenfotingar 
eller andra kryp, som närmade sig, ne j, jag bara brydde mig 
om att få vila. Efter tre timmar voro vi åter ute på s l ~.t
tema, och klockan 9 på morgonen var jag fr amme. T ill min 
förskräckelse fann jag mannen alldeles förfärligt illa tilltygad. 
Och jag kunde ej begripa, varför Gud rent av drivit iväg mig 
och så underbart burit mig de många milen genom nattmörk
ret. Men så mötte Gud mig med ordet: »0, låt mig föra en 
skymt av frid i något kämpande hjärtas strid, en stråle Idar 
från Guds kärlek varm i bä·vande människobarm - - .- ». 
Där var min uppgift. Och om jag ej kunde göra mycker mer 
för den sjuke, så kunde jag likt samariten gjuta olja och vin 
i såren och förbinda dem. Vänstra lungan var genomsk juten 

-
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strax nedanför hjärtat, och vänstra armen, som mannen hållit 
tryckt mot bröstet, var fullkomligt krossad. Musklerna 
hängde söndertrasade och såret var redan svart och illaluk
tande. Jag sade dem uppriktigt, att här kunde jag ingenting 
göra. Så levande, så dj upt såg jag kravet på oss missionärer 
i den stunden. För oss gäller det här att få en tro som kan 
ta ut löftena. Marc. 16: 17, 18. 0, här behöver ordet s~ad
fästas med åtfölj ande tecken. Bedj en för oss om den Helige 
Andes utg j utelse över vårt liv. 

På hemfärden övernattade vi hos en vänlig mongolfamilj . 
Hustrun hade aldrig förr sett en utländsk kvinna och hade 
åtskilligt att fråga om. När jag berättade för henne om Je
sus, gjorde hon ett kors med fingrarna och frågade: »Är det 
den där?» Hon lyssnade så stilla till den nya läran, men lik
väl utförde hon troget sin dyrkan och tillbedjan inför de döda 
gudarna innan hon gick till nattens vila. 

Det var första gången jag såg någon utföra sin hedniska 
gudstjänst och jag var intresserad. Med radbandet mellan 
händerna böjde hon sig ned mot jordgolvet och snuddade meLi 
pannan mot marken, och mumlade någon bön, varefte r hon 
reste sig och förde händerna sammanlagda först mot bröstet 
sedan mot pannan . Detta upprepades ända t ill 26 gånger. 
Jag märkte att det var med stor möda hon kunde böja sig och 
resa sig upp, och först följande morgon vågade hon v isa mig 
sitt ben, som var förfärligt svullet och hade ett otäckt varigt 
illaluktande sår. Inte fi ck det hindra henne att tillbedja. 0, 
om vi a lla, som ha en leva.nde Gud, visade samma iver i vår 
dyrkan. 

Den 19 juni. 

F lera veckor ha gått sedan detta brev påbörj ades och om 
ett par, tre dar är jag färdig för min sommarresa. Restälte1l 
stå uppspända på vår gård och påminna jämte alla packlårarna 
om uppbrottet. J ag hade j u längtat så att få komma ut bland 
folket och gör det än, dock kan jag ej neka att jag på samma 
gång nu , när jag står så nära att lämna Hallong-Osso, kän
ner en viss underlig känsla. 

På månader ej en vit människa att säga ett ord till. --
Kanske kommer tanken så mycket lättare därför, att 

sommaren är den enda tid på året, då det här är verkligt liv
ligt. Till Tabool och Hallong-Osso komma massor av utlän
ningar, turister och missionärer. Hit väntas en hel del skan
dinaviska missionärer. Att just när allt står och väger lik
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som i förväntan ge sig ut ensam i öknen känns en liten smula 
för köttet, och dock vi lle jag för ingen del stanna hemma. 

Den stackars mannen i Golt jaggan är död. Innan Erics
SOns kommo hem, hade jag tre gånger varit till hans hem. 
Då jag andra gången hämtades, stannade jag fem dagar och 
skötte hans sår. Under tiden gjorde jag en massa besök ut 
till närmare eller avlägsnare liggande tältbyar, där någon sj uk 
bad mig komma. En dag hämtades jag aven gammal äre
vörd ig lama bort till en s juk. Mellan höga, toppiga berg, 
över kammar och ned i dj up gick färden. I sanning en natur 
för tempel och tillbedjan. På alla höga berg finnas ock sto
der resta för gudarna, stora stenkummel med vimplar och 
flaggor. Och tempel är det gott om, och - tillbedjan; mell 
den är som gudarna s jälva död. En kvinna sade till mig: »Vi 
kvinnor ha ej mycken tid för ti llbedjan. Vi skola sy och 
hålla hemmet i ordning och se efter d juren!» Jag sade henne, 
att under allt detta kunde hon tillbedja. Med häpnad såg hon 
upp på mig och sedan på de andra kvinnorna och skrattade. 
»Så litet vet hon om tillbed jan», menade hon naturligtvis . 
På åter resan denna gång fick jag här och var se slätten av
brytas av stora tåg av festsmyckade mongoler. Så vackert 
lyste allt det färgrika, det dj upt röda, klart blå, gula och 
g röna, och silver- och korallsmycken glänste fantastiskt i "so
len. I långa karavaner kommo de, medförande restält och 
andra nödvändighetsartiklar samt gåvor åt präster och gudar. 
En stor tempelfest firades i »Den soliga platsens tempel » och 
i tusental samlas mongoler. Kanske har det för de fl esta ur
artat t ill att bliva en stor folkfest, där det gäller att vara 
smyckad med all möj lig' grannlåt för att bli beundrad, kanske 
dock mången sjuk, fattig, släpar sig fram i tro och verklig 
tillbed j an. 

Vid mitt tredje besök var mannen död och kvinnorna, 
som mötte mig, klagade: »0, du hann ej, nu är han borta. » 
Tänk vilket fö rtroende de nu ha för »utlänningarna», de bedja 
och tigga: »Kom hit och bo ibland oss». - Var äro de, alla 
de unga, som skola komma och bo mitt ibland dessa a rma? 
Var äro de alla, de villiga hjärtan, som skola bära oss igenom 
härute? Hör du ropet? 0, du måste höra det; så hopplöst, 
så vilt, så skärande. Du hör och du hastar till hj älp - till 
bön och offe r och gärning. 

I det tält, där den döde låg, sutto ett ha lvt dussin präster 
och läste böner. Jag frågad e : »Vad betyder nu all denna 
böneläsning? » En av de äldre sade litet tvekande, som om 
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han s jälv ej riktigt trodde på det: »Vi hjälpa honom in i him
len ». - Jag visade dem det orimliga i tanken och tog bilder 
ur livet, som de kunde fö rstå. De hade ingen brådska att 
återgå till sin böneläsn ing, och vi hade ett långt samtal. Tänk 
om den dagen vore nära då prästerna, som äro fo lkets ledare, 
vaknade upp. 

O, vi vi lj a tro, tro till seger. 

Eder i Herrens tJ anst lyckliga 
Hulda Wiklund. 

Meddelanden. 

Länge ha mongolernas vänner därute och härhemma 
gemensamt bedit, trott och väntat, att Darste-tj abb och Bantj i 
skulle taga steget fu llt ut och genom dopet besegla sin tro. 
Härom dagen nådde oss den glada underrättelsen, att de båda 
den 2 juni å Hallong-Osso blivit döpta . 

Bantj i, allas vår vän, Gerda Ollens 
trogne följeslagare på hennes sommarresor, 
Bantji, mongolläraren , som så länge varit 
fullt övertygad om sanningen, men som av 
männ iskofruktan låtit binda sig, han har nu 
tagi t steget fullt ut ... Och på dopdagen 
lär han s ansikte varit strålande av fröjd. 

Den förut människofruktande Bantj i 
har befunnits villig att som bibelspridare 
begiva sig till fiendens högsäte, Urga, och 
där är han nu, för att gemensamt med 
sys trarna söka få lj uset at t lysa in i någon 
liten vrå i det stora t unga mörkret. 

Efter Bantjis ankomst till Urga skrev 
fröken Ollen: »Jag är så glad att ha honom 
här, det känns som en stor hjälp. Han har 
ett så ovanligt gott sätt med mongolerna. 
De ma vara aldrig så buttra och tvära, om 
det är någon möjlighet, så nog avväpnas dc 
och bli tillgängliga, när han språkat 
med dem en stund. När Bantji vilat 
ut några dagar efter den långa resan, ska ll 

Vår vän Bantji. han börja sitt bibelspridningsarbete 
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Urga: Han kommer att möta motstånd, hån , förakt och myc
ket h.tet, kanske knappast en gni sta av fö rståelse. Och vad • 
~er ar, fienden kommer att uppbjuda all sin kraft för att 
hll1dr~ honom och draga honom in i det tjocka, svarta l11 örk
ret har. Hjälp oss att bedja tör honan'/,; endast genom att vi 
sluta en bönering omkring honom skall han kunna övervi nna 
och bli till välsignelse i U rga. » 

Det torde vara möjl igt, att systrarna snart komma att 
begynna med några små möten, kanske vi snart ha en liten 
skola fö r mongolbarn även i Urga. 

Mongolvänner, låt oss bedja mycket, tro mycket och 
vänta mycket, på det att Jesus må bli förhärligad genom att 
själa r bli vunna uppe i U rga. 

Sedan sista numret av Ljusglimtar utgavs har Röda
kors-syste rn fröken Dagny Hansen blivit antagen till mon
golmissionär. Och i början av nästa år hoppas vi få den 
nåden att kunna sända henne »H erren tilI hjälp , Herren till 
hjälp bland hj ältarna » ... i Utga. 

* 
E n halv mil norr om Urga ligger det så kalIade ;> Buddas 

heliga berg». Detta berg är skyddat och bevakat, dess väk
tare tillåta ingen utlänning att beträda det avskilda området. 
Skogen liknar en park fylld med nästan tama djur, och intet 
skott få r där under någon omständighet fä lla villebråden. 
Det berättas, att för et t tiotal å r sedan några ryska generaler, 
som voro på ett tillfällig t besök i U rga, tänkte över träda 
denna lag, och gåvo sig i väg dit fö r att jaga, men det var 
nära att de själva av vakten blivit nedskjutna. 

Här i skuggan av Buddas berg ha våra sys trar unde r 
sommaren fått åtn juta en välbehövlig vi lotid. 

Efte r vin terns oerhörda sjukvårdsarbete voro de nästan 
nedbrutna. Och de beslöto sig för att under en kort tid av 
sommaren söka slå upp sitt tält på s lätten utanför Urga. Men 
deras mongolvänner avrådde dem alldeles bestäm t. De sade: 
»Det är numer så mycket löst folk som stryker omkring, så 
ni böra ej slå er ner på slätten.» Och en av deras vänner, 
en gammal mongolgumma, som varit deras patient , red i våg 
upp till Buddas berg, varest hennes släkting är överuppsy
ningsman. Hur hon talat om »främlingarna » vet man ej . 
men hon förde det budet med sig, att de skulle få slå upp sitt 
tält i hans omedelbara närhet och åtnj uta hans beskydd. Ocb 
där ha de fått v ila. Syster Greta har fått tid t ill studie r och 
g jort stora framsteg i såväl tal som skriftspråket. 
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Utstation. 
K011'L hit över och hjälp oss . E n vårdag 1920 anlände till 

H allong-Osso H årin -D a, en av provinsen Goltjaggans många 
hövd ingar. Hans ärende var att bedja missionärerna komma 
och öppna en station i provinsen Golt jaggan. Han v ille ::; jälv 
ställa en bostad på några rum till missionens di spos ition. En 
annan av hövdingarne, den gamla Martja, ä r en av Hallong
Osso-mi ssionärernas bästa vänner. Han är väl känd över 
hela s in provins, likaså är det en känd sak, att han genom 
missionärerna blivit botad från sin mycket svåra s jukdom. 

Under årens lopp ha Goltj aggans befolkn ing blivit allt 
mer och mer vänligt stämd mot »främlingarna ». 

Missi onär Eriks
son skriver: »Aldri g 
blir jag så vänligt 
mottagen som där, 
och många av dem 
lyssna gärn a till evan
gelium, ehu r u ännu 
ingen avgjort sig 
för att följa Jesus. » 

H är är nu öppet 
för evangel ium, skola 
vi kunna gå in genom 
den öppnade dörren? 
Ja, i Jesu namn vilja 

Gendum och Datste-tjabb syselsatta med vi gå till Goltjaggan 
översättningsarbete. och ämna för den 

kommande vintern 
låta Gendun och Nand ji såsom evangelister bosätta s ig där. 

Detta glädjebud från Golt jaggan nådde oss samtid igl 
som underrättelsen att alla på Hallong-Osso, utom fr u E riks
son, legat svår t sjuka. Spanska s j ukan hade härjande rasat i 
t rakten av stat ionen och skördat många offe r bland mongJ
lerna. Ehuru de våra var it hårt angripna, tillfrisknade a lla. 
Det ansågs dock nödvändigt att missionär och fru Eriksson 
skulle för litet luftombyte resa ned till Kina på en tre veckors 
t id. Denna tid blev våra syskon t ill stor välsignelse och ve
de rkvickelse. 

Under sommaren har missionär Eriksson i sällskap med 
två nor rmän besökt en större offe rfes t vid H ånge r Äbbo." 
Berget Hånger är för mongolerna en mycket helig plats, och 

* Åbbo betyder offeraltare. 
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dit hade vid detta tillfälle samlat sig ett par tusen mongol r. r. 
Mi ssionär Eriksson berättar, att han medförde ett tält för att 
bo uti, som han även tänkte begagna för skriftspridning 
och predikan, men det blev snart så fullpackat av mongoler, 
att han fr uktade, att det sku lle sprängas sönder, varför han 
snart nog fick fl ytta ut både sig sj älv och traktatlåd;tn. 
Många lyssnade såsom det syntes ganska intresserade t ill 
evangelium. 

Dessutom har missionär E r iksson på försommaren varit 
ute på ett par längre missionsresor till Dola-N or med n ,ora 
platser . På Hallong-Osso fortgår arbetet oavbrutet, besö
kande mongoler komma och fara. I skolan efter Bantj i har 
Darste-tj abb upptagit undervisningsarbetet. 

I ed ra böner g löm men 'e j Darste-tjabb. 

* * 
* 

I slutet av augusti avreste missionär M. Johansson från 
Göteborg med ångfartyget »Japan» till Shanghai, och han 
torde i dessa dagar vara framkommen till Hallong-Osso. 
V ilket möte! Jag tänker mig, att det var en liten försmak 
av himmelsk g lädje där ute i ödemarken, en stund, som de 
trogna vännerna mongoler och missionärer med längtan sett 
framåt till. H an, deras älskade lärare, som de för snart två 
år sedan fi ngo säga farväl ti ll, var åter hos dem. V i minnas 
kanske den hälsning, som missionär Johansson medförde från 
en omvänd mongol: »Hälsa församlingen i ditt hemland, och 
tacka dem för vad de g jor t för mongolerna , men bed dem 
också, att de sända oss fl era lärare». 

* 
* 

" 

NIissionsvänner) bedjen med oss, att Gud ma 1 s in nåd. 
uppväcka många t rogna skaffare, ty till följd av den alltfort 
rådande låga kursen äro våra kvartalsutgifter ofantligt stora. 
D essutom böra missionär och fru E riksson på nyåret få resa 
hem för ett års välbehövlig vila efter deras mer än s juåriga 
viste lse därute. Skola vi i börj an av 1921 även kunna ut
sända tvenne nya missionärer , så behöva vi för dessa fyras 
resekostnader få tillsammans en extra summa av cirka ti o·· 
tusen kronor. 

Ett sätt att främja mongol1nissionen är att bland vänner 
och bekanta sprida Ljusglimtar. 




