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SANDEBUD
TILL SIN1MS LAND
SVENSKA MISSIONENS I KINA
60-ÅRS BERÄTTELSE

REDIGERAD AV

Martin Linderw

SVENSKA MISSIONENS I KINA FÖRLAG
DROTININGGATAN 55, STOCKHOLM

"Så säger Herren: På välbehaglig tid har jag bön
hört dig, på frälsningens dag har jag hulpit dig; och
jag skall bevara dig och göra dig till förbundsmedlare
för folket, att du må upprätta landet och utskifta arvs
lotterna, som ligga öde,
och säga till de fångna: 'Dragen ut!' till dem som
äro i mörker: 'Kommen fram!' På vägarna skola de
hava bete och på alla kala backar finna betesmark.
De skola ej hungra och icke törsta, och öknens glöd
och solen skall icke skada dem; ty deras förbarmare

skall leda dem och föra dem till vattukällor.
Och jag skall göra alla mina berg till väg, och mina
stigar skola upphöjas.
Se, dessa skola komma fjärran från, och se, några
från norr och ifrån Sinims land.
Jublen, I himlar, och fröjda dig, du jord, och I berg,
bristen ut i jubelsång; ty Herren vill hugsvala sitt folk
och förbarma sig över sina betryckta."

Gummessons
BOKTRYCKERI
AKTIEBOLAG
STOCKHOLM

1947

Jes. 49: 8-1 3 (äldre övers.).
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Sextioårig missionsväckelse
Av Redaktör jakob E. Lundahl

Den inledande artikeln till den 50-årsberättelse, som utgavs
av Svenska Missionen i Kina för tio är sedan, hade till rubrik
"Missionsväckelsen på l 880-talet" . Den var författad av säll
skapets dåvarande ordförande, doktor Karl .Fries. Han började
sin artikel med att framhålla · det oupplösliga sambandet mel
lan missionsväckelser och · allmänna väckelser. "De förra bli
alltid frukten av de senare . liksom hos den enskilde, då han
blivit väckt och omvänd och delaktig av frälsningen genom
Herren Jesus Kristus: han känner en oemotståndlig tpaning
att vittna om frälsningen oCh söka vinna andra för Kristus.
Den stora av bröderna Wesley i senare hälften av 1700-talet
förmedlade väckelsen gav upphov till en missionsrörelse som
tog gestalt i nutidens ledande missionsorganisationer. Väckel
sen i mitten av 1800-talet fick sin motsvarighet i en ny rad
av missionsföretag. Under 1870-talet gick ännu en väckelsevåg
fram över Nordamerika, England och vissa andra länder på
Europas kontinent, ej minst Danmark och Sverige. I Danmark
satte den spär som än i dag äro tydligt framträdande både
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på den inre och den yttre mISSIOnens område. l Sverige tog
den bl. a. gestalt i Svenska Missionsförbundet."
Författaren går så in på sitt egentliga ämne "Missions
väckelsen på 1880-talet". "Aren i förra hälften av 1880-talet
voro genombrottsår i detta avseende i England, Skottland,
Nordamerika, Norge, Danmark och Sverige. l samtliga dessa
. fall torde den allmänna väckelsen på 1870-talet ligga bakom
och utgöra den jordmån, varur den senare vuxit fram." Dr
Fries kommer så fram till uppkomsten av Studentmissions
föreningen i Uppsala, som bildades den 1 februari 1884.
Bland medlemmarna i denna förening, var ock grundaren
av Svenska Missionen i Kina, missionsföreståndare Erik Folke.
Vid en överblick av missionens historia under de sextio år,
som gått sedan Svenska Missionen i Kina bildades, skall man
finna, att hela denna tid haft karaktären aven fortgående
"missionsväckelse". Intresset för den yttre missionen har varit
i ständigt stigande. Vi tänka därvid på vårt eget land och
våra nordiska grannländer, men det gäller även och i samma
utsträckning hela värJdsmissionen.

Svenska Missionen i Kina bildades i maj 1887. Intill den
tiden hade den svenska missionsverksamheten huvudsakligen
varit samlad kring Svenska Kyrkans Mission, Evangeliska
Foterlandsstiftelsen och Svenska Missionsförbundet. Arbets
fälten voro Sydindien, Indiens centralproV'inser, Ostafrika,
Sydafrika och Kongo. Härtill kom Israelsmissionens verksam
het sedan 1875. Det stora "Mittens rike" hade ännu inte mot
tagit någon ordnad missionsverksamhet från Sverige. Ett före
sök hade gjorts på 1850-talet av Lunds MissionssäIlskap men

hade inte lett till bestående resultat. På 1880-talet började
emellertid intresset för Kinamissionen ganska allmänt vakna i
vårt land, bl. a. genom påverkan av engelsmannen Hudson
Taylor, den kände ledaren för Kina-Inland-Missionen. Då
sedan på underliga vägar den unge Erik Folke genom hjälp
från engelska missionsvänner bereddes tillfälle att utgå såsom
missionär till Kina och då han själv intet hellre önskade än
att gå ut i svensk tjänst, grundades det sällskap Som nu firar
sitt jubileum.
Nästa steg på yttre missionens område togs av Helgelse
förbundet. Redan från början hade inom detta förbund upp
stått tanken på verksamhet utanför vårt lands gränser. Vid
årskonferensen 1890 deltog evangelisten och missionären F.
Franson. Hans glödande tal gav den tändande gnistan till ett
beslut att utsända missionärer till Kina och Sydafrika. Redan
samma år utreste de första sändebuden Emanuel Olsson och
Natanael Carleson till Kina och Oscar EmaIiuelsson till Syd
afrika. Efter en arbetsdag, fylld med outtröttligt, rastlöst och
krävande arbete slutade Emanuel Olsson sina dagar redan den
19 januari 1894. Natanael Carleson gav sitt liv under boxar
upproret 1900.
Såsom ett organ för de svenska baptisternas yttre mission
bildades 1889 Sällskapet Baptistmissionen. Intresset för verk
samheten bland de icke kristna folken hade länge funnits
inom samfundet och tagit sig uttryck i bidrag först till Evange
liska MissionssäIlskapet i Basel och sedan till amerikanska
Baptistmissionen i Burma. Ar 1890 kallades Karl Vingren
att upptaga verksamhet i Kina. Han erhöll snart sin förste
medarbetare J. E. Lindberg och inom kort även missionär och
fru RinelI. Följande år upptogs ett missionsfält i Belgiska
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Kongo. Den förste missionären här var den i Kongomissionens
historia så ryktbare E. V. Sjöblom. Hans stora och aldrig
glömda gärning blev att inför världen blotta den utpress
ningspolitik och de grymheter, som under Leopold II:s re
gering övades mot Kongos folk. Sjöbloms korrespondenser
till tidningar i England, Amerika och Tyskland väckte ett
oerhört uppseende. Vittnesbörd kom även från annat håll och
skandalen växte, så att en officiell undersökningskommitte
måste tillsättas. Denna bestyrkte de påtalade missförhållande
na och en annan ordning kom så småningom till stånd.
Ar 1890 upptog också Svenska Missionsförbundet verk
samhet i Kina. Då utreste missionärerna Joh. Sköld, K. W.
Engdahl och O. F. Wikholm. Tre år senare träffades missio
nen av det hårda slaget, att missionärerna O. F. Wikholm
och A. D. Johansson mördades aven uppretad folkhop i sta
den Sungpu. - Två år eHer Kinamissionens upptagande ut
reste Svenska Missionsförbundets första sändebud till Östtur
kestan, N. F. Höijer, L. E. Högberg m. fl.
Ännu ett svenskt samfund började vid samma tidpunkt sin
yttre mission, nämligen fribaptisterna, som utsände sina för
sta missionärer till Sydafrika 1892. En norsk farmares hem i
Natal, kallat "Bethany", blev deras första missionsstation. Två
år senare eller 1894 kom nästa missionssällskap till stånd_
Det var Kvinnliga Missions-Arbetare, Fredda Hammars ska
pelse. Först begränsades uppgiften till att underhålla missio
närer på andra sällskaps fält, men år 1898 fick K. M. A.
ett självständigt arbete genom övertagandet av den under Elsa
Borgs ledning sedan 1887 bedrivna verksamheten i Nord
afrika.
Ar 1898 utreste också Svenska Mongolmissionens första mis

sionärer, ingenjör och fru Eneroth. A v hälsoskäl måste de
dock redan efter några månader återvända till Sverige. Efter
något år utsändes makarna Helleberg och Wahlstedt. De dö
dades under boxampproret, innan de nådde Mongoliets grän
ser. Tredje försöket ·att öppna mission i Mongoliet slutade med
att fru Karlen dog och maken ganska snart återvände till hem
landet. Först 1910, då det fjärde försöket gjordes, lyckades
det missionär Magnus Johansson-Havermark och efter något
år fröken Gerda Ollen och Joel Eriksson att så småningom
få fast fot i landet och grunda en bestående verksamhet.
Vid sekelskiftet eller år 1900 utsände Svenska Alliansmis
sionen sina första missionärer till Kina och Indien och något
år senare till Sydafrika. Ä ven här liksom då det gäller Hel
gelseförbundet och Mongolmissionen spåras inflytandet av
missionär Franson och hans osläckliga missionsglöd. - SVens
ka Jerusalemsföreningen kom även till stånd år 1900 och upp
tog snart sin skolverksamhet i Jerusalem. D(enna mission
räknar sitt upphov från den kände Palestina-vännen, biskop
Gezelius von Scheele.
Efter sekelskiftet följa några år utan några nya missionsföre
tag. Men med 1908 börjar äter en period, då nya initiativ
'framträda. Då upptager den kraftige ledaren för örebro Mis
sionsförening, John Ongman, yttre missionen på sitt verksam
hetsprogram, och den förste missionären C. E. Sjögren utsändes
till Indien. Nästa fält blev Brasilien och därefter Kongo och
Kin'a. - Ar 1911' börjar Bibeltrogna Vänner sin mission i
Ostafrika.
Sist i raden komma de svenska pingstförsamlingarnas mis
sion. Det första. fältet blev Brasilien, där arbetet 1910 upptogs
av missionärerna Gunnar Vingren och , Daniel Berg. Verk

-10

-11

Se xtioårig missionsväckelse

Sextioårig mijsionsvä ckelse

samheten fick en nära nog enastående framgång och spridde
sig snart till flera av Sydamerikas republiker. Församlingsmed
lemmarnas antal överstiger nu betydligt 100.000. Pingstför
samlingarna ha sedan upptagit mission i ett flertal länder:
Kina, Indien, Kongo, Tanganjika, Liberia och Egypten. Mis
sionärernas antal närmar sig 300.
Metodistkyrkan i Sverige, som grundades 1876, samarbetar
sedan några tiotal år tillbaka med den amerikanska metodis
men på dess missionsfält i Asien, Afrika och Sydamerika med
ett 40-tal missionärer. Frälsningsarmens svenska avdelning
har likaså ett 50-tal svenska officerare spridda som missionä
rer i olika länder och världsdelar. Evangeliska Brödraförsam
lingens svenska avdelning samarbetar med sin organisations
huvudledning i dess yttre mission. Den Nordiska Kristna
Buddistmissionens svenska avdelning gör sedan åtskilliga år
tillbaka en betydelsefull insats i arbetet bland Kinas buddist
munkar.
Till dessa sällskap på de yttre fälten kommer sedan den
ytterst betydelsefulla gärning, som sedan 1903 utövas av Säll
skapet för evangelii utbredande i Ryssland. Sist men icke
minst må ihågkommas det understöd i olika former, som av
Lärarinnornas Missionsförening alltsedan 1889 lämnats till
olika missionssällskap.

stigit upp till levande Gud om välsignelse och kraft för det
stora verket. Därtill en offervillighet, en i många fall över
flödande offervillighet för den heliga saken, levande och brin
nande i hundratusentals hjärtan. Slutligen en skara av tusen
tals unga män och kvinnor, som efter en tid av inre kamp
ställt sig till Guds förfogande såsom villiga redskap i Hans
tjänst. Härtill kommer såsom en ny kraftkälla den växande
enhetskänslan mellan missionens folk och det tilltagande sam
arbetet, vilket funnit sitt uttryck och gemensamma organ i
Svenska Missionsrådet, som bildades 1912 och i vilket nu
mera "med något enstaka undantag samtliga svenska missions
organisationer gått in. På detta område har den svenska mis
sionsförsamlingen fått erfara välsignelsen av Jesu enhetsbön på
ett särskilt sätt. Man behöver blott tänka på de vart tredje år
återkommande missionärskurserna vid Holsbybrunn för att
fatta betydelsen av detta samarbete. Mission och enhet hör
oskiljaktigt samman enligt den väg Jesus anvisat för att
"världen skall tro, att Han är sänd av Gud".
Missionsväckelsens betydelse framgår icke minst av det fak
tum, att antalet svenska missionärer på olika fält uppgår till
över 1300 och missionsbudgeten till omkring 9 miljoner kro
nor. Man kan också tryggt säga, att antalet av dem, som nås
av den svenska missionens budskap och mer eller mindre står
under dess inflytande på de olika fälten, icke understiger en
halv miljon. För sextio år sedan torde denna siffra knappast
ha nått upp till 50.000, och missionärernas antal icke över
skridit ett femtiotal.

*
Man må kalla detta den yttre ramen. Allt talar om en fort
gående missionsväckelse. Lyfter man något på den slöja, som
döljer det rum, varifrån kraften utgått till alla dessa verksam
hetsgrenar, skall man få se underbara ting. Först och främst
en rikedom av trosvarm bön, som från alla Sveriges bygder
-12
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I dr Fries' artikel omnämnes också det missionsarbete, som
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utgått från våra nordiska grannländer. Det kan därför ha
sitt intresse att i all korthet göra en överblick av den utveck
ling, som skett på detta område.
I Norge möter oss samma förhållanden som i Sverige.
Först kommo de gamla sällskapen i samband med de stora
folkväckelser, som gingo fram i Norge under första hälften
av 1800-talet. Det dröjde sedan några årtionden, men så kom
på 1880- och 1890-talet den nya missionsväckelsen. Då blev
det liv på nytt, och det ena missionssällskapet kom till stånd
efter det andra.
Norska Missionssällskapet bildades 1842. De verkande kraf
terna finna vi i den haugianska väckelsen och den herrnhu
tiska, som från Tyskland kommit in i Norge. Den väldiga
framgång, detta sällskap fått glädja sig åt, visar andliga kraf
ter av stora mått. Ar 1844 grundades Norska Israelsmissionen.
Grupper omkring SantaImissionen började bildas omkring
1876. Icke förrän 1891 kunde emellerid nästa stora steg ta
gas. Då bildades Norsk-lutherska Kinamissionsförbundet, det
andra i ordningen av de norska sällskapen. Visserligen hade
två år tidigare sällskapet Den Norska Kinamissionen börjat
sända ut missionärer, men denna verksamhet sinade ut efter nå
gon tid. Den upptogs sedan på nytt år 1907 av den av väc
kelsepredikanten Albert lunde bildade "Evangeliska förening
en". Det år 1884 bildade Norska Missionsförbundet upptog
1899 verksamhet i Sydafrika och Kina. Norska Alliansmis
sionen grundades 1901 för verksamhet i Norra Kina, och
år 1915 började Norska Frikyrkan en självständ ig verksamhet
likaså i Kina. Samma år organiserade T. B. Barratt, ledaren
för den Norska Pingströrelsen, "Norges fria evangeliska hed
namission". Denna organisation upplöstes emellertid 1929,

varefter varje enskild församling har att utsända och under
hålla sina missionärer. De första norska baptistmissionärerna
utgingo år 1918 till Kongo. Buddistmissionen organiserades
1926 såsom självständigt sällskap efter att förut ha varit en
gren av Norska Missionssällskapets verksamhet.
I Danmark är utvecklingen kanske ännu mer påtaglig med
hänsyn ' till den missionsväckelse, som uppstod på 1880-talet.
Det stora och i många avseenden ledande Danska Missions
sällskapet kom till stånd redan 1821 genom den fromme präst
mannen B. Falck Rönnes initiativ. Santalmissionen började
1867 för att stödja missionärerna Börresen och Skrefsrud i
Indien. Därefter dröjde det ända till 1885, innan ett nytt
sällskap kom till stånd, nämligen Danska Israelsmissionen.
Sedan efter tretton år följde - i anslutning till den upp
komna missionsväckelsen - flera nybildningar: österlands
missionen 1898, Kvinnliga Missions-Arbetare 1900, Pathan
missionen 1904 och Kyrkomissionen i Arabien samma år. Se
dan har det varit längre mellanrum. Sudanmissionen bildades
1911, Porto Novomissionen 1920, Brödraförsamlingens Dans
ka Missionsförening 1921 och senare de danska baptisternas
mission.
Finska Missionssällskapet kom till stånd 1858 i samband
med 700-årsdagen av kristendomens införande i Finland så
som en tacksamhetsgärd till Gud för evangeliets gåvor till
finska folket. Tio år senare upptog sällskapet självständig
mission bland Ovambo-folket på Sydafrikas västkust. Att den
pietistiska väckelsen här varit en drivande faktor ligger i öp
pen dag. lutherska Evangeliiföreningen uppstod 1873, men
sedan dröjde det ända till 1890, då Fria Missionen började
sin verksamhet i Nordindien och Kina.
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Kasta vi slutligen en blick ut över världsmissionens stora
fält, så möta vi samma linjer - såsom ock dr Karl Fries
framhöll i sin artikel vid 50-årsjubiltet. När det gäller den
egentliga protestantiska hednamissionen kan man tryggt säga,
att den började med den pietistiska väckelsen. "I pietismens
väsen låg just denna starka aktivitet, grundad på intresset
för den enskildes frälsning, varmed mäste följa en tendens
till världserövring, så snart aktiviteten riktades pä den icke
kristna världen. Genom pietismen klargjordes för första gång
en i den evangeliska kyrkans historia, att den levande evange
liska kristendomen mäste famna hela världen, måste inrikta
sig på avhjälpandet av all mänsklig nöd, varhelst den mötte

och i vilka former den än framträdde." Dessa ord av docent
Lindeberg visar missionen såsom en väckelsens frukt. Den
dansk-halleska missionen i början av 1700-talet står också i
direkt samband med den tyska pietismens kraftcentral i Halle
och dess ledare Jakob Spener och August Hermann Francke.
Härifrån ledas tddarna till Brödraförsamlingens stora mis
sionsgärning, den mest betydande insatsen i den evangeliska
missionen under 1700-talet. Biskop Baudert säger, att " den
halleska pietismens största förtjänst för den evangeliska mis
sionens fortbestånd är, att den i den unge greve Zinzendorfs
själ fick nedlägga missionstanken, under det han erhöll sin
utbildning vid de Franckeska stiftelserna i Halle." Sä kom
den stora metodistiska väckelsen i England, en av de största
historien känner. Ett underbart bevis för det inre livssam
manhanget i Guds rikes utveckling är att John Wesley, denna
väckelsens ledare och förnämsta verktyg, just genom umgänget
med medlemmar av Brödraförsamlingen i London och efter
ett besök i Herrnhut 173S, där han sammanträffade med Zin
zendorf, " fann i tron på den Korsfäste rättfärdighet och frid" .
Visserligen var den metodistiska rörelsen i sin begynnelse
ingen missionsväckelse, men det andliga liv, den frambragte,
blev utgångspunkten för det nya århundradets världsomfattan
de missionsarbete.
Sä kommo de stora engelska missionssällskapen till ständ,
Baptistmissionssällskapet 1792, Londonmissionssällskapet 1795,
Kyrkomissionssällskapet 1797 o. s. v. Rörelsen spred sig till
Amerika, där det kongregationalistiska missionssällskapet
American Board bildades 1810. Det följdes av Amerikanska
Baptistmissionssällskapet 1814, Metodistkyrkans Missionssäll
skap 1819 o. s. v. Pä Europas kontinent kom Baselmissions
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Överallt se vi samma sak. De tidigare väckelserörelserna pä
verkade bildandet av de stora och pä visst sätt ledande säll
skapen. Sedan kom missionsväckelsen pä 1SS0-talet och väckte
nytt liv i missionskärleken samt gav impulser till grundandet
av sä gott som alla de missionsföretag, som sedan kommit till
stånd. Det märkvärdiga och över allt annat glädjande är, att
. denna väckelse icke stannade med de första yttringarna utan
att den har fortgått - man kan säga - med oförminskad
kraft intill vära dagar, väl icke i bildandet av nya missions
sällskap men i ett ständigt växande missionsintresse, ständigt
ökade missionsoffer och ett allt större antal unga krafter, som
erbjuda sig till missionens tjänst. Den växande enhetskänslan
har ock tagit sig uttryck i vära grannländer. Nationella mis
sionsräd ha liksom i Sverige kommit till stånd i Norge, Dan
mark och Finland, och för samtliga dessa har ett gemensamt
nordiskt samarbete bildats i Nordiska Missionsrådet.

*
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sällskapet till stånd 1822, Berlinmissionen 1823, Rhenska
Missionssällskapet 1828, Nederländska Missionssällskapet
1797 och Parismissionen 1824.
Det ligger något av tidssammanhang över denna missions
epok, under vilken de flesta av de sällskap, som alltsedan
dess stå i ledningen för den evangeliska missionen, kommo till
stånd. Visserligen ha sedan dess andra stora företag sett da
gen, bland dem Kina-Inlandmissionen 1865, men den hu
vudsakliga . delen av missionens kraftcentraler räknar sin be
gynnelse från åren omkring sekelskiftet 1800. Arbetet började
så på de olika fälten . Grundläggningen tog sin tid och år
tionde lades till årtionde under en jämförelsevis lugn utveck
ling. Så kom misrionsväckelsen på 1880-talet, genom vilken
en förnyelse gick ut över hela den missionerande världen. Man
räknar att blott såsom en följd av Studentfrivilligrörelsen,
vilken är ett av denna väckelses resultat, icke mindre än
19.000 unga universitetsbildade män och kvinnor i olika delar
av världen under åren 1883-1923 ställt sig til! missionens
förfogande. Liksom i de nordiska länderna kommo överallt
flera nya missionsföretag i verksamhet och nya fält upptogos.
Även i det nuvarande arbetet på de gamla fälten märktes en
förnyelsens anda. Antalet nattvardsberättigade församlings
medlemmar växte under några årtionden till det femdubbla.
Det framgår också med all tydlighet, att kristendomen på
flera missionsområden mer och mer blivit en makt, som ut
vecklas och tillväxer genom sin egen inneboende kraft. De
infödda kyrkornas tilltagande och inflytande har bl. a.
tagit sig ett talande uttryck i sammansättningen av de tre
världsmissionskonferenser, som hållits i början av detta år
hundrade. I Edinburgh funnos bland 1200 officiella ombud

endast 12 representanter för de unga missionskyrkorna. I Je"
rusalem tillhörde av 240 ombud ett 80-tal de färgade folken ,
Vid Tambaramkonfer-ensen 1938 bildade de vita mindre:
talet i konferensens sammansättning.
Enhetsverket mellan de kristna, som är ett av den nya
missionsväckelsens resultat och på samma gång förutsättningen
för dess fortsatta bestånd, har i den stora missionsvärlden un
der de senare tiotal åren gått framåt på ett sätt som aldrig
förr skådats i kristendomens historia. Man kan rent av säga,
att det just varit enhetsrörelsen, som mer än något annat
präglat de senare årens missionsgärning på det evangeliska om
rådet. Internationella Missionsrådet med dess underavdelning
ar i form av nationella missionsråd både i de gamla kristna . .
länderna och på missionsfälten har varit samlingspunkten i
denna rörelse. Genom detta samarbete och genom det alltmer
enhetliga framträdande, som sålunda skapats, har vittnesbör
det om Kristus fått ökad kraft. Världen har i stigande grad
fått bevis på att Jesu lärjungar äro ett, vilket enligt Jesu
ord ska ha till följd, "att världen skall tro, att Han är. sänd
av Gud". Icke ens de två världskrigen med allt hat och alla
skiljemurar mellan folk och nationer ha ·kunnat hejda detta
heliga verk.
Vart man än blickar i hela den protestantiska världen, mär
ker man ett växande intresse för den yttre missionen. Det kla·
gas över avkristningen i det gamla Västerlandet, och denna
klagan må vara berättigad. På samma gång är det dock en för
underlig sak, att missionsintresset är i oavbruten tillväxt. Mis
sionsväckelsen fortgår. Den är som en flod, som brusar fram
och blir allt bredare genom de tillflöden den mottager från
alla håll. Ännu finnas visserligen stora områden, där evange
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lium icke är förkunnat, och ännu fattas mycket i enhet och
kristen mognad, men vår Frälsares profetia om evangeliet, som
skall bli predikat i hela världen till ett vittnesbörd för alla
folk, håller dock på att gå i uppfyllelse.

Begynnelsen och de femtio
första åren
Av Oscar von Malmborg

Svenska Missionen i Kina brukar räkna sin historia, timligt
sett, från den 14 mars 1887, då dess grundare Erik Folke,
24-årig svensk student, första gången landsteg på Kinas jord.
Ur evighetens synpunkt började Missionen i Guds eget hjärta.
J den stilla natten under sitt märkliga samtal med Nikode
mus gav Jesus ord åt vad som rörde sig i Guds innersta vä
sen: "Så älskade Gud världen, att han utgav sin enfödde Son,
på det att var och en som tror på honom, skall icke förgås,
utan hava evigt liv." Själv blev han uppenbararen av denna
Guds godhet och kärlek till människorna. När han fullbor
dat sitt verk, gav han sin lilla lärjungaskara det svindlande
stora uppdraget att gå ut i hela världen och göra alla folk
till lärjungar. De gjorde sitt. Det sista Apostlagärningarna
berättar om den förste store hednamissionären Paulus är, att
han i sin bostad i Rom tog emot alla, som kommo till honom
och predikade om Guds rike och undervisade om Herren
-2 I 
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Jesus Kristus med all frimodighet. Sedan dess har, sedan släkte
följt släkte och sekel lagts till sekel, Guds rike förkunnats
och utbrett sig. Så kom på 1800-talet den stora missionsväc
kelsen över den kristna världen · och blev förnimbar även i
vårt land. Den unge Erik Folke greps därav, och en frukt av
densamma är den mission i Kina, som han fick grunda och
vilken nu kan blicka tillbaka på en 60-årig verksamhet.
Denna mission benämndes först Erik Folkes mission i Kina,
men redan den 26 januari 1888 fattade den Kommitte, som
hemma i Sverige bildats för att stödja Folkes missionsarbete
där ute, beslut om att den skulle benämnas Svenska Missio
nen i Kina. Det var nämligen då det enda svenska missions
företaget i detta land, och fastän åtskilliga andra svenska
samfund och sällskap senare upptagit missionsverksamhet
där, har den första missionen fått behålla sitt hedersnamn .
Under årens lopp hava, då Missionen så att säga passerat
den ena milstolpen efter den andra, redogörelser lämnats
för dess uppkomst och verksamhet. Ar 1912 utkom sålunda
en 25-årsberättelse, benämnd "Hvad Gud har gjort". Fem
ton år senare kom "Sändebud till Sinims Land" av Erik
Folke med en återblick över de tilländalupna 40 åren, och då
50-årsjubileum firades år 1937, gavs en utförlig skildring
av Missionen i "Sändebud till Sinims Land 1887-1937".
Sedan Erik Folke den 18 augusti 1939 fått sluta sitt väl
signelsebringande liv här på jorden, tecknade hans efter
lämnade maka, fru Mimmi Folke, en livsbild av honom med
titeln: "Erik Folke, Svenska Missionens i Kina grundläg
gare", vilken utgavs år 1941. Och år 1946 utkom på Mis
slonsförbundets Förlag en levnadsskildring av Elis Anvill:
"Erik Folke, Vikingaättlingen bland främlingshatarna". Viha

äldre vänner torde därför vara väl förfrogna med Missionen,
och våra nyare, som närmare önska lära känna densarruna,
vilja vi hänvisa till förenämnda skildringar, vilka finnas till
gängliga å missionsexpeditionen. För Missionens uppkomst
och de första 50 årens verksamhet anse vi oss därför nu böra
lämna endast en kortare redogörelse.
I en liten grå stuga i Dalarna föddes Erik Folke den 7
juli 1862. Efter hemsocknen Folkärna tog han sedermera
sitt namn. Hans far, lantbrukaren E. Andersson, var en stilla,
gudfruktig och begrundande man, som sonen mindes med
särskild kärlek. Modern, som var liten och spenslig och av
ett livligt temperament, höll sin yngste son Erik mycket kär.
Efter de första barnaåren i hemmet och vid hembygdens
skola beredde Eriks vän och beSkyddare, prosten Akerblom i
Folkärna, vägen för honom till Fjellstedska skolan i Upp
sala, där studierna började höstterminen 1878 och avslutades
med studentexamen våren 1885. Med vårterminen 1886 vid
Uppsala universitet, där han även bedrev missionsstudier,
var studietiden avslutad, och Erik Folke kunde fortsätta den
väg, Gud utstakat för honom. Härom låta vi honom själv be
rätta.
"Det var på åttiotalet, som Uppsala ungdomsvärld väcktes
till ny, varm nitälskan för missionen. Gudsmannen Börresens
besök hade gjort ett djupt intryck, som sedan ytterligare för
djupades under dennes medarbetare Skrefsruds inissionsfö
redrag. Det var ej endast skildringar från det dagliga arbetet
på missionsfältet, dessa män kommo med. De lyfte oss upp
på ett högre plan. Börresen lät oss blicka in i trons liv och
trons kamp, i den barnaförtröstan, som gör Gud så stor och
som väcker villighet att i självuppoffrande kärlek gå Guds
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viljas väg. Skrefsrud gav oss en ny inblick i hedningens inre
liv med dess djup av aning, av fruktan, av längtan och hopp.
Genom dessa kämpagestalter i Guds rike fick hednamissionen
något av apostolisk storhet och helgd över sig och blev på
samma gång en tvingande nödvändighet för att gudslivet
skulle kunna utvecklas och fullkomnas.
Att intrycket, som givits, ej skulle förblekna, därför käm
pade professor Rudin i det fördolda och i det uppenbara, och
sålunda kom det sig, att det då inom studentvärlden i Upp
sala väcktes till liven varm missionskärlek.
För Kinamission fanns på den tiden knappast något rum
hos vårt folk. Det gavs dock en man i vårt land, som hade
fått Kinas folk lagt på sitt hjärta, nämligen kyrkoherde Ström
berg i Mönsterås. Han hade i yngre år verkat såsom missio
när på Guldkusten men ej uthärdat klimatet och därlör sökt
sig ett verksamhetsfält i hemlandet. Vid samma tid började
Herren väcka mitt sinne att tänka på hedningarnas nöd. Så
snart detta blev bekant för kyrkoherde Strömberg, sände han
mig ett brev, vari han med brinnande hänförelse förde det
kinesiska folkets talan. Detta första brev efterföljdes aven
hel rad skrivelser. Kyrkoherde Strömberg var outtröttlig i
sitt nit att söka ingjuta kärlek till Kina i mitt hjärta.
Motviljan hos mig mot allt kinesiskt, som tedde sig så ste
reotypt och livlöst, var ej lätt övervunnen. Det dröjde därför
länge, innan iskylan i den unge mannens hjärta smälte för
den nitälskande kyrkoherdens missionsglöd . Det var dock
denna väg, Herren valde att gå, då han lät sin kallelse rö
rande Kinas folk komma till mig, och därför måste till slut
allt motstånd vika.
Kyrkoherde Strömberg, som vid den tiden var utgivare av

Lunds Missionstidning, hade hyst stora förhoppningar att
kunna förmå det gamla Lunds Missionssällskap att ånyo upp
taga sin på femtiotalet avbrutna mission i Kina. Svenska
Kyrkans Missionsstyrelse, åt vilken Lunds Missionssällskap
tidigare överlämnat sin verksamhet, förklarade sig emellertid
ej kunna upptaga något nytt missionsfält. Något annat svenskt
missionssällskap befanns ej heller villigt att börja mission i
Kina. Att tala om mission i Kina var ej ägnat att anslå några
strängar i missionsvännernas hjärtan. En framstående missions
ledare förklarade till och med: 'För Indien kan jag tro och
för Afrika, men ej för Kina.'
Den väg, Herren valde att förverkliga sitt uppsåt, var
emellertid ej den, man kunde väntat. Voro dörrarna för till
fället stängda i Sverige, gick hans ledning över England. Vid
den tiden var föreståndarinnan för Boardmans Vilohem i
London på besök i Sverige och gästade fröken Ebba Boström
i Uppsala. Genom dennas förmedling blev det så ordnat, att
jag till en början skulle få bo i detta vilohem för att få till
fälle att inhämta engelska språket samt lära känna missions
livet i London.
I de kretsar i England, jag nu infördes, var det emellertid
ej Kina utan Nordafrika, som upptog aI!as uppmärksamhet.
Att så var förhållandet fick emellertid blott tjäna till att allt
mer befästa kallelsen till Kina. Och då uppbrottsordern kom,
blev vissheten om att det ej var en självvald väg utan Guds
viljas väg så mycket fastare.
Och uppbrottet skulle komma att ske, då inga utsikter
därför funnos. Det var i oktober månad år 1886 vid ett av
de sedvanliga tisdagsbönemötena i fru Boardmans hem, som
en av de närvarande reste sig och tillkännagav, att en Herrens
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tjänarinna, som ville vara okänd, samma dags morgon känt
en tydlig maning att offra halva sin årsinkomst för att an
vändas till utresa och utrustning åt en ung man, som kände
sig kallad att utgå till Kina som missionär. litet anade jag
då, att det var mig det gällde, och stor var min förvåning, då
jag fick klart för mig, att Herren på detta sätt berett vägen.
Först efter givarinnans frånfälle fick jag veta, vem som fram
burit denna offergåva.
Att vägen nu var av Herren beredd, skulle också visa sig
i fortsättningen. Ej så att några garantier gåvos för fram
tiden. Vid avskedsbesöket i hemlandet gick allt i motsatt
riktning. Endast några få kunde i detta sakernas läge se en
Herrens ledning. Konturerna voro alltför oklara och obe
stämda, tyckte man. Emellertid var biljett till Kina köpt,
och dänned var resan fastslagen och bestämd."
Så långt Erik Folke. Vi låta nu den man berätta, som Her
ren kallade att i första hand påbörja och fullfölja arbetet
här hemma med att väcka och sprida intresse för Folkes
verksamhet i Kina och giva densamma det erforderliga stö
det, andligen såväl som materiellt. Så här skriver Josef Holm
gren, Florakyrkans, nuvarande Betesdakyrkan, unge pastor.
"Det var på hösten 1882. Jag vistades då i london. En
lördagsafton var jag ute på vandring i närheten av Mild
way Park för att se mig om. Helt oförmodat mötte jag en
troende broder från Göteborg. Vi blevo mycket förvånade
över att träffa . varandra i london. Sedan vi språkat en stund,
frågade min vän mig, vart jag ämnade mig. Mitt svar blev,
att jag ej hade något . särskilt mål. Han berättade då,
att han var på väg till Kina Inlandsmissionens bönemöte och
frågade, om jag ville göra honom sällskap. 'Du känner väl
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denna mission', tillade han. Jag måste tillstå, att den var mig
alldeles obekant. Han berättade då, huru Gud rikligen väl
signat denna missions arbete i Kina, samt meddelade; att den
var en 'trosmission' och således ej vädjade till människor för
erhållande av medel utan vände sig direkt till Gud. Vad jag
hörde, väckte mitt intresse, och vi följdes åt till bönemötet
vid Pyrland Road. Då vi kommo dit, voro omkring 25 per
soner samlade. Tiden var inne att börja, och en gråhårsman,
Mr. B. Broomhall, besteg den lilla talarstolen, läste och ut
lade ett stycke Guds ord, gjorde sedan utdrag ur brev från
missionsfältet, utpekade på en karta missionsstationerna, upp
räknade namnen på de missionärer, som bodde på varje sta
tion, och nedbad Guds välsignelse över dem och deras arbete.
Därefter föllo alla på knä, och inför Herrens ansikte utgöt
den ene efter den andre sitt hjärta i brinnande, ödmjuk bön.
Det var ett underbart bönemöte. Något liknande hade jag
ald.rig varit med om. Herrens klädafåll uppfyllde rummet,
och serafens! 'Helig, helig, helig är Herren Sebaor trängde
till varje fiber i min själ.
. En tid efteråt sammanträffade jag med Rev. J. Hudson
Taylor, Kina Inlandsmissionens grundläggare och ledare, och
samtalen med honom fördjupade de intryck, jag erhållit vid
nämnda bönemöte.
Aterkommen till Sverige fick jag rika tillfällen att skriva
och tala om Kina Inlandsmissionen, och så förbereddes i nå
gon mån det verk, som Herren sedan ville föra fram."
När Erik Folke kom hem från England, före sin första
utresa till Kina, sammanträffade han med Josef Holmgren,
och de långa samtalen dem emellan rörde sig om missionen.
Framför den stora väggkartan över Kina i Josef Holmgrens
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lilla kammare uppe i Florakyrkan framburo de båda vän
nerna också gemensamt inför Gud, vad han själv lagt på
deras hjärtan.
Medan Gud i England och i Sverige förberedde de red
skap, som han skulle få använda i Kina och här hemma,
hände dem ovetande långt uppe i norra Kina något betydel
sefullt. Härom berättar Erik Folke: "Dagen efter min första
ankomst till Yuncheng i november 1888 kom en äldre kvin
na in på gården och hälsade mig med ett ovanligt varmt
välkommen. Hennes historia blev ett nytt belägg på, att vi
här skulle få vandra i beredda gärningar. Den gamla mor
Chang hade två år förut under ett besök hos släktingar 20
svenska mil längre norrut fått höra evangelium och trott.
Hon hade ock lärt utantill en bibelvers och en sångvers.
Hemkommen tog hon bort avgudarna ur hemmet och började
hålla sabbat. Grannarna försökte hon förmå att tro. Men då
dessa begärde närmare förklaring över vad de skulle tro,
blev hon svarslös. Nu började hon på allvar bedja: 'Herre
sänd en missionär hit.' Så hade hon hållit på att kämpa sin
ensamma bönekamp i över två år. Var det då att undra på
att hennes glädje blev stor, när svaret kom? Nu fick hon ock
ett helt Nya Testamente och en sångbok. Med outtröttlig iver
arbetade hon på att inlära den svåra skriften, ty nu, då det
blivit möjligt, måste hon taga reda på allt, vad Gud talat.
Mor Chang blev ett troget Herrens vittne i sin by och fick
föra många till Herren. Men då jag hörde om mor Changs
historia, återkallades så klart i mitt minne, vad som skedde
två år dessförut i Uppsala, och det ljöd i min själ: Så är då.
allt detta, som jag upplevat, till ej ringa del ett svar på en
ensam kämpande själs bön långt borta i Kina. Så får jag

själv vara ett bönesvar, och så ha vi fått detta vårt fält och
vår mission av Herren, alltsammans som ett bönesvar. På
dessa vägar har vår kallelse fått en helig karaktär, ty 
drista vi att säga - den är icke från människor, ej heller
genom någon människa, utan genom Jesus Kristus och genom
Gud Fadern."
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På detta sätt förbereddes det nya svenska missionsverket i
Kina, och vi skola nu få se, huru arbetet i Kina såväl som i
Sverige började och utvecklades i Guds kraft och med hans
nådefulla ledning. Erik Folke lämnade Göteborg trettonde
dagen 1887, och resan till det okända fjärran var anträdd.
Under färden från London till Shanghai, som tog sex veckor,
hade han ressällSkap med sex andra unga missionärer, till
hörande Kina Inlandsmissionen. Ankomsten till Shanghai
ägde, såsom ovan nämnts, rum den 14 mars 1887. När res
kamraterna fått allt sitt ordnat, och de höllo på att säga far
väl till Folke, kom en herre klädd i kinesdräkt fram till ho·
nom och frågade så vänligt: "Nå, vart skall denne unge man
taga vägen?" Folke svarade, att han hade en rekommenda~
tionsskrivelse till dr. Griffith John i Hankow, men att han
ej hade klart för sig, hur han skulle komma dit, eller vad re·
san dit skulle kosta. Han fick sedan veta, att ångbåts färden
upp till Hankow skulle taga fyra dygn, och att biljetten skulle
kosta så mycket, att den skulle sluka så gott som hela hans
kassa. Mannen, som märkte hans förlägenhet, föreslog då,
att han i stället skulle följa reskamraterna till Kina Inlands
missionens hem. Folke mottog med tacksamhet det vänliga
anbudet. Under vägen dit fick han veta, att hans nye vän sex
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år tidigare kommit till Shanghai och befunnit sig i liknande
läge. En missionär, som var nere för att möta båten, hade
då tagit sig an honom och hjälpt honom till rätta. "Då lovåde
jag Gud", sade han, "att jag, varje gång jag besökte Shanghai
skulle gå ner till hamnen för att se, vem jag till äventyrs
kunde finna ett tillfälle att återgälda denna godhet. Och nu
förstår jag, att det är Herren, som sänt Er i min väg idag."
Allt blev nu på ett förunderligt sätt lagt tillrätta. Folke
fick följa med till Kina Inlandsmissionens nyinrättade språk
skola i Ganking. För att få deltaga i undervisningen där måste
man emellertid kläda sig i kinesisk dräkt, och för att spara
Folkes kassa bekostade hans nye vän hela utstyrseln. Inom
språkskolans väggar kunde övergången till Folkes nya värld
ske utan alltför tvära avbrott. Skolan förestods av missionärs
paret Baller. Folke har sagt, att en bättre lärare än Baller
kunde knappt tänkas, ej heller en mera intresserad och kär
leksfullhusmor än hans fru . Hennes lektioner i praktisk ki
nesisk .levnadsvishet voro ytterst värdefulla. Den förmån, som
bereddes Folke att få tillbringa första tideii' i Kina i det
trygga hägn, som Kina Inlandsmissionen giver sina missio
närer, har alltsedan kommit alla de våra till del. Och den
förbindelse, som från första början knöts mellan Folke och
Kina Inlandsmissionen, har för oss alltsedan varit till ovär
derlig hjälp i vårt arbete. " Så blev", säger Folke vid ett
tillfälle, "även knappheten i kassan ett betydelsefullt mo
ment i Herrens ledning."
Men tiden i Ganking tog snart slut, och då uppstod frågan,
var i det vidsträckta landet en lämplig teg kunde finnas för
Folke. På förslag av Kina Inlandsmissionens vice direktor
J. W. Stevenson blev bestämt, att Folke först skulle söka få
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fast fot i sydvästra Shansi, ett vidsträckt fält, där ännu ingen
mission upptagit verksamhet. Såväl de klimatiska förhållan
dena där som folkkaraktären ansågs passa nordbor bättre än
i någon annan del av Kina. Med avseende på ekonomien hade
Herren på sitt eget underbara sätt kommit med hjälp i rätt
tid. Då den av Folke från Sverige medförda kassan var ut
tömd så när som på en dollar, kom en växel på tre pund
och femton shilling från vänner i Göteborgs skärgård; vilka
de voro blev honom aldrig bekant. Och då dessa .medel togo
slut, kom en ny växel på över femton pund från den nybil
dade Kommitten i Stockholm. Samtidigt hade enligt medde
lat:lden hemifrån hoppet om att få medarbetare växt sig allt
starkare. I brev till Sverige den 6 :s eptembh 1887 meddelade
Folke, att ett avtal om samarbete med Kina Inlandsmissionen
träffats, varigenom arbetare, prövade och utsända av Kom
mitten i Stockholm, skulle mottagas i Kina på samma sätt som
om de utsänts av Kina Inlandsmissionens kommitte i Lon
don, men att de likväl skulle utgöra "en fullkomligt svensk
mission" , underhållen f rån Sverige och med eget arbets
fält, vilket skulle bliva "södra delen av Shansi med tillstö
tande norra delen av Honan och Shensi, ett fält i vars närhet
härliga segrar för Gud vunnits." I hela mellersta och norra
Shensi, sydvästra Shansi och större delen av Honan fanns då
ingen missionsstation - ett område minst 100 svenska mil i
längd och 70 mil i bredd och med en befolkning om minst
20 miljoner. Huvudorterna på detta område äro Sianfu, hu
vudstad i provinsen Shensi, och Honanfu, prefekturstad i
vä.stra Honan, båda rikshuvudstäder under olika predioder av
KlOas historia. I sydvästra Shansi utgör staden Yuncheng så
SOm "t f
sa e ör regeringens saltverksstyrelse en viktig knutpunkt.
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Så anträddes den långa resan i sällskap med en kamrat f rån
utresan till Kina. Hade ej de båda unga oerfarna missionä
rerna på ett par stäJlen träffat och fått hjälp av äldre mis
sionärer, skulle färden varit både besvärlig och farlig. Fram
kommen till södra Shansi fick Folke en utgångspunkt i sta
den Pingyangfu, där missionär Bagnall, då superintendent
över Kina Inlandsmissionens verksamhet i Shansi, vänligt tog
emot honom. Där fick han även rika tillfällen att närmare
iära känna den mycket omtalade kinesiske Pastor Hsi, en ut
präglad personlighet, som ställt sig under den . Helige Andes
fostran och så blivit en verklig gudsmänniska. Hsi hade blivit
vunnen genom den Kristuslika vandeln hos en missionär David
Hill, tillhörande \X'esleyanska missionen i mellersta Kina. Hill
hade deltagit i understödsarbete i Shansi, varigenom tusen
tals liv räddats under svåra hungersår på 1870-talet. Hsi bru
kade säga, att han vid sitt första sammanträffande med Hill
i honom igenkände "den verkligt ädle", om vilken Konfusius
talar. Folke räknade det såsom en ovärderlig förmån, att så i
början få bevittna en kristen kines' fruktbärande verksamhet.
Folke beskriver den trakt, som skulle bliva hans arbetsfält,
och dess befolkning på följande sätt:
"Klimatet är gott. Ehuru fältet ligger långt söderut vid
samma breddgrad som södra Europa och norra Afrika, äro
vintrarna rätt kalla, men då vi här befinna oss långt ifrån
kusten, äro däremot somrarna mycket varma. Luften är hög
och torr. Starka stormar göra dock, att luften ofta är mättad
med fint stoft.
Landets beskaffenhet är olikartad. Större delen av fältet i
Shansi och Shensi utgöres aven enda stor slätt. Denna be
gränsas i söder av Pelings väldiga bergsmassor, vilka där
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höja sina tinnar upp emot skyarna. I norr och öster finnas
ock höga bergsträckningar.
Vattensamlingar äro sällsynta. I Shansi finnas ett par grun
da träsk med salt vatten. I hela trakten är jorden salpeter
haltig, vilket gör, att det är mycket sällsynt att finna sött
vatten.
Mellan Shansi och Shensi i väster och mellan Shansi och
Honan i söder utgöres gränsen av Gula floden. Denna kan
här liksom längre ned mot havet göra skäl för namnet Kinas
sorg. Dess vatten är tjockt, . uppslammad som den är av sand
och lera. Dess bädd fylles ständigt upp av dessa medförda
jordpartiklar, varför den ofta byter riktning. Sjöfart på flo
den är förenad med stora risker. Floden är också mycket
strid. I Shensi och Honan finnas också några smärre ström- o
mar, lika gråa och gyttjiga som den stora floden.
Folkets förnämsta näring är åkerbruk. Någon skogshante
ring kan ej förekomma, enär man i forntiden bränt alla sko
gar enligt sägnen för att fördriva de vilda djuren. Jorden är
väl odlad. Varje bit är ytterst omsorgsfullt brukad. Högt
uppe på bergen besår man varje odlingsbart stycke. Under år
med normal nederbörd är jordbruket lönande, men hela traK,
ter hemsökas ofta av torka, och hungernödstider äro därför
ej sällsynta. De sädesslag, som odlas, äro: vete, korn, hirs,
majs, durrah, dessutom odlas örter, bönor, meloner, gurkor,
kål och grönsaker av många slag. Av fruktträd finnas äpplen,
päron, persikor, aprikoser, valnötsträd och persimoner. Bom-,
ullsbusken odlas allmänt.
Av vilda cijur finnas leopard, varg, räv, vildsvin och hare. ·
Man påstår även, att lejon och tiger uppehålla sig i de inre
bergstrakterna. Av tama dJ' ur förekomma överallt kor , hästar ,
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mulor och muUsnor, åsnor, Ur, getter, svin, höns, hundar
och kattor.
Av mineralier, i synnerhet järn, finnas outtömliga förråd
ävensom stenkol av yppersta beskaffenhet.
Kynnet hos de tre provinsernas befolkning är delvis lik
-artat. De dela alla nordbons mera lugna och betänksamma
sinnesbeskaffenhet. Shansibon är förfinad i sitt sätt. Utpräg
lad affärsman finner man honom överallt i från hemorten
långt avlägsna städer idka handel. Men fädernehemmet för
gater han aldrig. Där har han ock sin hustru och sina barn,
och dit återvänder han åtminstone en gång om året. Sina
hopsparade slantar för han då med sig hem, och dessa använ
das tilI hela den hemmavarande släktens bästa. Relativt väl
stånd råder i provinsen. Husen äro bättre byggda än i andra
delar av Kina. Kistorna äro fyllda med kläder, vårdar pryda
gravarna, och äreportar äro vanliga.
Shansibon är stolt över sina historiska minnen. Här höllo
de vise härskarna under den kinesiska historiens guldålder
hov.
Shensis befolkning är ej så homogen som Shansis. Upp
repade infall av västerns barbarer och uppblandning av immi
granter frän andra provinser har gjort, att man här ej finner
så utpräglade särdrag som hos folket i Shansi. Men Shensi
bon är stolt och självmedveten. Man beskyller honom i all
mänhet för att vara mindre pålitlig och trofast än sin östra
granne.
I Honan ha de trakter, som gränsa till Shansi, en karg berg·
natur. Här övergår den gula lössjorden i brun lera, som an·
ses vara av sä'mre beskaffenhet än den gula sandleran. Den
täta folkmängden gör, att välståndet i Honan ej på långt när

går upp mot det i Shansi. Honanbon är emellertid idog och
förnöjsam. Han är enkel och flärdlös, ej på långt när så ce
remoniös som sin norra granne. Han har ock mera stål i vil
jan, mera livlighet i lynnet.
I religiöst hänseende äro de tre provinsernas befolkning
likartad. En hastig bekantskap med dem kan komma en att
tänka, att de äro övervägande materialistiskt sinnade. Men
man märker snart, att hos många av dem finnas djupa reli
giösa behov. Många taga pilgrimsstaven i hand och vandra
långt bort fdn sina hem för att vid berömda altaren finna
frid. Man finner ock, att de mera mystiska riktningarna i
Kinas urreligion här ha talrika anhängare."
Till denna miljö var det sålunda som Erik Folke kom för
att sprida evangelium om Jesus. I Pingyanfu fick han ock
så tiIlfälIe att lära känna livet på landet bland det enkla folket.
Han mottogs nämligen såsom inackorderad gäst i ett mindre
lanthem, någon mil från staden. Den kärlek, han där fick
röna, den varma omsorg, som ägnades honom, och den iver,
den lilla kretsen av kristna där i byn ådagalade att hjälpa ho
nom i de första stapplande försöken att vittna om Herren
för folket, mindes han alltid senare med tacksamhet.
På våren 1888 fick han i sällskap med missionär Bagnall
företaga en undersökningsresa till det blivande missionsfäl
tet. Därunder blev det tydligt" att Yuncheng var den stad,
som bäst lämpade sig såsom utgångspunkt för verksamheten
ej blott i den omgivande trakten av Shansi utan också i de
närgränsande delarna av Shensi och Honan. Utanför staden
finnas salta källor, där salt beredes, som sedan sändes vida
~mkring. Saltverket är statsmonopol. En följd därav är, att
ambetsmännen utöva ett vidsträckt inflytande. Det var lätt
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att inse, att om Missionen här finge fast fot, ingång i stora
delar av de tre provinserna därmed skulle kunna vinnas.
. Härom skriver Folke: "Vi måste minnas, att utlänningarna
vid den tiden voro mycket sällsynta i det inre av landet, och
att misstroendet mot dem var mycket stort, dels på grund av
en sedan lång tid tillbaka inrotad fördom mot allt utländskt,
dels ock därför att den härskande kejsarätten i hemlighet
gjorde allt för att hos folket ingjuta hat och misstroende mot
oss. Detta gjorde inträdet i nya landsdelar synnerligen svårt.
Ett utslag av denna främlingsfientlighet fingo vi erfara vid
första besöket i Yuncheng. Vakten vid östra stadsporten fick
nämligen 200 prygelslag, för att han släppt in oss i staden.
Det lyckades oss emellertid att aven mycket rik och förnäm
borgare i Yuncheng få hyra lokal för opieasyl. Denne mans
hustru ledde nämligen en mycket omfattande hjälpverksam
het för sjuka och fattiga, och han mötte oss därför med
förståelse, då vi tillkännagåvo vår avsikt att söka rädda opie
lastens offer.
Äntligen hade jag nått fram till vårt arbetsfält; jag hade
också funnit en lämplig utgångspunkt för verksamheten, men
Herren hade tillika sörjt för att jag ej skulle behöva stå där
ensam. Han hade berett vänner och medhjälpare för mig.
Då jag en dag i november 1888 med mitt bohag i skymningen
körde in genom norra stadsporten, slapp jag en närgången
visitering. Och framkommen till mitt blivande hem, fick jag
ett varmt mottagande. Där välkomnades jag av den unge m:m
Chang, som Herren ber"ett att bliva för mig en ovärderlig vän
och medarbetare och som ombesörjt hyrandet av lokalen och
även där redan satt igång en asyl för opierökare.
På underliga vägar hade denne Chang lärt känna sin Fräl·
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sare. Tidigt hade han bärjat tänka över livets mening. Livet
syntes honom så kort. Fanns det ej ett liv, som varade? Han
såg sig emellertid ej någon utväg att få svar på frågan om
liv och död. Men så en dag kom han att köpa ett 'Lukas
evangelium' aven bokförsäljare från Brittiska och Utländska
Bibelsällskapet, som besökte trakten. Då han däri läste om
Jesu seger över döden, tändes hoppets gnista i hans själ. Han
uppsökte missionsstationen j Pingyangfu, hörde evangelium,
fick frid med Gud och beslöt att ägna sitt liv åt Herren i
hans tjänst. Då hans fädernehem låg i närheten av Yun
cheng, ville han där tjäna Herren och hade därför någon
tid förut flyttat hem. Då han hörde om min ankomst dit,
ville han komma mig till hjälp. En underbar Her·rens ledning."
Om den uppmuntrande erfarenhet Folke fick göra även
dagen efter sin ankomst, då mor Chang uppsökte honom,
har redan skildrats på sid. 28.
Efter pastor Hsis mönster börj ade Folke sitt missionsverk
med opieasyler. Det var en gärning i människokärlekens
tjänst, som man kunde förstå. Folke gjorde också långa vand
ringar till fots utåt landsbygden. Därvid kom han i sam
språk med andra fotgängare på landsvägarna, och befolk
ningen vande sig vid att se främlingen, som verkade så vän
lig och välvillig, och lyssnade, då han här och där inför en
liten samling människor på vägar och torg frambar sitt bud
skap. Redan sommaren 1888 besökte Folke i sällskap med en
Brittiska Bibeisällskapets kolportör Shensis huvudstad Sianfu
och vistades där i flera veckor samt vandrade omkring på
vägarna å den omgivande stOra slätten. Det lyckades honom
emellertid ej då att få fotfäste i själva staden, men utanför
murarna till en närbelägen stad, Weinan, ordnades en opie
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asyl, som under växlande erfarenheter hölls öppen under
flera år.
På våren 1890 inträffade emellertid en händelse, som blev
upptakten till en mera vidgaq verksamhet i Shensi. Medan
Folke en dag befann sig i sitt arbetsrum i Yuncheng, hördes
en kraftig knackning på dörren och in steg en kines, Vang,
en av de tre nydöpta kristna, som bildade den första lilla
församlingen på fältet. Vang kom från ett besök i Honan,
där han på landsväg~n helt oförmodat träffat en annan kristen
kines. Denne var med sin familj på väg från Shantung där
en översvämning av Gula floden ödelagt stora sträckor odlad
jord och gjort tusentals familjer hemlösa. Nu skulle de till
Shensi, där kejsaren upplåtit land, för att söka skaffa sig ett
nytt hem. Vang erfor även, att stora skaror på detta sätt ut
vandrat från Shantung till Shensi, och att bland dem funnas
kringspridda kristna familjer, som voro liksom får utan herde.
Vang ville, att Folke omedelbart skulle begiva sig dit för
att uppsöka och taga vara på dem. Efter samråd med sin vän
Chang beslöto de att följa vinken, som de båda betraktade
såsom en kallelse från Gud, och att ofördröjligen fara till
Shansi. Besöket hos dessa Shantung-immigranter ledde till att
en början gjordes till verksamhetens ordnande genom upp
förandet av små enkla församlingshus, ordnandet av gudstjäns
ter på en del centrala platser, inrättandet av skolor för bar·
nen etc. För Folke var det glädjande och uppmuntrande att
se, huru frimodigheten och intresset växte hos dessa kristna.
De satte själva in sin kraft på att föra församlingsarbetet
framåt, och de fylldes av iver att missionen måtte få fram·
gång bland deras hedniska omgivning.
Folke fick göra den erfarenheten, att av de människor, som
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kom mo inom hörhåll för evangelium, det till en början var
två helt olika kategorier, hos vilka ordet fick insteg, näm
ligen de djupast sjunkna å ena sidan och fromhetsivrarna å
den andra. Några exempel torde böra nämnas. En avdankad
soldat, Kong, hade länge varit ett vrak i samhället. AUt vad
han förtjänade förslösades på spel och opium. Till sist gick
han och ruvade på att taga sitt liv. När han ett ögonblick
såg upp, fick han på ett tält se en vit flagga, och på den stod
det: "Jesus frälsar människor." Han gick till tältet och kom
in just som predikan skulle börja. Här var något för honom.
Han satt kvar efter predikan och började samtal med de
kristna och öppnade sitt hjärta för dem samt fann Frälsaren.
Med nytt hopp återvände han till sin mor, som levde i djup
förtvivlan över sin son. "Mor", utropade han, VI slippa
att dö. Det finns en Frälsare för oss, och jag har funnit
honom."
Gripande var ofta för Folke mötet med fromhetsivrarna.
Vid ett tillfälle fann hans kinesiske medarbetare vid en mark
nad tre män, som hade samlat en ansenlig skara folk omkring
sig och med djupaste allvar förmanade dem att leva ett rätt
färdigt liv. De ställde människorna för ögonen den stun
dande vedergällningen, den dom som ingen dödlig kunde
undfly. Folkes vän, som åhörde deras föredrag, bad att också
få säga några ord. Han tog upp tråden, de andra hade följt,
han talade också om synd och dom, men han stannade ej där
utan förkunnade frälsningens nåd. När han slutat, omringa
des han av de tre predikanterna. De bestormade honom med
frågor, och han måste redogöra för varifrån han · fått sådana
underbara ord.
Under sin vistelse i Pingyangfu lärde Folke känna en
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kristen vid namn Li, soln särskilt tilldrog sig hans uppmärk
samhet. Folke och Li brukade tillsammans vandra ibland ber
gen. Li gick alltid tyst, men Folke lade märke till att hans
läppar rörde sig. Han bad. En gång frågade Folke honom,
huru han kommit till tro, och under djup rörelse berättade
han sin historia. "Min far var en from man", sade han. "På
sin dödsbädd församlade han oss, sina barn, omkring sig.
'Jag har intet jordiskt arv att lämna efter mig åt eder', sade
han, 'men jag lämnar åt er ett arv av högre värde. Sök san
ningen barn; sök den till dess ni finna den. Jag har sökt san
ningen hela mitt liv utan att finna den, men jag känner, att om
ni med all flit söka den, skola ni finna.' Jag kunde aldrig
glömma min fars ord. Jag sökte och jag fann. Men varför
skulle min käre far söka förgäves hela sitt liv?" - "Det var",
säger Folke, "den stora frågan, som gav en sådan aUvarlig
prägel åt Li's hela väsen. Därför att det överallt fanns sådana
sökande, längtande, frälsningshungrande själar, var ett vid
sträckt förkunnande av evangelium nödvändigt."

*
Hemma i Sverige fortsatte Josef Holmgren att sprida kän
nedom om Erik Folkes arbete ute i Kina och verka för under
stöd av detsamma. Den 16 maj 1887 bildades en Kommitte
med Josef Holmgren, Florakyrkans skapare, grosshandlaren
J. W. Wallin och "Sanningsvittnets" redaktör, P. A. Palmer,
såsom de första ledamöterna. De togo det såsom sin uppgift
att utsända medel ävensom arbetare till Folkes hjälp. Snart in
trädde också soldatmissionens initiativtagare, kapten John Ahl
berg, i Kommitten som sedan haft åtskilliga av de på den
tiden välkända kristna officerarna såsom ledamöter. Mellan
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Soldaternas Vänner och Svenska Missionen i Kina har allt
sedan dess förefunnits en nära frändskap.
Den 10 maj 1888, Kristi Himmelsfärdsdag, höll Missio
nen sitt första årsmöte i Florakyrkan. Därvid avskildes för
första gången missionsarbetare för Kina, nämligen Henrik
Tjäder ävensom Anna Gran, som sedermera blev fru Folke.
Bröllopet stod i Shanghai den 6 september 1889, och i slutet
av november samma år kommo de till Yuncheng. Fru Folke
var den första utländska kvinna, folket där sett, varför hen
nes ankomst väckte en oerhörd uppståndelse, men med kine
sernas stora uppskattning av hemmet kom förtroendet för
missionen att växa just genom det unga mi-ssionärsparets hem.
Vid det första årsmötet höll friherre Edvard Barnekow mis
sionspredikan på förmiddagen, och på eftermiddagen talade
rektorn vid Fjellstedtska Skolan i Uppsala, J. Kerfstedt, sam't
dåvarande kandidaten Karl Fries, varefter avskiljningen ägde
rum. Den dagen kan betraktas såsom S.M.K:s offentliga in
vigningsdag, och sällan torde församlingen vid något årsmöte
ha deltagit med mera intresse och värme. Särskilt var detta
förnimbart vid avskiljningen, då församlingen stående sjöng:
"Tag mitt liv, o Gud, och mig
Helga helt, jag ber, åt dig."
När det förut omnämnda brevet av den 6 september 1887
ankommit till Kommitten med Folkes meddelande om den
överenskommelse om samarbete mellan Kina Inlandsmissionen
och Folke, som träffats, tillskrev Kommitten Hudson Taylor
i frågan. Ett tillmötesgående svar ankom från honom, och
man beslöt inbjuda honom till Sverige. Han kom även till
vårt land i november 1889 och besökte därvid med Josef
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Holmgren såsom tolk Stockholm och 19 olika platser i lands
orten. Genom de föredrag han då höll men framför allt ge
nom sin personlighet, sin rika erfarenhet i missionsarbetet
och aven vandring i tro på Gud, blev hans besök av största
betydelse för missionen här hemma. Den redan inträdda för
bindelsen med Kina Inlandsmissionen stärktes, och uppslag
gavs till flera av de principer, som alltsedan blivit följda i
hemlandet. Hudson Taylor besökte Sverige ytterligare två
gånger, nämligen hösten 1896 och i september 1897, den
sista gången uteslutande för överläggningar med Kommitten.
Den 27 februari 1896 undertecknades en skriftlig överens
kommelse med Kina Inlandsmissionen, varigenom S.M.K:s
ställining såsom associerad mission ävensom missionsfältets
gränser fastställdes.
Den 11 augusti 1889 avskildes en ny missionsarbetare för
Kina, nämligen Fredrika Hallin, och den 26 januari 1890
invigdes ytterligare två, August Berg och Axel Hahne, samt
vid ärsmötet den 15 maj samma år fröknarna Anna Janzon,
Frid~ Prytz och Ebba Löwenadler, vilken senare dock på grund
av sjukdom snart utträdde ur missionen. När det femte års
mötet firades den 27 maj 1892, kunde ej mindre än nio ar
betare avskiljas för missionskallet, och flera följde undan för
undan.
Så fick Erik Folke medhjälpare, som med samma nit och
kärlek som han, grepo sig verket an. Det skulle leda för långt
att i detta sammanhang redogöra för arbetets utveckling i de
skilda distrikten. Det må vara tillräckligt att erinra om läget,
sådant det tedde sig vid utgången av den första missionsperio
den, vilken fick en oväntad och ofrivillig avslutning genom
boxarupproret år 1900. Härom säger Erik Folke: "Det var

en underbar förmån att få utså Ordets säde över de vid
sträckta tegarna i Kina och en outsäglig glädje att få se det
börja spira, växa och bära frukt, att få bevittna huru själar
blevo frälsta ur de hedniska styggelserna, blevo förvandlade
till förnyade människor, som i Herrens kraft levde ett kristet
liv i den hedniska omgivningen. För missionären medförde
dock detta, att han fick gå igenom många smärtfyllda födslo
stunder. Missionen har alltid varit en prästerlig of'fergärning,
som i sig ständigt innebär ett uppoffrande av det egna livet.
På ett för oss oförklarligt sätt spreds sanningens ljus, så att
vid boxarupprorets utbrott år 1900, ljusbärare funnos i stä
derna och byarna över hela vårt fält. I nästan alla de 38
domsagorna, som fältet omfattade, funnos kristna, och större
eller mindre församlingar i flera av dem. Under första tiden
hände ej sällan, att vi fingo höra, att en här, en annan där
på dödsbädden vittnade om tro på Jesus och om hopp om
evigt liv. De hade vid något tillfälle hört ordet och trott men
varken kunnat erhålla undervisning eller dop. Även under de
tider, då vi tycka oss se blott missräkningar, torde segrar ha
vunnits.
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I huru hög grad missionen vunnit förtroende, visade sig
tydligt år 1900. När alla fientliga makter förenade stormade
löst emot oss, när manschurer och boxare traktade efter våra
liv, då uppträdde ämbetsmännen och borgarna i våra städer
samt folket på landet till vår hjälp. I Yuncheng gjorde stads
fullmäktige · sitt bästa att utverka skydd för oss och såmedelst
behålla oss kvar i staden. Då detta var omöjligt, utverkade
de av intendenten och befälhavaren för garnisionen, att till
räckligt stark eskort skulle sändas med oss, och att för övrigt
alla mått och steg skulle tagas för att göra det möjligt för

-43

Begynnelsen ocb de femtio

första åren

oss att undkomma fienderna. För de kristnas säkerhet lovade
de att sörja, såvitt de kunde, och missionsstationerna togo de
under sin vård. Under den sex veckor långa resan till kusten
blevo vi likaledes bevisade mycken oegennyttig, uppoffrande
kärlek, som vi med stor tacksamhet minnas. Och vi få ej
heller glömma den vänlighet, som visades oss av många av
de soldater, som bildade vår eskort. Gripande var att se, med
vilket ömt medlidande de sörjde för att de små barnen ej
skulle lida för mycket av den . starka hettan och övriga be
svärligheter under resan. lord och handling gåvo då hed
ningarna tillkänna, vad de tänkte om missionen. Detta är ett
faktum och ett resultat av missionsverksamheten, som visser
ligen ej kan uppgivas statistiskt, men som dock har en mycket
stor betyde!se."
När stormen 1900 gått över, gällde det att plocka tiIlsam
.mans spillrorna och knyta ihop de brustna trådarna, samt ånyo
sätta den avbrutna verksamheten igång. Detta blev det andra
skedets första uppgift. Då missionens medlemmar och de in
födda kristna genom Guds nåd och de förståndiga ämbets
männens åtgärder bevarats från den värsta förödelsen, hade
Missionen ej behövt göra några direkta personliga offer, och
Missionens egendom hade i stort sett skyddats. Bland de ki
nesiska kristna hade det varit någon manspillan, i det några
få låtit skrämma sig till att avsvärja sig sin tro och andra att
dölja den. I likhet med andra protestantiska missioner avböjde
även vår mission den åt missionärer och infödda församlings
pastorer erbjudna mandarinvärdigheten, men den nya inställ
ningen till missionen gav mer tillfälle att genom personligt
umgänge föra evangelium även till de högre samhällskret
sarna.
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I yttre avseenden var den period, som nu inträdde och som
räckte till revolutionen 1911, den lugnaste i vår missions hi
storia. Myndigheterna höll o i allmänhet god ordning, och
missionens arbetare kunde obehindrat färdas omkring över
hela fältet, om än den undertryckta bitterheten levde i folk
själen och allt emellanåt tog sig uttryck, särskilt när det gäll
de öppnandet av nya stationer, som fältets evangelisering
krävde. Utom de återvändande missionärerna, en del från
kusten, och en del efter en vilotid i hemlandet, hade också
flera nya arbetare kunnat utsändas, varigenom en utvidgning
av verksamheten blev möjlig. Efter åtskilliga svårigheter lyc
kades missionen få insteg i Honanfu (nwnera Loyang) och
därmed en utgångspunkt för en synnerligen livlig missions
verksamhet i detta område.
Skolverksamheten fick under denna period en större ut
veckling och betydelse i missionsarbetet. De kristna insågo
alltmer behovet av att deras barn fingo bättre underbyggnad
än de själva fått. De kristna skolorna av lägre såväl som
högre grad blevo grunden för utbildning av ett förhållandevis
mycket stort antal män, som under den kommande mansåldern
arbetade för Kinas utveckling på alla områden. Kristendomen
och dess rättsbegrepp blev därigenom av väsentlig betydelse
för samhällets förvandling, även om mycket annat av mindre
välkommen art under tidens lopp kommit med och inverkat
på förvandlingens riktning och metoder. Därigenom att Japan
vann det rysk-japanska kriget 1904- 05 och tog hem frukterna,
väcktes Kina mer än a v något annat till insikten om betydelsen
av västerländsk kunskap både bland folket och dess ledare. Att
det gamla examensväsendet avskaffades, naturvetenskap, mate
matik, språk och historia blevo eftersträvansvärda kunskaper,
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höjde missionsskolans anseende och värde. Med den allmänna
förändringen beträffande undervisningsväsendet följde ävea
behovet av evangeliska medarbetare, vilka kunde lämpa sig
efter de nya förhållandena. Detta ledde till en sorts påbygg
.nad på stationsskolorna i form av ett evangelistseminarium.
Detta förestods till att börja med av Theodor Sandbllrg och
har, . med sedermera tillkomna förändringar, givit Missionen
ett stort antal ledande medarbetare i evangelisations- och för
samlingsarbetet och ej minst i skolverksamheten. Genom Dag
gryningens trogna stöd fingo flickskolorna möjlighet att i
större grad än förut tiJIgodose de växande församlingarnas
behov och lade, även de, grunden till utbildningen av många
framtida lärarinnor och bibelkvinnor.
Genom ett par predikotält ävensom genom marknads- och
gatupredikan spriddes evangeIii budskap i vida kretsar, var
jämte bokförsäljningen sände sina tysta budbärare in i otaliga
hem. Missionsstationernas gäst- och mottagningsrum blevo
vid denna tid en synnerligen viktig gren av verksamheten.
Väl kommo många dit av nyfikenhet, men också många för
att på ort och ställe finna ut vad missionärerna egentligen
ville, och så bl ev det tillfälle till samtal och till att stifta
personlig bekantskap.
Behovet av mera omfattande gemenskap mellan de olika
församlingarna började göra sig förnimbart, vilket ledde tiIl
att representanter för alla församlingarna på fältet årligen
samlades till konferens i Yuncheng. Denna sammankomst,
som kallas "Treprovinsmötet" , kom att anses äga viss aukto
ritet. Vid dessa möten höllos andaktsstunder och uppbyggelse
föredrag men även diskussioner om praktiska arbets- och
församlingsfrågor samt om teologiska spörsmål.

När kejsaren och änkekejsarinnan mot slutet av 1908 näs
tan samtidigt avledo, blev hela landets styrelse genast mycket
försvagad. Kampen om makten mellan olika högtstående per
soner och grupper gav tillfälle till upprorsrörelsen i söder,
där Sun Yat-sen redan länge undergrävt regimen . Allt , detta
verkade upplösande på vårt fält. Icke desto mindre kom re vo
lutionen 1911 oväntat för de flesta och ännu mer det förhål
landet, att dess utbrott åtföljdes av fientliga yttringar mot
utlänningarna. Så blev ett utrymmande av fältet ännu en
gång nödvändigt. Samma trohet och tillgivenhet som år 1900
visades även nu missionärerna och deras familjer. När det
sista sällskapet skulle lämna Yuncheng och ryktena blivit så
skrämmande, att det ej gick att hyra vagnar, kom samme
forman, som 1900 skjutsade Erik Folkes sällskap, och erbjöd
sig att ännu en gång taga hand om skjutsen. Alla kommo
lyckligt undan utom familjen Blom, som sist lämnade Yun
cheng, och som föll i rövarhänder och plundrades. Genom
Guds nåd gick dock intet liv förlorat, ehuru fru Blom blev
svårt slagen och sårad. Missionär Blom säger, att det blod,
som flöt, hos de troende framkallade en sådan våg av kärlek
och tacksamhet, att nöden drog dem närmare till varandra
än någonsin de goda dagarna kunnat göra. Omsider kommo
alla ned till kusten, där de samlades på olika platser för att
invänta tillstånd att återvända tiJI fältet. liksom år 1900
reste de, som voro i behov av hemsernester, tiJI Sverige för
att så på bästa sätt bereda sig för arbetets återupptagande,
när tiden var inne.
De femton åren efter återupptagandet av arbetet 1912 ut
gör nästa period. Som uppblossandet av främlingshatet i Sian
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fu och överfallet på familjen Blom voro enstaka företeelser
under revolutionen, medförde denna ej något svårare avbrott
missionsverksamheten. De kristna förföljdes ej utan fick i
stället ofta ledande ställning, när samhället skulle återupp
byggas efter sammanbrottet. Med undantag för seminariear
betet hade missionsverksamheten pågått tämligen ostört, och
när missionärerna började återvända efter några månader, fun
no de i allmänhet hus och tillhörigheter i gott skick. En oer
hörd omvälvning hade skett beträffande nationens inställning
till allt västerländskt. Nu skulle hela samhället omformas ef
ter utländskt mönster, och även om religionens andliga inne
börd ej förstods eller uppskattades, så hörde det till den nya
tiden att vara intresserad i kristendomen. Dessutom vora ju
missionärerna "samhällsförbättrare", och man kunde därför
vänta dd och hjälp av dem. Evangelistseminariet blev under
denna tid utökat med pedagogisk utbildning. Jämväl flick
skolan i Yuncheng påbyggdes till kvinnligt seminarium med
stöd av lärarinnornas Missionsförening här hemma. I anslut
ning till statens nya skolsystem uppdelades den sedermera i
mellanskola och seminarium med vederbörande övningsskolor,
och många av de där utbildade blevo för en lång tid framåt
Missionens bästa medhjälpare och ledare i den kristna för
samlingen.
Skolverksamheten i allmänhet blev också snart ansluten
till församlingslivet, särskilt beträffande gosskolorna, och
detta ledde efterhand till att ansvaret övertogs av försam
lingen med understöd av missionen. Statens skolväsende var
ännu så outvecklat, att de kristna skolorna stodo högt i kurs,
och högre standard hölls både beträffande undervisning och
diciplin. K. F. U. M. bildades, man höll sommarläger, gjorde
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utflykter o. s. v. Hela förhållandet mellan samhället och den
kristna rörelsen präglades av öppenhet och välvilja, varigenom
rika tillfällen gåvos att genom personligt umgänge, bibelstu
dieklasser och föreläsningar ffi. m. nå de bildade klasserna
långt mer än förr. En av de unga män, som var med under
K. F. U. M:s första tid i Yuncheng, blev provins-guvernör
först i Shansi och senare i Honan. Han var en bekännande
kristen. I Hoyang inrättades en industriskola för att öka möj
ligheterna till utkomst för de kristnas barn. Rörelsen över
togs emellertid senare av kineserna.
Svårigheten under denna tidsperiod var, att upplösningen
av samhällsbanden genom revolutionen gav upphov till bil
dandet aven mängd rövareband, som härjade på vårt fält.
Rövarnas framfart lade stora hinder i vägen för den evange
lisatoriska verksamheten på landsbygden, vilket bidrog · till att
skolarbete och församlingsvård fingo jämförelsevis mer till
syn och omvårdnad. Det var under dessa förhållanden, som
tanken på en mera enhälligt utformad församlingsorganisation
för hela fältet kom till uttryck. Resultatet blev omsider den
synodala styrelseformen. Fältet är indelat i presbyterier, varav
Shensi har två, Shansi och Honan vardera ett. Presbyterierna
bestå av lokalförsamlingar. Synoden, presbyterierna och för
samlingarna hava dels av dem själva valda styrelser, som sköta
deras angelägenheter, dels samlas årligen inom vardera av
dessa organisationer valda ombud till möten för uppbyggelse.
Dessa ombud kunna ock framställa önskemål till respektive
styrelser. Således ha vi här en kombination av presbyteriansk
och kongregationalistisk styrelseform, varigenom fördelarna
med bägge styrelsesätten vinnas och nackdelarna neutraliseras.
Missionärerna hade tagit initiativ till denna självständiga ord
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ning, men Missionen är såsom organisation representerad en
dast i synoden, ej i de underordnade instanserna. I samband
med konstituerandet av denna församlingsordning invigdes
också den första kinesiska pastorn på vårt fält, pastor Chi ng,
som fick sig anförtrodd en del av Haichow (Chiehhsien)
distrikt och upparbetade den kristna församlingen där till en
hög grad av oberoende och uppoffrande verksamhet.
Det visade sig synnerligen välbetänkt, att denna försam
lingsordning infördes, innan de allmänna självständighets
strävandena ledde till att krav på oberoende framställdes.
Under den stora allmänna kristna konferensen i Shanghai 1922
sade ett av våra kinesiska ombud vid ett privat sammanträde:
"Allt det där, som andra tala om att de önska beträffande
församlingens styrelse, det ha vi ju redan."
En annan sida av Missionens arbete föranleddes av de upp
repade hungersnödsåren. Ofta har det varit missionärerna,
som fått bära den tyngsta personliga bördan. Hattie Berg
quists för tidiga död hängde nära samman med hennes ar
bete i en gossasyl. Genom direkt nödhjälpsarbete var det som
Richard Anderson överansträngdes och blev oförmögen till
vidare missionsarbete. Likaså nedbröts Edith Beinhoff genom
arbete i vällingkök i Mienchih. tJnder nödhjälpsarbete var
det som Gertrud Wester fick sin dödliga sjukdom och som
Ester Berg, Karin Anderson och Verna Wester smittades
av tyfus och gåvo sina liv, samt Robert Bergling fick sitt hjärta
ansträngt till döds. Dessa vittnesbörd om kristendomens sinne
förstås även, där missionens arbete för övrigt icke uppskattas.
Det var under en hungersnöd, som barnhemmet i Sinan
startades av Maria Pettersson på helt privat väg. Till en bör
jan hade hon endast några få övergivna små, men hemmet
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har vuxit så att barnantalet ibland gått upp till ett- och två
hundra. Dess verksamhet torde uppskattas mer av myndig
heterna än något annat som Missionen gör.
Den politiska spänningen i Kina blev emellertid allt värre.
Till sist uppmanade alla beskickningar och konsulat år 1927
sina respektive medborgare att lämna landet. De troende
voro såsom lamslagna av denna oväntade underrättelse och
kunde ej förstå, varför missionärerna skulle lämna dem, när
de ej ägde annat än vänner, men de större hänsyn, som gjorde
sig gällande för statsmännen, blevo avgörande. "Så slutade",
säger missionär Blom, "även denna period i storm och strid
liksom de föregående, men också liksom de under den Alls
mäktiges skugga och med förvi ssning om att verket var Her
rens och och dess fortsättning låg i hans hand, vare sig det
skulle gå genom Missionen eller genom den infödda försam
lingen."
Tiden efter den nationalistiska revolutionen 1927 utmärktes
aven ny självständighet. Men detta medförde också för för
samlingen en större ansvarskänsla. I missionärernas frånvaro
hade arbetet fortgått i stort sett utan avbrott under de infödda
ledarna. Det var helt naturligt, att de voro böjda att fortsätta
även efter missionärernas återkomst.
Genom kommunistisk agitation, som starkt inverkade på
den unga nationalismen, uppammades religionsfientlighet.
Den skräck, som de renodlade kommunisternas framfart fram
kalIade, då de vid olika tillfällen gjorde infall på vårt fält,
motverkade dock mycket den teoretiska förkunnelsen.
Kampen om makten mellan centralregeringen och de lokala
"krigsherrarna" har lett till att de olika härarna gått fram
över fältet. De slagna armeerna har ökat rövarbanden och
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tillsammans med dem gjort evangelisationsarbetet på lands·
bygden outförbart långa tider. Hungersnöd och farsoter ha
förvärrat tillståndet. Många underliga företeelser på det and·
liga området hava hotat att föra utvecklingen i osund riktning
och ha ibland verkat splittrande. En famlande ovisshet be·
träffande de moraliska värdena och normerna har också varit
märkbar i det nya Kina. Under alla dessa svårigheter har
dock verket fortgått och utvecklats, och Gud har uppehållit
och bevarat sin plantering i Kinas jord.
"På ett för oss oförklarligt sätt har sanningens ljus spritt
sig i städer och byar över hela vårt fält", så sammanfattade
Erik Folke med ödmjuk tacksamhet resultaten under den
första missionsperioden, som ändades genom boxarupproret.
Kanske det ändå ej var så oförklarligt. Ar ej förklaringen till
de segrar, som vunnits därute på missionsfältet i Kina, Guds
trofasthet mot sina tjänare, som villigt gått åstad på hans
kallelse och troget hållit ut under alla växlingar, ja många av
dem in i döden. Vi tro, att de av Herren själv blivit välkom·
nade med hans "Väl g jort du gode och trogne tjänare, i
ringa ting har du varit trogen, jag vill sätta dig över myc·
ket."

De senaste tio åren ur hemlandets
synpunkt
Av Martin Linden

V id

en återblick över de senaste tio åren får man ett myc·
ket starkt intryck av att många av de gamla ledarna och
kraftiga stöden inom Svenska Missionen i Kina ej längre äro
kvar i sina tidigare uppgifter.
Inom Kommitten sakna vi följande ledamöter, som stod o
kvar i Kommitten, då 50.årsjubileet firades, och sedan dess
fått hembud: (Artalen angiva året då de fingo sluta sitt jorde·
liv.) Knut Bergh (1937), Er,ik Folke (1939), August Berg
(1940), Karl Fries (1943) och Sven Johnson (1944). Vi sak·
na också G. Arbman, Ester Fredberg och J. Th. Sandberg,
som på grund av bristande krafter utträtt ur Kommitten, fastän
saknaden beräffande dem mildras av att de ännu äro kvar
ibland oss och följa oss med kärleksfullt intresse. Nämnas må
i detta sammanhang också att A. Hemberg, Joh. Lindberg och
Joho Rinman, vilka tidigare tillhört Kommitten, under den
senaste tioårsperioden blivit lösta från sin jordiska vakttjänst.
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