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Edert arbete är icke fåfängt i Herren. 

Vetande, att edert m'bete ä1' icke fåfängt i He1Ten, 
1 Kor, 15: 58, Med sådana ord uppmuntrade apostelen 
Paulus den kristna församlingen i Korint mot dem, som sökte 
göra gällande, att såväl de kristnas tro som äfven deras 
arbete för Herren vore utan all betydelse. Kristus var visst 
icke uppstånden, och någon de dödas uppståndelse fanns det 
icke heller. '. De krislna voro bedragna. Villfarelse och be
drägeri lågo till grund för deras tro och lära. Något godt 
kunde således ej komma däraf. Gent emot dessa irrlärare 
framhöll Paulus med bevisande kraft, att Kristus verkligen 
vore uppstånden. Kefas hade sett honom och sedan de 12. 
Sedan vardt han sedd af mer än 500 bröder, och sist vardt 
han ock sedd a:f Paullls själf. 

lYIen är Kristus uppstånden, så gifves det ock en de 
ctödas uppståndelse. Såsom alla dö i Adam, så skola ock 
all a 1 Kristus göras lefvande. Basunen skall ljuda och de 
döda skola uppstå oförgängliga, och vi skola förvandlas. Det 
förgängliga måste ikläda sig oförgär:glighet och det dödliga 
odödlighet, och enligt skriften skall själfva döden varda upp
slukad i seger - så bevisar apostelen . . 

Och på dessa grunder uppmanar han sedan sina älskade 
bröder att vara fasta, orubbliga och öfverflödande i Herrens 
verk. De skulle stå fasta i ' den tro på Kristus, som de ägde, 
och vid det arbete för honom, som de hade begynt. De 
skulle ej låta rubba sig af motståndarnas tvärsäkra påståen
den. I stället för att slappas i arbetet skulle de gå framåt 
med ännu friskare fart. De skulle tillväxa och öfverflöda, 
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så att de ' kunde göra mera än hvad de hade gjort. Icke 
blott det påbörjade arbetet skulle fortsättas, utan nytt arbete 
sku1le äfven' upptagas. Och under allt skulle de äga och 
fasthålla den glada förvissningen, att deras arbete ej vore 
fåfängt i Herren. lVIotstålldarna kunde säga hvad dem lyste. 
Arbetet i Herren skulle bära frukt till Guds ära och själars 
frälsning. Deras kärlek, nitälskan, bön, arbete och försa
kelse skulle ej 
bärande, 

Äfven i 
tidningar och 
utbredande är 
Arbete, penningar och människolif kastas bort utan något 
resultat. Och så gör man sina beräkningar huru många 
tusen kronor hvarje till kristendomen omvänd inföding ko
star. Så säges det helt öppet, att hedningarna hafva det 
mycket bättre, om de få lefva kvar i sitt. naturtillstånd. 
Hvarför oroa dem? De kunna ju få vara i fred? 

Sådana röster må alls icke nedslå vårt mod och göra 
oss slappa i nitet och verksamheten. De höjdes i Korint, 
de hafva höjts under alla tider, och de skola låta höra sig 
till dess all ondska skall tillsluta sin mun. Ingen sann lni
sten kan taga hänsyn till dem, ty det ligger i kristendomens 
väsende, att där man själf blifvit gjord till lärjunge, behof 
samtidigt väckes att göra andra till lärjungar. Och både 
historien och erfarenheten vittna, att där Kristuslifvet pulse
rat allra friskast såväl hos enskilda individer som bland 
kristna församlingar, där har ock verksamheten för missio

' nen kraftigast gjort sig gälland~. Det lefvande vattnet må· 
ste 'flöda vidare. 

Motståndarnas ord må icke i den ringaste mån göra 
oss modlösa. De kunna säga hvad de vilja. Vi, som tro 
på Kristus och älska honom, skola icke fästa mycket afse
ende därvid. Däremot skola vi i våra hjärtan djupt bevara 
apostelens maning till oss att vara fasta, orubbliga och öf
verflödande i Herrens verk alltid. Vål' Gud skall gifva oss 
kraft och nåd att efterkomma dem . Af oss själfva äro vi 
icke dugliga, men vår Gud skall sörja för den saken . Han 

vara förgäfves. Gud skulle göra det allt frukt

våra dagar basunas det ut vidt och bredt af 
store män, att verksamheten för Guds rikes 
fruktlös . Hvilken jämmer för hednamissionen! 
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skall göra oss dllgliga och fullborda hvarje godhetens upp
såt hos oss . Och vårt arbete i Herren är icke fåfängt. Vi 
tro detta med ödmjuk fullvisshet i våra hjärtan. Vi tacka 
Gud härför, och våra händer skola stå beredvilliga att göra 
hvad Mästaren anvisar oss. 

Till vår tros tillyäxt och uppmuntran må häl' andragas 
några ex. från missionsfälten, som bekräfta den sanningen, 
att arbetet i Herren ej är fåfängt. Det var 1797, som de 
första missionärerna drogo ut till Söderhafsöarna. Under 
de första 14 åren hade ingen inföding blifvit vunnen för 
Herren Jesus, men vid denna tid fin go 2:ne infödde män på 
Tahiti djupa intryck genom sin beröring med missionärerna. 
När sedan dessa lämnade ön, begynte de båda männen att 
allvarligen bedja för sitt folks evangelisering. De blefvo 
döpta 1811 och hafva efterföljts af en skara, som räknar 

II 850,000, hvilka genom tron på Jesus blifvit förda från mör, 
ker till ljus. Hela Vestra Polynesien är evangeliserad. Ar
betet i Herren är icke fåfängt. 

När Judson för snart 80 år sedan anlände till Birma,(l 
var han den enda missionären i detta land. Han arbetade 
med nit under 10 år. Och hvad resultat hade han vunnit? 
Jo, han hade grundlagt en församling, och dess medlemsantal 
uppgick till 18 personer. Amerikanerna skrefvo till honom 
- otillfredsställda som de voro öfver att tillslutningen ej 
varit större -: »Nå väl, Judson: I-Ivilka utsikter hyser du 
för framtiden? » »Utsikter! Goda », svarade han. »De äro 
lika storartade som Guds löften. » Och om vi i dag se till
baka på de flydda åren, hvad finna vi ? Jo, ett härligt Guds 
verk. Om de 10 första åren lämnas ur räkningen, hvilka 
ju ansågos såsom misslyckade, så har tillväxten varit så stor, 
att i genomsnitt en församling bildats hva,r 3:dje vecka 
17 årligen och en nyomvänd döpts hvar 3:dje timme - 8 
om dygnet eller 3,000 årligen. De döptes antal uppgår till 
200 tusen. 

Hvilken förändring! Då Judson först kom ut, ville ingen 
härbergera honom. Vid ett tillfälle, då han var sjuk, måste 
han taga sin tillflykt till en t01T! lejonbur för all erhålla något 
skydd . Efter några år byggde konungen af Birma af egna 
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medel en kyrka, ett pastorsboställe och ett skolhus åt ho
nom . nära !len plats, hvarest lejonburen stått, då den var 
Judsons sj~krum. Och konungens söner voro lärjun
gar i skolan och erhöll o undervisning af missionärerna. Ar
betet i Herren är icke fåfängt. 

1828 blef den förste omvände karenen döpt. När denna 
mission 1878 firade sitt 50-års jubileum, hade 60 tusen kare
ner - de i tron på Jesus afsomnade inberäknade - blifvit in
samlade såsom en synlig frukt af evangelii pred ikan bland 
detta folk. Sir Charles . Bernnard säger, att det nu finnes 
200 tusen kristna karener, som åtnjuta församlingsgemenskap, 
och 500 själfunderhållande församlingar. Arbetet i Herren 
är icke fåfängt. 

När James Calvert 1835 anlände till Fijiöarna, möttes 
han af en förskräcklig syn. Där lågo hufvudskålar, händer, 
fötter och benpipor efter 80 personer, soni blifvit uppätna 
af kannibalerna vid en afgudafest. Hans första arbete var 
att begrafva dessa lämningar. Men denne Herrens tjänare 
defde länge nog för att få se dessa människor, som tagit 
del uti en sådan vederstygglighet, såsom nya skapelser sam
lade omkring Herrens bord. 1885 funnas allenast på Fijiö
gruppen 1,300 kristna församlingar, och af en befolkning på 
110 tusen besökte 104 tusen gudstjänsterna regelbundet. 
Arbetet i Herren är icke fåfängt. 

Och hvad få vi ej bevittna på Aneityum (tillhör Nya 
Hebriderna). Det var 1848 som d:r Geddy landsteg här, 
och han arbetade på denna ö till 1872. Hvad som måtte' 
hafva blifvit utfördt här få vi en aning om genom den in
skription, hvilken finnes å en minnestafla, uppsatt i det ka
peII, som blifvit uppfördt till hans minne. Inskriptionen lyder 
så: »När han landsteg på vår ö 1848, fanns här ingen kri
sten; när han lämnade oss 1872, fanns här ingen hedning. » 
A,-betet i Herren är icke fåfängt. 

Hvilken makt kristendomen utvecklar i Indien kunna vi 
förstå af följande utdrag ur ett litet flygblad, författadt af 
en hindu: Missionärerna komma hit från Storbrittannien för 
att undervisa oss om att vi voro i hedniskt mörker, och att 
en samling fabler, kallad Bibeln, är den sanna Vedanta, som 

7 

allenast kan upplysa oss. Genom skolorna hafva de kastat 
ut sina nät öfver våra barn, och de hafva allaredan gjort 
tusentals kristna och fortfara alltjämt att vinna anhängare. 
De hafva trängt fram till (~e mest afIägsna byar och byggt 
kyrkor där. Om vi sofva öfver detta, såsom vi gjort i det 
förflutna, skall icke en enda lämnas kvar att tillbedja uti 
våra tempel, ja till och med själfva templen skola förvand
las till kyrkor. Veten I, att de kristna växa i antal hvarje 
dag, medan anhängarna af · hindureligionerna däremot för
minskas? Huru länge skall väl en källa kunna fortfara att 
gifva valten, som inga tillflöden har? Om vår religion oaf
låtIigen undergräfves af kristendomen och icke erhåller några 
nya tillflöden, huru länge skall den väl kunna hålla stånd? 
När vårt land genom kristendomen blifvit förvandladt till en 
öken, hvar skola då hinduismens örter växa? Vi behöfva 
icke frukta för missionärerna, därför att de hafva hvit hud
färg, och icke heller därför ,att de tillhöra den regerande 
racen. Regeringen och kristendomen hafva intet att göra 
med . hvarandra, ty kejsarinnan förklarade full religionsfrihet 
redan 1858. Vi måste därför motverka missionärerna af 
all a krafter: Hvarest de stå upp och predika kristendom, 
må en hindu ~äfven på 40 stegs afstånd stå upp och pre
dika emot dem. De skola då snart fly sin väg och vi blifva 
af med dem. Låtom oss lämna kastväsendet och andra 
skiljaktigheter å sido och låtom oss förena oss alla såsom 
en man för att få bort kristendomen ifrån vår land . Alla 
tänkbara ansträngningar må göras för att återvinna dem som 
omfattat denna nya lära, och alla barn må tagas ur missions
skolorna. 

Och med hvad ord skola VI väl skildra Guds verk bland 
telugofolket? Det är sant, att det var en mycket mödosam 
såningstid för de kära arbetarna på detta fält. Men så har 
ock skörden blifvit rik. 1878 döptes på en enda dag öfver 
2,000 personer. På sex veckor döptes 5,000 och på 10 må
nader 10 tusen. Och sedan dess hafva härliga insamlingar· 
blifvit gjorda. Församlingsmedlemmarna uppgå till cirka 50
tusen. Arbetet i Herren ä,- icke fåfängt. 

Och om vi nu vända oss till Kina, så se vi äfven i 
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detta land ett härligt Guds verk. Det är egentligen från 
1842 man kan räkna den kristna missionens början i 
Kina. Det fanns då blott 6 infödda kristna där. Sedan dess 
hafva mer än 1,500 missionärer, de kvinnliga inberäknade, 
utgått med lifvets ord till detta land och hundratals missions
stationer grundlagts öfver hela landet. Många hafva således 
varit i tillfälle att höra evangelium, och icke så få hafva 
vunnits för Guds rike. Årligen tillväxer de infödde kristnas 
antal. 1892 uppgingo kommunikanternas antal till 50 tusen. 
Tillväxten under de senaste åren har varit så stor, att om 
den ökas med samma proportion i fortsättningen, skola efter 
50 år 200 millioner af Kinas befolkning .hafva öfvergått 
från hedendomen, enligt hvad man beräknat. 

Herren har också låtit sin välsignelse följa Svenska 
missionens i Kina arbete så att det - ehuru ännu jämförelse
vis ungt och . i sin linda - ej varit fåfängt. Evangelium \ !i' 
har blifvit förkunnadt för många på vårt missionsfält i Shansi I 
och Shensi, och det har också på några fått uppenbara sin 
kraft till frälsning. Vid Uincheng finnes ju, Herren till pris, . 
en liten församling på några och 20 själar samt Icke så få 
sökare. Och under . det nu gångna året hafva några införlif
vats genom det heliga dopet med. församlinfjn, och våra 
syskon hafva märkt, att Guds Ande varit och är verksam 
bland folket. I Tong-cheo-fu har . ju ock en förstlingsfrukt 
blifvit döpt, och en annan står redo att döpas. Någon 
större härlig skördetid hafva vi ännu ej haft, men det är 
för tidigt. En sådan kan blott följa på en längre, grund
ligare såningstid . Vi hoppas dock, att den skall komma och 
bedja med våra syskon därom. 

Ja, Gud ske loft arbetet i Herren är ej fåfängt. Det 
är bara skada, att så få missionsvänner veta om hvilka seg
rar som vunnits och vinnas alltjämt. Tänk, hvad som ut
förts under detta århundrade. 1\r 1800 fanns den Hel. 
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infödd medarbetare. Nu däremot uppgår deras antal till 40 
tusen, som oaflåtligen arbeta på att evangelisera sina lands
män. Det är en bra lju/lig tanke, att så många krafter dag
ligen äro i verksamhet för att befrämja Kristi rike på jor
den. Och omkring 100 tusen hedningar vinnas för Herren 
hvarje år. Gud vare tack, arbetet i Herren är icke fåfängt! 

::: ::; 
:1: 

I det föregående har jag visat huru Herren gifvit seger 
och framgång åt sitt verk . Och vi kunna ej nog glädjas 
häröfver; men det vore måhända orätt att stanna härvid utan 
att något påpeka huru mycket som dock återstår att göras. 
Mellan 800 och 1000 millioner af mänskligheten sitta ännu 
fångna i den svartaste natt och i hedendomens träldom. Och 
af dessa olyckliga skördar döden årligen icke mindre än 40 
millioner. Hvilken förfärande tanke! För hvarje år således gå 
40 millioner bort, utan att vi någonsin kunna nå dem med 
ett lifvets ord. Måtte Gud uppväcka oss, att vi må inse 
huru stor och svår vår försummelse är, då vi lämna dem . 
att dö utan att göra något vidare för deras frälsning. 10 
tusen missionärer, de kvinnliga då inberäknade, förslå icke 
långt, då det gäller att bringa evangelium till alla folk och 
släkten · och tungomål. Visserligen är skörden mycken och 
arbetarna få. 

Thibet, nästan hela Centralasien, Afghanistan, Beloo
chistan, nära nog hela Arabien, större delen af Sudan, Aby
sinien och Filippinska öarna hafva ännu ingen enda mis
sionär. Och dessutom äro stora distrikt i Vestra Kina, 
östra och Central-Kongo-fristaterna, stora delar af Sydamerika 
och ett stor antal öar utan evangelium. 

Kina behöfver skaror af missionärer, om dess många 
millioner skola få kunskap om Gud och den han sändt,Skrift öfversatt på endast 50 språk. Nu däremot finnes den 
Jesus Kristus.tillgänglig; på omkring 300 olika språk och dialekter; då 

fanns det blott några få missionärer på Söderhafsöarna, men Korea har blott en missionär på 800 tusen invånare. 
nu representera 8 å 10 tusen män och kvinnor Kristi för Japan har en befolkning på 40 mlllioner. Af dessa 
samling på de olika missionsfälten. Då fanns ingen enda äro 35 ,534 kristna d. v. s. kommunikanter. I detta land 
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finnas 2 buddistprester - förutom 45 tusen af dtt högre 
prestståndet - och sex Shintotempel för hvarje kris ten . 

Indien har en folkmängd på 288 millioner. Detta land 
har flere gudomligheter än invånare. Det gifves tusentals 
städer, som hafva 5,000 invånare och därutöfver, utan mis
sionärer. Indien har 21 millioner änkor, och 50 millioner 
äro inneslutna i Zenanorna. Hvilken outsäglig nöd innebär 
icke detta! 

Afrika är ännu icke blott den mörka världsdelen utan 
öfver hufvucl taget den mörkaste. På Vestafrikas kust här
ska ännu rysansvärda grymheter. Nära Lagos offrades ny
ligen 200 människor vid en afgudafest. Och hvilken för
färande skuld bära ej de kri stna landen gent emot Afrika 
genom de stora kvantiteter spritdrycker, som de exporterat. 
610 tusen liter spritdrycker hafva introducerats med hvarje 
missionär, och i den stora Kongo-fristaten finnas 100 drin
kare för hvarje omvänd infö ding. 

Af hvad som här blifvit anfördt förstå vi, huru vi be
höfva stärka våra händer till det stora verket. Huru 
många fl era arbetare behöfvas icke? .Men vi behöfva också 
mera allvarlig bön, mera brinnande nitälskan, mera ihärdigt 
arbete och heligt gifvande. Och vi hafva ingen tid att för
lora. Till verket, till verket! .Må ingen enda kristen för
summa sin plikt ! Och vi skola segra, ty segern är oss 
gifven i J esus Kristus, vår Herre. Riket skall varda Her
rens och hans Krists . 

Kina. 

»Stateman's årsbob för 1893 lämnas följande s tatistik 
rörande detta land. 

Det egentliga Kina har en folkmängd af 386 millioner, 
Mantsjuriet 7,500,000. Mongoliel 2,000,000, Thibet 6,000,000, 
Dsungariet 600,000 och Turkestan 580,000 eller tillsammans 
402,680,000 invånare. 

Det egentliga Kina är indeladt i 20 provinser. 
De fl esta kineser äro anhängare af både Buddas och 

Konfucii religioner. .Många äro äfven taoister . Omkring 
30 millioner muhammedaner finnas äfven i Kina. De bo 
hufv udsakligast i ,nordost och sydves t. De romerskt katolska 
kristna räkna en million, och protestanterna hafva mellan 
ett och två hundra tusen anhängare. 

:;: * 
* 

Kina är det mest konservativa land i världen. Trots 
detta hafva under de senare å~en stora, ja öfverraskande 
förändringar ägt rum, såsom handelns utveckling, byggande 
af en flotta, införsel af utländska vapen för armens behof, 
anläggningar af telegraf- och järnvägslinier samt en tilltagande 
åstundan att tillägna sig utländsk konst och vetenskap. 

* * * 
Af alla jordens länder är detta kejsardöme ännu det 

största och mest folkrika att eröfra åt vår välsignade Frälsare. 
Ingen enda kristen, som behjärtat den stora missions-hefall
ningen: "Gören alla folk till lärjungar », kan utan djup 
rörelse tänka på detta rike, hvilket är en och en half gång 
så stort som hela Europa. Dess stora resurser, hvilka äro 
endast i sin begynnelse af utveckling, dess ansenliga åker
bruk, dess oerhörda befolkning, utgörande en fjärdedel af 
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hela mänskligheten, dess exempellösa bestånd såsom en 
nation, dess underbara litteratur, folkets konstfärdighet och 
skicklighet i många nyttiga handtverk, deras oberoende och 
företagsamma karakter - allt detta sammanlagdt gör Kina 
tilldragande och lofvande, såsom missionsfält betraktadt. 

Medan hvarje annat land, hvarest det finnes människor, 
som behöfva frälsas, är viktigt såsom missionsfält, intager 
likväl Kina den mest framstående platsen på grund af dess 
stora folkmängd och det mäktiga inflytande denna stora 
nation är bestämd att utöfva . på kommande världshändelser. 

Det får för ingen del tagas för gifvet, att evangelisations
arbetet kan skyndsamt och utan dröjsmål utföras i ett 
land sådant som detta. Dess åldriga system af afguda
dyrkan - låt vara att de synas oförnuftiga för oss - kunna 
icke så lätt rubbas från den dominerande ställning, hvilken 
de under en eller annan form intagit för mer än 4 årtusenden. 
Ej heller är det lätt att öfvervinna de fördomar, som upp
stå genom närvaron af många gudlösa personer från de 
kristna länderna, hvilkas lif inför hedningarnas ögon stå i 
skarpaste motsats mot kristendomens principer och bud_ 

Och likväl, oaktadt alla dessa hinder och många andra, 
som kunde nämnas, äro tecknen för evangelii seger gynn
sammare än någonsin förr. Folkets hållning tyder på en 
tilltagande vänlighet. Upproren i Yang·tse-kiang-dalen under 
1892 och mindre demonstrationer i andra delar af kejsar
dömet, äro uppbrusningar af ett jämförelsevis ringa antal af 
folket ledda af listiga personer, hvilka äro fiender till regerin
gen och önska bringa den i svårigheter genom utländska 
makters inblandning, så att de lättare måtte vinna sitt mål: 
att störta den nuvarande dynastien . De missioner, som be· 
drifva verksamhet i själfva de centrum, där dessa orolig
heter ägt rum, intyga att foiket i allmänhet är mera vänligt 
nu än någonsin och att de nyomvändes antal har varit 
s törre än under någo t föregående år. 

På många ställen, hvarest för 20 år sedan missionärerna 
hånades .. och beskötos med kastvapen, råder nu från fol 
kets sida en mycket gynnsam sinnesstämning. 

Det stora framsteg, som kvinnans arbete rönt, är' ett 
bland de mest hoppingifvande tidens tecken. Både pensions
anstalterna och dagskolorna äro öfverfyllda med lärjungar, 
hvilka icke blott lära sig hela evangelierna utantill utan 
äfven i lifvet ådagalägga, att deras hjärtan äro berörda af 
Jesu Kristi Ande. Tusentals kvinnor hafva blifvit besökta 
i sina hem antingen af kvinnliga missionärer eller af infödda 
bibel kvinnor, och den goda säd, som blifvit utsådd, har 
redan burit och bär fortfarande frukt, delvis genom verk
liga omvändelser och delvis genom en ökad vänlighet bland 
folket och öppnade dörrar. 

Läkaremissionen utför också ett godt verk genom att 
aflägsna fördomarna hos folket qph befrämja missionärernas 
arbete för evangelii spridning. Sjukhusen hafva redan 
vunnit det mest fördelaktiga rykte bland folket, och den 
gynnsamma sinnesstämning, som visas läkaremissionärerna, 
utsträckes till alla medlemmar af missionen. 

Jämte alit detta bör det också observeras, att regeringen 
är ovanligt vänlig uti sin hållning. Såsom bevis på denna 
uppgift må anföras följande punkter. 

L Kejsarens gynnsamma proklamation för kristendomen 
och dess bekännare, utfärdad med anledning af oroligheter.na 
1892. 

2. Regeringens uttryckta önskan att erhålla en läkare· 
missionär i den öppnade hamnstaden Chung-kingmed erbjudande 
ait betala hans underhåll, om han ville betjäna tulltjänste
männen där. 

3: Regeringens hos metodist-episkopalmissidnen i Peking 
gjorda anhållan att erhålla lärjungar från deras läroverk att 
anställas vid den nya järnvägen, jämte erbjudande att arran
gera deras arbete så, att de ej skulle behöfva förrätta någon 
syssla' på söndagen, _ 

4, Den sända anhållan till samma mission om en 
abc-bok för kejsarens bruk, då han skulle begynna sitt 
studium af engelska språket. Många andra punkter kunde 
andragas, visande att det aldrig gifvits en tid, då regeringens 
hållning mot den kristna missionen varit vänligare än nu . 

·Den fasta karakteren hos de kristna infödingarna är också 
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en' anledning till uppmuntran för missIOnsvännerna. Den 
lroende köpmannen i Shang-hai, som beslutsamt höll sin 
bod stängd om söndagarna, ehuru man försäkrade honom, 
att han skulle ruineras genom att så göra, girver uttryck 
för en stark kristlig grundsats. 

Den unge man, hvilken på en skottkärra sköt sin 
åldriga moder 33 svenska mil ·för att hon skulle få höra 
evangelium, uppenbarar en nitälskan, som ej ofta har sitt 

. motstycke i kristna land. Och det bör ej rörvåna oss, att 
han sedan bIer en trogen och framstående evangelii rör
kunnare. 

Den kines, som i Francisko tog en pastor ar
sides och lämnade honom 375 kronor, som han hopsparat, 
till uppbyggande ar ett kapell i sin födelsestad, ådagalägger 
en offervillighet rör Kristi rike, som ställer mången kristen 
uti vårt land i skuggan. 

Den kinesiska ajdelningen aj K. F. U. M. i San Francisko 
·lämnade under 1892 till paslor Noyes i Kanton 12,000 
kronor för evangelisk verksamhet bland sina landsmän, och 
under 1893 gåfvos 7,250 kronor till samma ändamål. 

Äktheten af den kristliga karakteren hos de omvände 
kineserna i Kalifornien rramträder bäst genom de offer rör 
Guds rike, som de årligE3ll gifva, hvilka belöpa sig till 110 
kronor per man. ",-

Hvilka behof göra sig gällande med afseende på 
missionen? 

1. Jo, flere arbetare behöfvas. Nästan alla missionärerna 
. ute 	 på fältet är~ öfveransträngda. Många harva att göra 
arbete för 2 och andra rör 3 och 4 personer. Detta är 
äfven sant angående kvinnorna . . De kristna må bedja Gud 
allvarligt, att han må leda de rätta männen och kvinnorna 
all gifva sig själfva till arbete på detta stora fäll, hvarest 
redan stora s träckor hvitna till skörd. 

2. Vidare behöfves åt Herren helgade medel för hans 
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tjänst. O, ' att detta kunde brännas in i hvarje kristens 
hjärta, ty de kristna äga verkligen de medel, som behöfvas 
för att evangelisera Kina och hvarje annat land, om de blott 
ville lägga dem på altaret och ej behålla dem rör själfviska 
syften. Och huru stora gårvor skulle ej kunna gifvas hvarje 
månad, om blott Kristi kärlek till de förlorade själarna 
glödde uti våra hjärtan. Måtte denna kärlek uppväckas 
hos oss! 

Och måtte vi inse huru orätt det är af oss att hålla 
tillbaka hvad Herren behöfver för sitt verk på jorden till 
syndares frälsning, vare sig det gäller personer eller medel. 

~ 

* 
D ."r Morrison, den förste protestantiske missIOnären 

Kina, dog 1834 efter 27 års mödosamt arbete. Under 
hela denna tid hade det ej blirvit honom förunnadt alt 
hålla en ensIaoffentlig sammankomst, men hvarje söndag 
läste och förklarade han evangelierna inom slutna dörrar 
rör några få infödda. 

Med detta sakförhållande i vårl minne må vi örver
väga följande siffror, som angifva den kristna församlingens 
tillväxt sedan dess: 

1842 runnos 6 kristna. 
1852 350 » 
1865 2,000 » 
1876 » 13,035 
1886 » 28,000 » 

1889 » 37,287 » 

1892 » 50,000 
:;':* :;: 

66 m'issionssällslcap arbeta i Kina, däraf 12 traktat
sällskap och 6 kvinnliga sällskap. Af de återstående 48 
äro 18 engelska, 17 amerikanska och 13 kontinentala. 
Dessa sällskap underhålla tillsammans omkring 1,500 mis
sionärer. 
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De infödde medhjälparnas antal uppgår till 

tusen och församlingarnas till 525. 


Öfver en half million exemplar af bibeln 

däraf distribuerades under 1893. 


* * * 

En själjständig Presbyteriansk synod, bestående 
födda kineser, bildade för någon tid sedan ett 

skap med uppgift att evangelisera provinserna i det inre af 

landet. De hafva redan 6,000 medlemmar, och tillväxten 

har utgjort 60 procent. Deras gåfvomedel uppgingo förra 

året till 56,250 kronOI". De äga 27 infödde pastorer och 


öfver 20 

eller delar 

af in. 
missionssäll. 

27 medhjälpare. 

* ** 
D:r Mackay på Formosa berättar: För 14 år sedan kom 

jag hit. Rundt omkring härskade mörker. Afguderiet var 
hejdlöst, syntes det. Folket var mycket bittert mot främ. 
lingarna. Här funnos inga kyrkor, inga församlingar, inga 
sjukhus, inga studerande, inga vänner. Åren svunno fort 
hän, men om förföljelserna vi genomgått, om svårigheterna, mot 
gångarna, de sömnlösa nätterna, de besvärliga re~ wna, de elän· 
diga natthärbergena i stall eller små hyddor med smutsiga, mörka 
rum, och mödorna under vandringarna bland urinvånarna m. m., 
skolen I aldrig få en fullständig kännedom. 14 år af strängt 
arbete hafva förgått. I går sjöngo 1,273 personer under fröjd 
den allsmäktige Gudens pris. Nu hafva vi på Formosa sjukhus, 
såväl som församlingar och kyrkor, infödde · pastorer såväl 
som lärare, högskolor såväl som folkskolor, och de infödda 
kristna bidraga betydligt till deras underhåll. 

:~ * :;: 

Läkaremissonen. Detta land är läkaremissionens mest 
} oIvande fält. Det äger 126 läkare, 61 sjukhus, 44 resapotek 
och 100 medicine studerande. 
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En man af militär grad, som led af ögonsjukdom, be· 
handlades med framgång på ett sjukhus i Hankow. Han 
återvände till sitt hem med · återställd syn. Efter någon tid 
samlades omkring honom 48 personer, som ledo af ögon· 
sjukdomar, och bådo honom, att han skulle föra dem till 
den utländske doktorn. Han vandrade af med dem till Hane 
kow 40 sv. mil. Nästan alla blefvo återställda. 

Guds Tike fÖTst. En infödd predikant i Foochow blef 
erbjuden en befattning vid ett konsulat med 187 kronors lön 
i månaden. Han afslog emellertid detta anbud och föredrog 
att predika evangelium för en aflöning af kronor 11: 75 
per månad. 

På en missionsstation funnos 2 skomakare, som arbetade 
tillsammans. Den ene af dem var en förträfflig arbetare 
och den andre en utmärkt förmanare . De ingingo en öfverens· 
kommelse med hvarandra, att den förre skulle arbeta i 
butiken och bidraga till underhållet af den senares familj, 
medan denne skulle få använda halfva sin tid för missions· 
arbetet. 

Tänk, huru mycket skulle ej vinnas, om de kristna i 
vårt land afsatte en enda veckas arbete för Herrens verk 
bland hedningarna. 0, att Jesus hade ett sådant värde för 
våra hjärtan! 

Lidande fär JeS/~ namns skull. I Shansi blef en om· 
vänd inföding vid namn Koh-who anklagad för att vara 
skulden till en torka, som pågått någon tid, enär han icke 
ville bedja till afgudarna. Först slogo och sparkade de 
honom. Därpå bundo de hans händer och buro honom till 
en by, som låg 3 Ii från hans hem. Här förlorade han 
sansen, och för att återkalla honom till medvetande, måste 
de doppa honom i vatten. Det var först på afton, som de 
tilläto honom, slagen och illa tilltygad som han var, att gå 
sin väg. De tvingade honom också att betala 1,000 cash 
till en festmåltid åt de män, som slagit och burit honom. 
Det var Ijufligt att höra den plågade brod·ern berätta, huru 
kärt det var för honom, under det han blef misshandlad, att 

KiuCLmis sionen. 2 
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komma ihåg huru Stefanus bad för sina fiender, då de 
stenade honom. Koh·who hade gjort på samma sätt. 

Ståndaktigheten hos många af de infödda kristna under 
förföljelserna har väckt mycken beundran icke blott hos 
kinesel'na utan också hos många vänner, som varit i tillfälle 
att bevittna den trofasthet, hvarmed de hållit sig till Herren. 
Under en af oroligheterna sade ledaren af det hemliga säll· 
skapet till de kristna: »Offren åt Konfuci ande, och I skolen 
gå fria»), men de efterkommo ej denna uppmaning, ehuru 
de visste, att de skull e dödas på ett smärtsamt och grymt 
sätt. Många, som ställt sig tveksamma rörande de infödde 
kristnas pålitlighet, tillstå med anledning af hvad de sett, 
att de ej förstått deras öfvertygelses fasthet och deras tros 
äkthet. 

Anklagelser mot de kristna. 

I en kinesisk traktat anföras följande invändningar 
mot kristendomen. 

Det är anspråksfullt af barbarerna att bemöda sig om 
att förbättra invånarna af det himmelska riket, så mycket 
hellre som de själfva behöfva förbättras. De hafva ådaga
lagt en brist på människokärlek, då de hafva importerat 
bland kineserna ett mördande gift och därigenom skadat 
andra för att vinna personliga fördelar. De hafva sändt 
flottor och armeer för att frånröfva andra nationer deras 
land, hvartill de ej haft någon rättighet. Och därför kunna 
de ej göra anspråk på, att vi skola anse dem såsom uppriktiga 
i sina sträfvanden. De tillåta män och kvinnor att sällskapa 
med hvarandra och gå arm i arm på gatorna. De döma 
sig själfva således genom ett sådant brott mot anständig
heten. Därigenom att de förkastat de gamla lärorna, visa 
de sig hafva erhållit ringa visdom. Sannfärdighet tyckes 
vara den enda goda egenskap, som de i någon högre grad 
kunna berömma sig af. Därför, då de äro underlägsna i 4 
af de 5 kardinaldygderna, huru skola de väl vara i stånd 
att förbättra andra? Därjämte hafva de brustit i vördnad 

för uppfinnarna af tryckeri konsten genom att vårdslöst trampa 
på tryckta papper, medan andra hafva utgifvit mycket pen
ningar för att sprida böcker i syfte att förbättra generationen. 
Dessutom sakna dessa själfgjorda förmanare den tillbörliga 
vördnaden mot sina föräldrar. De förgäta sina förfäder, så 
snart dessa äro döda, lägga dem i simpla kistor och offra 
icke åt deras själar; nej, de vilja ej ens göra så mycket 
för deras välfärd som att bränna en eller två pappersremsor. 

Slutligen lämna de personer af rikedom och rang tillträde 
till ämbeten, utan att dessa behöfva afIägga examina, och lämna 
icke vägen öppen för de fattiga och af ringa föräldrar födda. 
I alla dessa punkter synas dessa utländingar vara under
lägsna kineserna och på intet sätt kompetenta att lämna oss 
en bättre undervisning än den vi hafva. 

Bönens makt. 

Bönen är oberoende af tid och rum. 
D:r Talmage säger: Bönen är en liten nerv, som säUer 

den allsmäktiges hand i rörelse. 
Pastor J. Lees i Tientsin skrifver om bönen: Det är 

mycket betydelsefullt, alt det gii'ves en växande böjelse aU 
sammanställa framgången härute med förbönen där hemma. 
Det är kändt här, att åtminstone en större samling af fattiga 
kvinnor i England oaflåtligen bedja Gud för sina ännu fat· 
tigare systrar i Tientsin. 

D:r Roberts sammanlänkar de omvändelser, som ägt 
rum på hans sjukhus, med de särskilda bönemöten, hvilka 
grufarbetarna i Wells haft för hans arbete. 

Huru beroende missions arbetet på hednafälten är af de 
kristnas i hemlandet förböner, har man ännu ej fullt insett. 
Måtte vi förstå det bättre! 
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, Guds nledhjälpare*). 

l Kol'. 3: 9. 

Apostelen talar här om att Gud har ett åkerfält på 
jorden, som skall besås. O<::h han säger det underbara 
ordet, att vi äro Guds medhjälpare. Gud har icke blott 
fräl st oss, utan äfven kallat oss till medarbetare på sitt stora 
åkerfält i världen. Det synes oss alltföl' högt, att Gud kallat 
oss till något sådan t. 

Vi läsa uti Matt. 13 den välbekanta liknelsen: Åkern 
är världen. Herren har således öppnat åt oss ett stort och 
vidt åkerfält. 

Gud har till svar på sina barns böner på ett under
bart sätt börjat öppna hela världen för oss till att beså, 
Det var många Guds barn, som under året 57-58 ropade 
och bådo. Ja, detta var ett riktigt böneår. Och Gud 
hörde deras rop. Bäst det var, kom det från Kina ett bud, 
att detta land var öppet för evangelium. Och så kom det 
från Indien ett bud, att det val' öppet för evangelium. Och 
så kom det bud ifrån Afrika, att Guds evangelium trängt 
in till de innersta delarna af denna väddsdel. Det var elt 
underbart år. Nu hafva sedan dess många år förflulit. Men 
det slora åkerfältet står ännu öppet för oss att beså. Den 
del däraf, som vi närmast vilja beröra: i dag, är Kina. Och 
det är j sanning icke en lilen del. Jag önskar, att jag 
kunde taga eder med mig och på ett ögonblick låta eder 
se de väldiga slätterna, de väldiga folkskarorna, de stora 
städerna och byarna. Det är i sanning ett väldigt fält. O<::h 
tänk , mina vänner, det står öppet för oss. Gud längtar i 
sin barmhärtighet efter att få så evangelii säd därute i Kina. 
De som äro jordbrukare känna alltför väl, att det icke duger 
att dröja, när såningstiden kommer. När tiden är inne för 

*) Föredrag af E. Folke vid årsmötet 1893. 
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kornet att läggas i jorden,. måste det sås dit, eljest är hela 
skörden förlorad. Och jag är öfvertygad, att det är lika 
viktigt, och jag önskar, att I kunden förstå det, att vi nu 
medan dagen är och tillfälle bjudes, beså detta stora fält 
med evangelium. 

Herren Jesus säger i en liknelse om himmelriket, att 
säden är Guds ord. Låtom oss taga djupt i den skäppan, 
taga våra händer fulla, och så ut Guds ords säd öfver hela 
världen. Hvem vill icke vara såningsman? 

I en annan liknelse talar Herren Jesus om en god 
säd, som han kallar rikets barn. Jag har också många 
gånger tänkt på, hvilken stor barmhärtighet det är af Herren, 
att han vill laga sina barn och så ut dem. Vi kunna till 
hans pris i dag få förkunna, att det hvete, som han från 
Sverge hal' sått ut i Kina, har blifvit fruktbärande. Fien
derna hafva många gånger med hån sagt om missionärerna: 
»De stackars människorna gå och begrafva sig bland hed
ningarna ». Och det ligger en välsignad sanning i delta. 
Gud har gifvit våra bröder och systrar därute nåd att be
grafvas ibland hedningarna, och han har icke gjort dem 
fruktlösa. I går bröt jag ett bref, som kom från Kina. 
Det var sln'ifvet af vår broder och medarbetare, kinesen 
Chang, och han skrer: Gud har rikligen välsignat oss här 
uti Uin-ch'eng. Mellan 60 och 70 personer komma regel
bundet och höra Guds ord, och Guds Ande lyckes verka på 
deras hjärtan. O mina vänner, när Gud tar och mång
faldigar sina korn, går det, som när Isak sådde och fick 
hundrafaldt igen. En välsignelse har det också varit, att se 
huru våra kära kineser låtit så sig själfva under mycken 
förföljelse, under många svårigheler, under hugg och slag. 
De hafva lålit Herren så sig. De hafva blifvit sådda under 
tårar och hafva själfva sått Guds ord under tårar. Men 
Gud har gifvit välsignelse. Jag önskar, att vi hade ibland 
oss några af dessa enfaldiga, som världen icke vet af, 
kvinnor, barn och män, som hafva sått sig själfva med fara 
för sina Id och som Gud har välsignat. 

Första gången, när jag kom till hufvudsladen i provinsen 
Shensi - det var 1889 - fanns där ingen evangelii för
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!nlTInare på 40 sv. mil därifrån, ingen enda. Tänk, där 
var en · stad på en million invånare, och en slätt, som är 
en af de bördigaste i Kina och af de Lätast befolkade, och 
ingen, som predikade Guds evangelium. Det såg verkligen 
omöjligt ut, att det fället någonsin skulle kunna besås och 
blifva fruktbärande. Där var eLL folk, som fruktade oss, 
som föraktade oss. Och nu, nu har Gud uttagit ibland dem 
vittnen åt sig själf. Nu har Gud också ibland dem låtit 
frukt börja uppskjuta. Det är välsignadt att få vara med 
och se huru Gud välsignar sin egen sådd. 
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Verksamheten i hemlandet. 
Kommitteen. En ny ledamot har under året tillkommit, 

näml. kapten Ch. Tottie. 

Ledamöter äro således: 

Doktor H. Berg, ordförande. v 


- Kapten H .. Dillne1", vice ordförande. 

Kommendörkapten O. v. Feilitzen. 


( J. Holmgren, sekreterare o. t. f. kassaförvaltare. 
. Kammarherre m. m. J. v. Holst. 


) Kapten Ch. Tottie. 

I 

Under året tillkomna ombud i landsorten. 

Pastor V. Ahlgl"en, Grängesberg, 

Hand!. A. Ande1"SSOn, Pingbo, K vista, 

Kyrkoherde ' A. Bel'gh, Malmbäck, 

Kyrkoherde P. A. Bodorff, Hall torp, Värnanäs, 

Predikant A. Dalin, Ofvanmyra, 

Förste lärare E. Eriksson, Falun, 

Kyrkoherde S. E. Hagbe1"g, Sandseryd, Jönköping, 

Sekreteraren i K. F. U. M. R. Lidbeck, Göteborg, 

Jägmästaren E. Löwenhjehn, Solberga, Kilsmo, 

Hand!. F. Mogenson, IngelsLorp, SvensLorp, 

Pastor O. N01'bäck, Enköpingsnäs, Enköping, 

Skoll. E. NY1'en, Möja, 

Skoll. .J. F. Olofsson, Viklau, Roma, Gotland, 

Komminister P. Risberg, Mörlunda, · 

Kyrkoherde E. RudbeTg, Wånga, 

Doktor H. Sellden, Hedemora, 

Skoll. M. Sisell, Mora, 

Inspektor Alf}". Ölamler, Tjustad, Nelhammar. 
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Antagna missionärer. 

Fröknarna- Emma Andersson, Ebba BU1'en och Emilia 
Sandberg hafva under året antagits att utgå såsom missio
närer till Kina och komma att afskiljas för sitt missionskall 
instundande Kristi Himmelsfärdsdag. 

Emma Andersson föddes den 18 febr. 1863 vid Sigge
boda i Lindes landsförsamling af Örebro län. Föräldrarna 
voro aflidne bergsbruksidkaren Per Erik Andersson och den
nes efterlämnade maka Anna Elisabet, född Svensson. 

Redan från de tidigaste barnaåren var hon sökt af Her
ren, tidtals mycket kraftigt. Ljus gick ändtligen upp för 
hennes själ tidigt på våren 1881. Det kom icke i ett 
nu, utan grydde så småningom. Hon vistades då vid folk
skollärarinneseminariet i Skara. Så snart hon funnit Jesus, 
blef det ett hjärtebehof hos henne att föra andra till honom. 
Hennes första åkerteg blef söndagsskolan, och snart började 
hon att missionera bland sina kamrater. De samlades och 
läste Rosenii skrifter, sjöngo och bådo. Den ene efter den 
andre blef vunnen för Herren . 1884 blef hon lärarinna och 
erhöll samma år ett vikariat i Östergötland. På nyåret 1885 
kom hon till Stockholm och har sedan dess tjänstgjort här. 

Hösten 1886 väcktes hos henne behofvet af elt mera 
helt, Gud hängifvet Iif. Efter en tid af mycken nöd kom 
Herren våren 1888 med en ström af ljus och fröjd. Värdet 
af Jesu blod och dess renande kraft framstod i en alldeles 
ny dager för hennes själ. 

Första gången hennes tanke väcktes på missionen var 
hösten 1888, men hon var då ej villig att gå. Under åren 
som gingo kom missionen henne allt närmare. Herren tog 
ut på fältet några af hennes käraste vänner, och slutligen 
undanröjde Herren alla hinder, som lågo i vägen, och gjorde 
henne villig att gå_ Under förra sommaren blef hon fullt 
viss om, att Herren ville föra henne ut på missionsfältet. 
På själfva nyårsdagen erhöll hon ock ett bestämdt ord af 
Herrens mun att gå. In uti det sista ögonblicket har hon 
haft många men, hvilka Herren dock nedbrutit. Och hon 

är nu glad att få gå såsom hans sändebud till Kinas arma 
kvinnor. 

Ebba Buren är ~.ödd den 22 november 1864 i Ekeby 
norra församling af Ostergötland_ Föräldrarna voro bruks
patron Karl Buren och hans efterlefvande maka Axelina. 
Efter faderns död 1887 flyttade familjen till Stockholm. 

Sin uppfostran har hon erhållit i föräldrahemmet. 
Så långt hon kan minnas tillbaka, talade Henen J e

sus till hennes hjärta, och ofta erfor hon en innerlig längtan 
att lära känna honom och blifva Guds barn. Våren 1877, 
då en väckelse uppstod bland barnen i söndagsskolan, blef 
den frågan: »Huru skall jag blifva ett Guds barn? » den allra 
viktigaste för henne. En söndag uti april uppenbarade sig 
Jesus för henne såsom hennes frälsare. Medlet var de enkla 
orden uti en sång: »Jesus är min, Jesus är äfven min.» 
Efter någon tid erhöll hon frid och visshet om sitt barna
skap genom Jesu ord: I hafven icke utkorat mig, utan jag 
har utkorat eder. . 

Genom läsning af böcker och missions tidningar väcktes 
ett lifligt intresse för missionen hos henne, och tanken 'På 
att få gå ut till hedningarna med det glada budskapet har 
stått mer eller mindre klart såsom hennes lifs mål och ön
skan allt sedan hon var 17 år. 

Det var dock först 1889 som hon erfor Herrens direkta 
kallelse, då han sade till henne liksom fordom till Abra
ham : » Gå ut ur ditt land och ~från din fädernebygd och 
ifrån din släkt, till det land, som jag skall visa dig, och jag 
vill välsigna dig, och du skall val"da en välsignelse_» 

Hon öfverlämnade sig uti Herrens händer, och medve
ten om sin oduglighet och ovärdighet bad hon honom, att 
han skulle göra henne duglig och passande och i sin tid 
sända henne. Hans kallelser och nådegåfvor äro sådana, att 
han icke ångrar dem. 

»Under dessa år af väntan », säger hon, »har Herren 
visat mig, att jag ingenting är, ingenting kan och ingenting 
förmår, och att han, vår mästare, intet väntar af oss, ty 
han vet hvad för ett verk vi äro. Han kommer i håg, alt 

\ 
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VI ara stoft, men också att » all t förmå vi genom honom », 
ty af honom, genom honom och till honom äro allting. Ho
nom . Vare ära. i evighet. » 

Fröken Ebba Buren utgår och underhåller sig på egnamedel. 

Emilia Sandberg, föddes den 4 maj 1868 i LindeJ:ås 
socken af Jönköpings län. Föräldrarna äro landtbrukaren 
J. 	 P. Sandberg och hans hustru Johanna Charlo tta. 

Emilia är den första af 11 syskon. Som hennes för 
'äldrar vara troende, bura de henne tidigt till Herren och ta

lade med henne om »barnens vän» . Hon kände sig äfven 
vara hans lilla lamm och fröjdades öfver hans kärlek. Några 
ål' senare trängde sig den frågan på henne, om hon verkli
gen var Guds barn. Hon ropade till Herren och fann rening 
i Jesu blod och visshet om sina synders förlåtelse. Hon 
fick nu erfara Jesu egen frid, den frid som öfvergår allt för stånd . 

Det var vid 20 års ålder som hon förnam Guds kal
lelse att gå till Kina. »Gud kan lära dig språket och hjälpa 
dig att blifva till välsignelse föl' många af dessa olyckliga, 
som ej hört något om Jesus », lj öd det inom henne, då hon 
vi lle slå tanken på missionsfältet ifrån sig. Efter mycken 
ihärdig bön blef hon viss om Guds vilja. På hösten 1892 
vann hon inträde på Elsa Borgs bibelkvinnohem, och 189g 
intogs hon på missionshemmet, därifrån hon hal' medfört 
de bästa vitsord. Emilia är syster till Teodor Sandberg, som 
utsändes till Kina 1892. 

Utgångna missionärer. 

Anna Watz afreste från Sverige i början af augusti 
och anlände till Shanghai den 9. okt. Efter några dagars 
uppehåll på denna plats begaf hon sig till China-Inland 
missionens språkskola i Yang-chau, därifrån hon afreste den 
15 mars för att förena sig med våra syskon i norr. 

I HU,qo Linder, som under våren och sommaren genom

I gick en kurs i tandläkarkonsten för d:r P . . Heds tröm här
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städes, lämnade fosterlandet den' 2 nov. Han vistades i 
London, hvarest han å »Londons Hospital » åtnjöt undervis
ning i sjukvård, tills den 1 mars detta år, då han anträdde 
resan till Kina, dit han skulle anlända i medio af april. 

Hemmavarande missionärer... 
Syskonen Folke hafva under året vistats i hemlandet 

för att stärka krafterna till förnyadt arbete på missionsfältet. 
De långa och tröttande missionsresorna, som Folke emellanåt 
företagit till olika delar af landet, på kallelse af missions
vänner, hafva emellertid icke alltid främjat detta. syfte , ehuru 
det ju varit mycket uppmuntrande föl' honom att i så rikt 
mått hafva fått röna vänners kärlek och se deras intresse 
för missionen i Kina. Några platser, till hvilka han kallats, 
hal' han ej hunnit att besöka, och hans krafter hafva all e
redan tagits för mycket i anspråk, så att vi få bedja de 
vänner, hvilka blifvit utan besök, att tålmodigt vänta tills 
någon af de andra bröderna komma hem, då de skola ihåg
kommas. - Från 1 maj får Folke ej företaga någon vidare 
resa, enär han mycket väl behöfver den tid han har kval' i 
hemlandet till hyila. Han, hans hustru och barn skola an
träda återresan till Kina i medio af augusti. 

Broder Tycho Dahlins hälsa hal' visserligen förbättrats 
under detta år, dock är den ej så stark, att han kunnat utgå 
på missionsfältet. Huruvida han någonsin kan göra detta 
eller ej, kan föl' närvarande ej med visshet afgöras, utan måste 
vi bida Herrens fingervisning. Saken har blifvi! ställd på denna 
punkt. Om D. blir fullt frisk, får han gå. I annat fall kan 
ju detta ej ske. 

Sedan i april 1893 har Dahlin för sitt uppehåll ej upp
burit några medel ur missio~skassan. Han har nu plats som 
informator i närheten af Odensala. Vi önska innerligt och 
bedja, att Herren i allt måtte leda denne vår käre broder. 
Hans vägar äro ofta underliga, men alltid godhet och san
ning. D. hal' erbjudit sig att, i händelse han ej kommer ut 
på missionsfältet, återbetala hvad missionen utlagt föl' honom. 
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Möten i Stockholm. 

Mi.ssionens 6:te åt'sfest firades Kristi Himmelsfärdsdag 
på f. m. i Betlehemskyrkan och på e. m. i B1asieholmskyrkan. 

D:r H. Berg öppnade mötet med bön och erinrade med 
anledning af den 14:6 ps. om huru alla folk hafva stor an
ledning att lofva Gud. Och särskildt hade Sv. misSionen i 
Kina stor orsak till pris och tack. Ty under det gångna 
året hade Herren hulpit på allt sätt. Här och där i landet 
hade Gud uppväckt kärlek till Kinas i syndens bojor bundna 
millioner. Gifmilda händer hade fyllt behOfven, och bedjande 
hjärtan hade understödt arbetet. Detta hade därför ock väl
signats både hemma och i Kina. Härpå höll missionär E. 
Folke ett till hjärtat ' gående missionsföredrag med orden: 
Vi äro Guds medhJ'älparej I ären Guds åke1jält, 1 Kor. 3: 9, 
såsom utgångspunkt. (Se sid. 20). 

Följde sedan utdrag ur årsberättelsen. 
Utgående från Ap. 16: 9, 10, talade sekreteraren Josef 

Holmgren om vikten af att i ett missionsarbete vara ledd af 
Guds Ande. Framgången och välsignelsen berodde . härpå. 
Paulus hade öfverlåtit sig åt Andens ledning, och Anden 
ledde honom steg för steg. 

Till sist uttalades en hjärtlig önskan, att Herren alltid 

måtte leda de utgående syskonen med sin Ande. De skulle 

då föras till de rätta byarna och städerna och här och där 

möta någon Lydia och någon fångvaktare, som Gud skalJ 

frälsa och sedan göra till välsignel~e för andra. 


Genom bön och händers påläggning afskildes nu bt'o

dern Hugo Linder och systern Anna Watz för det verk bland 

hedningarna, hvartill Herren kallat dem. Innerliga böner 

uppsändes, att Gud skulle göra dem till trogna och frimodiga 
vittnen. " 

Såsom minnesord till · missionsvännerna lämnade H. Lin
der Joh. 20: 21 och Anna Watz Fil. 1: 20. 

Förmiddagens förhandlingar afslutades af major J. v. 
Holst med ett kortare föredrag öfver Joh. 17: 20-23. Et,
inrande om, huru många tecken tyda på att Herrens an
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komst är nära, framhöll tal. allvarligt vikten för Herrens 
folk att lefva så, att världen måtte se, att Jesus är sänd i 
världen alt frälsa syndare. Hvilken jordisk kallelse en kristen 
än har, är han kallad att vara ett Jesu vittne och måste 
därför i sitt lif söka praktisera att icke lefva sig själf utan 
för Jesus Kristus, sin mäslare. 

Gemensam middag val' arrangerad för de närmaste Kina
vännerna så långt utrymmet tillät. Därvid förekommo kortare 
lal af pastor Montelius, herr Tiselius, Linder och Anna Watz. 

Ett brer lästes från bröderna i Ganking, särskildt afsedl 
fÖl' mötesdagen. Därpå följde ett kort bönemöte, då rik 
välsignelse utbads öfver de älskade syskonen ute på mis
sionsfäl tet. 

Kl. 6 e. m. började mötet i Blasieholmskyrkan. ·.Sedan 
den bekanta psalmen: Jag lyfter mina händer upp till Guds 
berg och hus etc. afsjungits, uppläste sekreteraren Ps. 96 
och ledde i bön. 

Missionär E. Folke höll därpå ett utförligt och sakrikt 
föredrag om missionen i Kina. Djupt gripande voro i san
ning de skildringar talaren uppdrog från sina erfarenheter 
under arbetet i detta land och om kinesernas stora nöd och 
behof af Guds evangelium; och såsom en representant för 
Kinas 300 millioner bad han i de mest bevekande ordalag 
åhörarna behjärta, att .Kina behöfver evangelium just nn, när 
folket börjar fråga efter och undra, hvad denna nya lära är, 
som kommit öfver från vårt land. Ofta hade det händt, att 
personer kommit många mil ifrån för att fråga: »Hvem är 
då egentligen denne Jesus, om hvilken det lalas så mycket 
nu för tiden? » 

Mötet aislutades af D:r H. Berg med ett varmt och 
manande tal, hvari han bland annat betonade, att missions
verket är det största verk, som i vår tid bedrifves, och missionä
rens kall är ett skönt kall. Missionär Skrefsrud hade sagt, 
då han för 10 år sedan talade på samma rum: »Hade jag 
tusen lif och kunde leha dem alla, ville jag lefva dem såsom 
missionär. » 

Patron J. Hedengren, · Gnesta, gladde missionsvännerna 
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mycket med sin sång så väl på förmiddagens möte som 
vid den gemensamma middagen och på aftonen. 

* :5 * 
l Betesda hafva bönemöten för missionen hållits hvarje 

måndag sedan 2 okt., då Hugo Linder bjöd farväl, med un
dantag af ett kortare uppehåll under julen. 

Den 15 jan. hölls sparbössetömning i samma lokal med föredrag af E. Folke. 

l febr. hölls ett möte i Hushållsskolan, Jakobsbergsgatan 
15, för Kinavänner; det var afsedt att underhålla och väcka 
nytt intresse för missionen. Kortare tal höll os af Folke m. fl. 

Den 14 mars - missionens allmänna bönedag _ var 
ett större tacksägelse- och bönemöte anordnad t i Betlehems
kyrkan, som godhetsfullt uppläts för detta ändamål. Jämte 
tacksägelse och bön omväxlade korta tal. 

Missionsresor. 

Missionär E. Folke har under året företagit längre och 
kortare resor till landsorten och därunder hållit missionsföre
drag på följande ställen: 

Sigtuna, Folkärna, Avesta, Grytnäs, SÖderbärke, Linde, 

Vedevåg, Fornaboda, Örebro, Mårdshyttan, Öskevik, Jernboås, 

Glanshammar, Nora, Kalmar, Karlskrona, Karlshamn, Visby, 

Hemse, Öja, Sanda,. Eskelhem, Viklau, Dalhem, Källunge, 

Solberga, Borlänge, Al, Leksand, Mora, Rättvik, Boda, Falun, 

Gefle, Hammarby, Hedemora, St. Skedevi, Vika, Säter, Sala, 

Mullsjö, Jönköping, Sandseryd, Husb-arna, Nässjö,Eksjö, 
Holsby, Hvetlanda, Hjertlanda, Hultsjö, Säfsjö, Åker, Käfsjö, 
Tånnö, Tranås, SöderteIje, Torstorp, Risinge, Wånga, Nel
hammar, Vestervik, Staby, MÖrlunda, Målilla, Bockara, Gam
leby, Norrköping, Mariestad, Skara, Lidköping, Göteborg, 
Östad, Kumla, Ödeshög, St. Åby, Vadstena, Normlösa, Härs
näs, Halsberg, St. Mellösa och Vingåker. 

MissionsfäI tet. 

Underrättelserna från missionsfältet halva under det 
gångna året varit glädjande och äro ägnade all framkalla en 
hjärtlig tacksägelse till Gud. Nya medlemmar - ehuru ett 
fåtal- hafva upptagits i församlingen, en ökad kärlek till 
Guds ord har förmärkts inom församlingen, flere sökande 
hafva anmält sig önska undervisning uti »Iäran», och mis
sionärerna hafva blifvit bevarade vid hälsa - Anna Jan&on 
var visserligen klen på våren och försommaren, men hon 
blef återställd genom några veckors vistelse vid Chefoos sa
natorium, så att hon kunde återupptaga arbetet - samt vid 
inbördes kärlek och enighet och fått röna ett vänligt bemö
tande från myndigheternas och folkets sida. .-r, 

En välbehöflig och efterlängtad förstärkning på statio
nerna har också anländt i flere omgångar. Först kommo 
systrarna Frida Prytz, AuglIsta Hulander, Hilma Blomberg, 
Anna Eriksson och den norska systern Sekine Storhaug. 
De lämnade Kiai-hsiu den 9 maj och anlände till Uin-ch'ing 
den 20 i samma månad. 

Syster Fredrika Hallin skrifver om deras ankomst: 
Vi hade hört, att våra kära systrar i Kiai-hsiu ämnade sig 

hit i ' maj. Med glädje motsågo vi den dagen, då vi skulle 
få välkomm_ dem. De kommo den 20 maj. Jag hade vän
tat dem i många dagar, men just den dagen väntade jag 
dem ej, ty jag trodde de blifvit på något säll förhindrade.· . 
Emellertid strax efter frukosten, just som vi hölla på att 
upptaga kol, hvilket gjorde att vår gård ej såg mycket in
bjudande ut, anlände systrarna, åkande i två stora pack
vagnar. Huru kärt att få mottaga dem! Huru länge hade 
de ej varit väntade och efterlängtade! Broder Tjäder var 
för tillfället ej hemma, han hade rest till I-shl för all se, 
om allL där var i ordning, samt till byarna för alt besöka 
de kristna. Han återkom på aftonen för att följande dag, 
som var söndag, leda gudstjänsten i vårt lilla »kapelI ». Det 
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var lördagen den 20 maj 1893 fem kvinnliga missionärer 
anlände till den svenska missionsstationen Uin-ch'eng i 
Shansi, norra China_ Herren gaf oss den glädjen att få 
vara tillsammans något mer än en vecka här. Således voro 
vi alla tillsamman vid församlingsrnötet söndagen d. 28 maj, 
och våra församlingsmedlemmar hade den glädjen att få se 
de nya kiao-si-religionslärarne. En ung hustru, den förut 
nämnda Jang-ta-sao - fru Jang - boende 20 Ii norr om 
staden, kom gående för att få se de nya missionärerna, da
gen innan systrarna anlände, och måste då gå tillbaka utan 
att hafva fått se dem. Måndagen den 28 maj reste Frida 
Prytz och Augusta Hulandel' till den omkring 60 Ii från Uin
cheng belägna staden I-shi för att där utså den ädla säden. 
De gingo med glädje och frimodighet. Jag följde dem och 
stannade där öfver en dag. Det var så kärt, att se huru 
nöjda och glada de voro åt allt.

'" ..Bröderna Blom och Sandberg ankommo till Uin-cheng 
elen 11 augusti. De afreste från Ganking den 10 juni och 
hade haft på grund af ihållande regn en mycket mödosam 
resa. 11'Ien då de vid framkomsten hjärtligt mottogos af 
Tjäder och Hahne samt några af systrarna och tillsammans 
med dem fått hafva ett tacksägelse- och bönemöte, glömde 
de snart alla mödor och utståndna svårigheter. »Mitt hjärta 
är fullt af tack och lof tiIl Herren, som bevarat oss från 
alla olyckor och faror under denna långa resa », skrifver 

Sandberg vid framkomsten. »Hans hand har ledt oss, och 

i skuggan af hans vingar hafvavi fått vandra. » 


»Så vill jag lafva dig i alla mina lifsdagar och i ditt 

namn upplyfta mina händer. » 


I medio af sept. afreste Sandberg till Tong-cheofu för 

att hjälpa Berg. 

Bröderna Björkebaum, Bergling ' och Hofstrand anlände 
till Tong-cheofu den 31 dec., där de fingo ett hjärtevarmt 
mottagande af A. Berg. De hade varit på resande fot sedan 
i , början af okt., då de lämnade Ganking. 

Bl'. Björkebaum stannade i Tong-cheofu hos Berg, men 
Bergling och Hofstrand fortsatle resan till Uin-che 'ng, dit de 
ankommo den 4 jan. Hahne berättar därom: »Just som vi 
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på kvällen slutat vårt möte och skulle gå hem, Blom och 
jag, kom vål' vän Liu, som sändes ned lill Ganking för alt 
ledsaga Bergling, Björkebaum och Hofstrandupp. Nu blef 
det lif, må man tro. Våra bröder Hofstrand och Bergling 
voro vid vårt hus, väntande på oss . Hvad det gick genom 
gatorna för Blom och mig! Upphettad och med andan i 
halsen kom jag hem, fick tag i bröderna och gaf dem en 
»kramning ». Så tog jag in Hofstrand i mitt rum, där vi 
gemensamt tackade Gud för hans underbara ledning med oss, 
påminnande oss den stund, då jag stod färdig att sälta ut 
för mina önskningars mål och han såg detta såsom för sig 
oupphinneligt. :Ylen af Herren är det skedt. Hans namn 
vare prisadt. Sedan bröderna fått sig litet mat, hade vi åler 

r alla ett litet tacksägelse- och bönemöte. Så äro vi då ej 
. I 

mindre än fem bröder här. Det är glädjande i sannin~. Må 
Herren göra oss alla till kraftiga arbetare. » 

Uin-ch'eng. 

Arbetet på denna station har under året fortgått på 
samma sätt som förra året, näml. genom predikan i kapellet 
och på gatorna, traktatspridning, husbesök, bibelklasser m. m. 
En skola har också under året upprättats . 

Bröderna Hahne och Tjäder och äfven systrarna hafva 
emellanåt företagit evangelisationsresor till närliggande städer 
och byar. 

På denna plats arbeta bröderna Tjäder, som i maj 
1893 öfvertog ledning af församlingen här, Hahne, Berg
ling, Blom och Hofslrand samt systrarna Hallin, Anna Jan
zon, Augusta 'Hulander, Hilma Blomberg och Sekin e Storhaug 
eller tillsammans 10 personer, hvilka bo j tre olika hus, 
bröderna för sig själfva naturligtvis enligt god kinesisk sed. 

Vi låta systJ'arna F. Hallin och Hilma Blomberg ber älta 
om 2:ne halfårsmöten, som hållits på denna station, det ena 
i mars och det andra i sept., som varit rikt välsignade. 

Två gånger om året hafva vi s. k. stort möte, då nya 
medlemmar genom dopet upptagas i församlingen. Ett ,så

Ki"amissicmen. 3 
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dant möte hade vi söndagen den 26 mars. Den bibelskola, 
som vi hade börjat, hade då redan fortgått en vecka. Vi 
hade 5 a 6 kvinnliga och 9 manliga deltagare, hvilka voro 
inbjudna att bo och äta hos oss. Dessutom vi själfva och 
de som bodde i staden och gingo till och ifrån. Eftersom 
vi redan voro så många, kunnen I förstå, att vi hade allde. 
les fullt hus vid vårt s. k. stora församlingsmöte. Två kvin
nor, en ung hustru vid ijamn Jang och en gammal änka 
vid namn Kao blefvo döpta. Den unga kvinnan äl' den mest lif
aktiga af våra kristna från landet. Hon är af Shantungfol
ket, har flyttat från Yiieh-tong, där hon först bodde, till 
Rön-liu, hvarest väckelse uppstått och en ansedd man af familj 
af Shansi-folket 'kastat ut sina afgudar samt har in~krifvit sig 
och sin hustru såsom »sökande ». Vi hjälpa honom nu att 
sluta med opiumrökande. Den andra af de döpta, änkan 
Kao, bor i fattighuset, är öfver 60 år, mycket enfaldig, men 
uppriktig. Broder Tjäder var först mycket tveksam, om hon 
kunde blifva döpt, emedan hon svarade så dumt på frågorna. 
I måsten bedja för henne, att hon kan komma ihåg hvad 
vi lära henne. Den första gången jag hade den glädjen att 
i Din-ch' eng bevittna en dophögtid, nämligen i juli förra 
året, var visserligen ock en härlig dag; dock var denna gång 
värt församlingsmöte ändå mycket ..dyrbarare. Ja, Herrens 
Ande kändes kraftig ibland oss. Afven »sökare » voro då 
inbjudna. Först hade vi gemensam bön i »kapellet ». Därefter 
offentligt förhör med dopkandidaterna, hvarefter ' dessa gingo 
ut och församlingsmedlemmarna tillfrågades, om de hade 
något emot deras upptagande i församlingen. Som alla voro 
villiga och glada att få mottaga dem, blefvo de därefter döpta 
i den på gården befintliga dopgrafven. Efter dopet predikan. 
Salen var till trängsel fynd. De som ej fingo rum inuti 
salen, sutto eller stodo utanför. Efter predikan, uppmana
des allvarligt hvar och en, som ville omvända sig och tro 
på Jesus samt ville ha sina namn uppskrifna såsom sökare, 
att gifva detta tillkänna. På denna uppmaning anmälde sig 
mellan 30 och 40 personer 9ch bekände sig vilja följa Je
sus. Deras namn inskrefvos såsom »sökare ». Längre fram 
vilja vi meddela eder deras namn. Församlingen består 
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f. n.af 22 medlemmar, däraf 8 i staden och 14 i byarne. 
Två af förut uteslutna medlemmar ' hafva begärt att åter få 
bli upptagna" en vid namn Ho, hvilken förra hösten bekände 
att han syndat, den andre Dei, som nu är mycket ifrig att 
höra och var med i bibelskolan samt säger, att han nu 
slutat att äta opium. Vi ha ännu ej haft tillfälle att besöka 
honom i hans by. Han påstår, att i hans omgifvande 5 
byar finnas många som tro på Gud, och han ämnar nu 
tillsammans med dem hålla gudstjänst i sitt hus. 

Allt eftersom verksamheten ökats, har också behofvet 
af lättsålda goda traktater blifvit större; svårigheten att få 
upp från kusten har gjort, att vi låta trycka på eget förlag. 

Folke hade säkert med sig prof af alla dessa små
skrifter. Vi låta trycka det mesta i K y-uh, emedan de där 
trycka billigt och bra. 

Nu blott några ord till. I dag den 9 maj resa våra 
systrar från Kiai-hsiu, komma således !:ti t i nästa vecka. 
Hur god är icke Gud, som , låtit dem alla få vara friska 
hela tiden. Måtte det så fortfara, och måtte vi alla vara 
friska till själen och fyllda med helig Ande. 

Som I nog redan veten, är ett hus till hyrdt här i 
staden, långt ifrån där ' vi bo. Efter mycken bön och all
varlig öfverläggning (bröderna Berg och Tjäder voro då här), 
beslöts, att åtminstone några af bröderna borde bo här för 
att arbeta bland männen och systrarna bland kvinnorna, 
äfven beslöts att broder Tjäder skulle hafva vård om för
samlingen här, tills bro Folke kommer tillbaka. Han har nu 
rest för att hämta sina saker från Tong-cheo-fu. Huset är 
li'tngt aflägset från detta och håller på att rustas. 

Fredika Hallin. 

I hafven kanske hört att här skulle hållas halfårsmöte 
sept. 

Söndagen den 17:de var den ,stora dagen i högtiden. 
Redan tisdagen förut hade Uang sien-seng kommit från 

Ky-uh, och på lördagen hade vi glädjen vaJkomna våra älskade 
vänner från landet. Männen begåfvo sig till »bröderna», 
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som bo på söder, under det att kvinnorna gästade i »Fu
hang» hos systrarna Fredika och Augusta. • Sekine och jag 
voro också där. - Kapellet är i Fu·hang. - O, sådant 
stoj och jubel på gården. Här kommer en bekant och där 
en annan. »P'ing-an », p'ing-an» ropa de om hvarandra. 
»Ping-an» betyder frid och är de kristnas hälsningsord. 
Våra kära husmödrar medföra åtskilliga gåfvor till oss. En 
har en korg med dadlar, en annan kokade majsax och en 
kär 86·årig gumma några skidor rödpeppar och ett halft 
tjog hårdkokta ägg. Denna sistnämnda hade infunnit sig föl' 
att blifva döpt, men syster Hallin önskade, att hon måtte 
få mera undervisning först. På kvällen af nämnda dag hade 
vi en dyrbar stund kring ordet. Uang sien-seng talade om 
Jesu återkomst. Det gjorde mitt hjärta så godt. Följande 
morgon randades strålande klar. Kl. 9 hölls morgonbön af 
broder Berg från T'ong-cheo. Text: Matt. 14: 13-21.. 

Förmiddagsgudstjänsten började kl. half 11 och for-tgick 
till half 1 e. m. Först predikade missionär Tjäder öfver: 
»Det är människorna förelagdt en gång dö och sedan dom», 
hvarefter U ang sien-seng talade om G'nds h,färta, utgående 
från de välbekanta orden: »Gud är kärleken». 

Nu hade vår Fader rikligen mättat själarna, han ville 
ock tillfredsställa de lekamliga behofven. 

Alla församlingsmedlemmarne och »sökarne» blefvo 
bjudna på middag. Vi hade »fullt hus», inemot 90 per
soner. Vi systrar, kinesiska, svenska och en norsk spisade 
i matsalen och alla bröderna i kapellet. Det är så kärt aU 
vara ett med infödingarne. Jag önskar ofta, att I kunden se 
oss härute. Vi äro verkligen Iyckljga. Men jag måste be
rätta vidare. Efter måltiden bj ödos kvinnorna till Sekines 
och mitt lilla hem, beläget ungefär 5 min. väg från det 
andra. Inkomna slogo de sig ned på halmmattorna på 
golfvet och började sjunga, en lade sig helt ogeneradt ned 
på" min soffa, gjord af bamburör, och hvad ser jag där 
åh en liten golfmatta har blifvit placerad på en stol. Äro 
de icke lustiga? Snart ringer det till »Ii-pai» uppe i »Fu
hang», och vi måste skynda tillbaka. Knappt inkomna genom 
porten slogs det på järnbiten, vår kyrkklocka, och så sam
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lades vi till katekisation. Några svarade rätt snällt. Efteråt 
hade vi ett härligt vittnesbördsmöte. Till slut firade vi 
Mästarens döds åminnelse. »Ack saliga stunder, som Jesus 
oss ger, Då nådenes under han själen beter». 

Syster Hallin, vår lilla älskade mamma, som vi mesta· 
dels kalla henne, berättade för oss i afton om en af de 
män, som vittnade på mötet, och vill jag nu i korthet för· 
tälja det för eder. I fjol höst hade han kommit in till 

staden i afsikt att samla medel för uppbyggandet af ett af

gudatempel i sin by. Han bar en stor bok med röda blad, 

i hvilken gifvarne skulle anteckna sina namn. Emellertid 

får han höra Uang sien-seng ute på gatan predika om den 

lefvande Guden. Hans intresse var väckt, och på inbjudan 

af predikanten följde han med till Fu-hang och fick här en 

del af den heliga skrift. Nästa månadsmöte kom hal) igen 

för att höra mer och så vidare de följande dylika. Vid 

nyåret infann han sig åter, nu ar fruktan för förföljelse från 

såväl sina närmastes som de öfriga byinvånarnes sida_ 

Och hvarför? Jo, han kände sig ej hågad att deltaga i de 
stora afgudafester och andra hedniska högtidligheter, som 
pågå under denna helg. Här fanns då ingen, som kunde 
nnäervisa honom, ty br. Uang hade återvändt till Kv-uh-

Men hvad gör väl vår man. Han reser efter dit? 
Som "jag förut antydt, vittnade han på mötet. Sade bland 
annat att han fattat beslut aU ej gifva skatt vare sig till 
teatrar eller afgudar. »Komma de och begära det, säger jag 
nej, och säga de då att de skola slå mig, säger jag likväl 
nej», så hade han resonerat för sig själf. 

Af hvad han fruktat har dock intet inträffat. Herren 
vare lof l Bedjen om hans frälsning! Han som ett godt verk 
begynt, fullborde det sitt eget namn till äralHilma Blomberg. 

Augusta HulandM' berättar från Din-ch' eng: 
En man kom häromdagen och ville köpa ett Marci 

evangelium, han hade hört vår förra evangelist, Uang, pre
dika och äfven köpt ett par af evangelierna, och nu ville 
han hafva mer kännedom om denna läran. Han har nu 
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nästan dagligen kommit till aftonbönerna. Lofvad vare 
Herren. 

Vill här nämna ett exempel på, huru Herren hör bön, 
oberoende om man har stor eller liten kunskap om honom. 
En ung kvinna har ganska ofta kommit hit och visat mycket 
intresse att höra och lära; vi hafva äfven besökt henne och 
i hemmet undervisat henne litet. För någon vecka sedan 
blef hennes svärmoder mycket sjuk, så alla trodde hon skulle 
dö . Hennes söner brände rökelse och bådo till sina gudar 
för henne, men det skedde ej någon fö rbättring i de trodde 
så säkert hon nu skulle dö, att de hade redan börjat sy 
hennes svepning. . Men den unga kvinnan giek in uti ett 
annat rum och bad till Gud, och Herren, som ser i det 
fördolda, bönhörde henne. Inom en liten stund kom den 
sjuka till medvetande och började tala och är nu så kry, 
att hon kan vara uppe. Mannen till den unga kvinnan, som 
varit borta, men nyss hemkommit, var mycket ond på henne, 
därför att hon besökt utländingarne och börjat tro, men då 
han såg kraften af hennes bön, sade han, att äfven han 
ville komma hit och höra. - Förvisso skola vi få se många 
i himlen från Sinims land! - Jag kan ej tacka Gud till
fyllest fö r den nåden att fått komma ut! Vi äro snart en 
hel trupp af skandinaver härute i men ack, fältet är så stort, 
så vi behöfva ej trängas i arbetet, här är plats för många 
flere. 

Hahne berättar om en söndagsskolfest nyårsdagen 1894. 
I afton har jag bevistat en j ulfest för barn - den 

första som jag sett i Kina. Systrarna hade anordnat den 
för våra unga vänner, som bruka besöka dem och hvilka 
de undervisat i evangelium. Mellan 20 och 30 voro sam
lade. För att göra det mera hemtrefligt firades festen i 
ett af rummen inne på gården, ej i den stora bönsalen. 
Midt på bordet stod vår lilla hemgjorda julgran, behängd 
med goda och granna saker, så mycket hon förmådde bära 
o~h rundt om henne högar af »nam-nam »: päron, konfekt, 
fikon, nötter, valnötter och hvad det allt var. Och när så 
granen tändes, vändes allas ögon till ljusen och all den 
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hä~ighet, som såg så frestande ut, och allas blickar ut
try kte förnöjelse och njutningsfull förväntan - alldeles 
so hemma i Sverge på våra kära söndagsskolfester. Jag 
tala,de litet om »världens ljus ». Joh. 8: 12; Matt. 5: 14. 

I Sedan fin go de höra berättelsen om »den ärlige Johan, 
son\ hellre dog än han stah, som Fredika och jag hjälptes 
åt 'att omtala, ty jag kom icke rikhgt ihåg den. Men det 
roligaste af allt var utdelandet af julgåfvorna. Utom »nam
nam » gåfvos blomsterkort, böcker och blyer tspennor åt barnen. 
Det kändes, som om jag varit i kretsen af mina egna söndags
skolbarn på en ar de där kära julfesterna, som stå så lef
vande för mitt minne. Flera ar barnen här älska Jesus, 
som jag tror . Herren' skall nog ha en skara af lamm äfven 
härifrån, samlad ll1l sin h jord. 

'" ::: * 
Vi nämnde, att våra syskon göra resor till de städer och 

byar, som ligga rundt omkring Uln-che'ng. Ch'a-l' ei är en 
sådan by, som ligger 1 sv. mil ifrån Din·ch'eng. Här samlas 
några till gudstjänst hvarje söndag. På denna plats har 
syster l-IiIma Blomberg vistats i flera månader. Hon be
rättar om sin vistelse här i bref af den 5 januari: 

I mer än två månader har jag nu bott i en by, be
lägen ungefär 1 sv. mil från Din-ch'eng. Idel godhet och 
barmhärtighet hafva varit mina följeslagare intill detta ögon
blick. Språkets inlärande är ännu min hudvudsaldiga syssel
sättning. »Bättre går det dag från dag», pris ske Gud \ 
Folket är vänligt, men få bry sig om Herren af himmelen. 
I åtskilliga hem har jag dock varit inbjuden och fått, trots 
det lilla ordförrådet, vittna om honom. Några kvinnor 
komma till mitt hem och lära sånger utantill. En som ej 
varit här förr titlade in i går afton och bad, att jag skulle 
undervisa henne. Jag blef naturligtvis hjärtligt glad däråt. 
Hon hade icke lätt att fatta, men var mycket ihärdig. I 
förmiddags hade jag besök af en främmande kvinna från 
grannbyn. VI hade ett långt samtal och kommo slutligen 
in på kapitlet om afguclarne. Jag frågade, om hon hade 
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några i sitt hem. Då skrattade hon åt mig och svarahe : 
Sådana finns det i hvarje hem. Hon räknade vidare tipp 
namnen på flere i hennes ägo och sade, att hennes luan 
sagt, att de 1Jiåste tillbedjas och att de måste' kunna besky~da. 
Herren gaf mig då nåd att peka på den ende sanne Guqen 
och den han sändt, Jesus Kristus. Härom kvällen blef jag 
riktigt uppmuntrad af fyra små gossar, som hälsade på. 
De höpo upp på »kangen », ställde sig framför mitt bord 
och uppstämde själfmant en sång: »Med hela hjärtat för
tröstande på vål' nådige Herre, gå framåt» o. s. v. De 
sjöngo så vördnadsfullt, att jag nästan rördes till tårar. 
Månne icke det uppväxande släktet i detta land skall ära 
Herrens namn? 

Broder A. Hahne gjorde i augusti en missionsresa till 
Hsia·hsien och fann folket vänligt och beredvilligt att mot. 
taga Guds ord. Senare gjorde äfven Tjäder en resa hit, då 
han hade glädjen att se vittnesbördet om Jesus mottagas 
med stort intresse. Flere byar besöktes, och öfverallt var 
folket villigt att lyssna till det glada budskapet. 

Några veckor senare reste äfven Augus ta Hulander dit, 
åtföljd af tvänne infödda kristna, och hon blef mycket upp. 
muntrad af att se kvinnornas ifver att lära. 

Veckan före jul företog broder Tjäder en missionsresa 
till Hai-chau, en stor stad 2 sv. mil från Din-ch'eng, för att 
under den stora examen, som skulle pågå 20 dagar, predika 
evangelium och sprida skrifter. Han hade med sig ett stort 
predikotält, som erhållits från Amerika. Med honom följde 
'Ock några troende män från byarna. Genom Herrens led
ning kom äfven evangelisten Uang från Ky-uh och hjälpte' 
till. Så länge examen pågick, stannade de alla kvar där 
och hade ibland glädjen att se 100 it 120 personer samlade 
i tältet. Under hela tiden fingo de vittna för sammanlagdt
3,000 personer. 

Stämningen bland ' de studerande tycktes vara vänlig. 
Tjäder skrifveI' härom : Det präktiga tältet är fullsatt hela 
dagen af studerande, och vi predika oss hesa och trötta. 
Måtte en välsignad skörd blifva resultatet af denna sådd! 
Herrens ord . skall ej återkomma fåfängt. Afven några 

kvinnor kommo och tycktes på allvar vilja höra om fräls
ningens väg. De bådo ifrigt, att någon kvinnlig missionär 
med första skulle komma och undervisa dem. Den norska 
systern Sekin e Storhaug reste med glädje dit, och kände 
sig så lycklig att få vara där. Hon blef inbjuden till flere 
hem. T slutet af jan. reste också Fredrika Hallin för att 
lära känna de sökande. 

Tong-cheo-fu. 

I början af maj måste C. H. Tjäder lämna denna sta
tion för att öfvertaga ledningen af församlingen vid Din
ch'eng, sedan den infödde evangelisten Uang återvändt till 
Ky-uh för att arbeta där. August Berg, som arbetat i San
yuan, tyckte sig förstå, att molnstoden kallade honom till upp
brott, och öfvertog arbetet i Tong-cheofu, och har han sedan 
träget verkat här dels såsom läkaremissionär och predikant 
dels såsom traIdatspridare och husbesökare. 

Sex gånger i månaden håller han mottagning för sjuka, 
som då kostnadsfritt erhålla behandling och medicin. Deras 
antal har från 1 juli till den 31 dec. uppgått till omkring 
500. Så mycket som möjligt har försökts att för dessa 
personer framställa de viktigaste af kristendomens grundsan
ningar, dels genom samtal dels genom bortgifvande af trak
tater dels ock genom att inbjuda till söndagsgudstjänsterna. 

Förutom den dagliga husandakten, skrifver bro Berg, 
predikar jag söndagligen i kapellet 

De gudstjänstbesökandes antal växlar mycket, och oftast 
är det nya ansikten för hvarje gång. Ett par besök har jag 
haft af en medelålders kvinna, som bor i ett tempel ej långt 
från staden. Vid unga år blef hon änka och har nu till
bringat flera år med att »shing-shen» (göra godt) och flitigt 
tända rökelse och ljus för gudarne. Hon är i goda ekono
miska omständigheter och begåfvad . Det var ett riktigt nöje 
att få tala med henne, ty hon kunde läsa och fick därige
nom ämnen till eftertanke. »Hvart kommer man efter dö
den, om man icke bränner rökelse?» var en af dc frågor 
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hon gjorde mig. En sådan fråga kan innebära mycket. En 
söndag bevistade hon gudstjänsten och hade med sig omkring 
20 andra kvjnnor. Men de förstod o nog icke mycket af 
hvad jag sade till följd af sin djupa okunnighet. Då systrar 
komma hit, blir här ett stort arbetsfält för dem. Två fall 
af opiumförgiftning har jag haft, det ena, en ung man, med 
lycklig utgång, det andra, en äldre man, utan resultat. De 
skickade bud på mig 12 timmar efter det han tagit in gif
tet, och han dog i mina armar. Den unge mannen kom 
sedermera och gaf mig en stor vattenmelon. Så gjorde ock 
en äldre man, arbetare på ett garfveri, som hvälft en gryta 
kokhet välling öfver sig och fått högra armen och en del af 
ryggen illa bränd, men genom lämplig behandling botades. 

»,Jag var och sökte er 3 gånger, men ni var inte hem
ma! » Så tilltalade en sorgsen fader mig en afton utanför 
östra porten, hvarest jag mötte honom, då han bar bort sin 
lill e ettårige gosse för att begrafvas. Barnet hade under 
det jag var borta på en missionsresa häftigt insjuknat och 
dog på tredje dygnet. För närvarande har jag under be
handling en stackars Hu-peh man, som af några förbigående 

' personer hittades nästan död på landsvägen. . 

De buro honom in till staden, och som han bodde hos 
en af min lärares h yresgäster, kom det sig, att han kom un
der »utländingens» behandling. I två dagar hade han legat 
vid landsvägen och blöd t, utan att någon gick förbi som gaf 
honom att dricka. Ett par hans »vännen hade röfvat ho
nom på litet silfver han ägde och med ep stor knif gjort 
sitt bästa för att taga lifvet af honom. Värre tilltygad per
son än d enne var har jag ej sett. Båda ögonen voro svullna, 
så att han ej kunde se. På högra benet och armen har 
han förfärligt djupa huggsår. Högra handens tumme är nästan 
afskuren på två ställen och vänstra örat klufvet på bredden. 
Nu börjar han repa sig, ehuru ovisst är, om han ej förlorar 
synen på det ena ögat. Men detta kommer ju mera att få 
likhet med en läkare-rapport i stället för ett bref, och det 
var ej meningen. Herren skall nog låta det som utsås 
i svaghet bära frukt. Jag har mycket tänkt på huru myc
ket god t Jesus gjorde utan att få se några andliga resultat, 

43 

och aposteln uppmanar ju oss att »göra godt mot hvar man )', 
att »bevisa vår tro med våra gärningar.» 

Från den 7:de till och med den 13:cle augusti företog 
jag en missionsresa till staden Pll-ch'eng och omkringliggande 
köpingar och byar, hvarunder jag fick tillfälle att vittna om 
Jesus för flera personer. Böcker såldes under denna resa 
för 1,243 cash. 

Den 8:de sept.· upptogs genom dopet till medlem af 
den krislliga församlingen vår mångårige tjänare Tan-t'song
nin, efter att under det sista året haha tydligt ådagala~t, att 
han blifvit född på nytt till ett lefvande hopp genom J esus 
Kristus. Det val' på söndagseftermiddagen, just som solen 
gick ned, som han i den utanför staden flytande Låfloden 
begrofs med Kristus genom dopet till döden. Hans tjänst
göring är nu gjord lindrigare,· på det han må kunna åtfölja 
oss på förekommande missionsresor. 

I oktober besökte jag Hua-I-mien, Hua-I-Hsien, Tong
Kuan och Chao-I-hsien med fridens evangelium. Det var en 
i alla afseenden angenäm resa: naturen härlig, folket vän
ligt och villigt både att köpa och lyssna. Tong-Kuan, en 
fästning vid gula floden, där de tre provinserna Ho-nan, 
Shensi och Shansi sammanstöta, har alltid visat sig mer eller 
mindre ovänligt stämd mot utländingar. Jag väntade ej att 
få röna mycket uppmuntran jag heller, men till min stora 
förvåning sletos de om böckerna, så att dessa togo slut på 
mindre än en timme. Herren skall vaka öfver sitt ord, att 
det ej återkommer fåfängt. 

I november besökte jag en 25 Ii härifrån liggande kö
ping, Chiang-pehcen, där ock mycket landtfolk fick höra 
Guds ord och föra detsamma med sig hem. Vid stationen 
hafva predikningar regelbundet hållits hvarje söndag. Många 
komma ej. Nyhetens behag förefinnes ej längre, och behof
vet af en infödd medhjälpare gör sig gällande allt mer och 
mer. Det är dock några som komma regelbundet, och för 
dem är man alltid mera tacksam än tör dem som spontaniskt 
komma. En af våra mest hoppgifvande forskare i läran, 
en Hu-peh-man vid namn Uang, har lämnat vårt distrikt och 
med sin familj flyttat omkring 200 ]j nordväst härifrån. Jag 



, 


44 

har det fasta hoppet, att han är Herrens, och skall väl hans 
Hyttande från oss bringa ljus till den plats han kommer. 

Under året har Berg erhållit 2:ne medarbetare, näm!. 
bröderna T.' Sandberg och E. Björkebaum. Den förre an
lände till Tong-cheo-fu den 29 sept. och den senare den 31 
dec., och de mottogos med stOl' glädje. 

Gud hal' också hört hans bön och gifvit honom en in
född evangelist, en kär broder i Herren, och han beder få 
anbefalla honom i missionsvännernas särskilda hågkomst. 

I-shi. 

I början af året arbetade Anna Janzon på denna sta
tion. Hon hade besök af många kvinnor, och hon öfver
ansträngde sig. Detta var så mycket lättare, som hennes 
krafter ej voro så stora. Hon måste snart draga sig till
baka och söka hviJa. 

Tjäder berättar om ett besök i denna stad. Denna sta
tion blef öppnad förra året, och de flesta komma ännu af 
nyfikenhet. Nå väl, endast de komma och få höra budska
pet om frälsning, ill.' ju mycket vunnet. Herren gaf mig 
många ord att förmana dem med, där jag stod uppe på en 
stol för att · kunna ses af alla, Predikade först på gatan
och sedan i vår predilcolokal. 

I maj foro systrarna Frida Prytz och Augusta Hulander 

dit. Efter en tids arbete behöfde de ombyte. Enligt de se

naste underrättelsema verka nu Frida Prytz och Anna Eriks 

Son här. De företaga äfven understundom resor till omkring 

liggande byar och så ut den goda säden. Systrarna arbeta 

bland kvinnorna. Hvarje söndag reser någon af bröderna 

från Uin-cheng dit och predikar evangelium för männen. 

Hahne och Tjäder tura om och hafva någon af de nykomna 

bröderna med sig. 

Under julen "al' Chang, Folkes gamle trogne tjänare, 
hos dem och talade ordet om den människovordne Frälsaren. 

Blom och några infödde vara nyligen där på . en mark 
nad. De hade ett tält med sig, i hvilket de predikade och 

sålde böcker. Ganska mycket folk kom_ Tältet var fullt af 
åhörare under 7 timmars tid. 

:;! ::: 
:;; 

Nästan i hvarje bref från missionsfältet anhålla våra 
syskon hjärtligt om Guds folks förböner för sig själfva och 
för arbetet, och vi bedja innerligt att få lägga denna deras 
anhållan på missionsvännernas hjärtan. När Moses stod 
inför Gud på berget med sina händer sträckta mot himme
len, då vunno Israels barn öfver sina fiender, men när hans 
händer sjönko ned, då förlorade de. När Guds folk sträcker 
bedjande händer till Gud för arbetarna på missionsfältet, 
då skola dessa vinna den ena segern efter den andra. Låt
om oss då enas om att på detta sätt göra arbetet fram
gångsrikt. ' 

::! :;-: 
:t: 

Till sist känna vi behof af att få uttala det varmaste 
tack till alla kära vänner, ombud och andra, som under året 
llnderstödt oss i arbetet med förböner och missionsbidrag 
eller på hvad annat sätt detta må hafva skett. Tack hjärt
ligt!Den sådd, som blifvit utsådd i. kärlek, skall förvisso 
spira upp och bära mycken frukt. Rvad som göres i Jesu 
namn och till hans ära kan ej vända åter fåfängt. Det var
der sådt i svaghet, det skall uppstå uti kraft. Herren kän
ner Edert arbete, och han skall gifva Eder full lön. . Till 
alla okända gifvare bedja vi att få ' uttrycka vårt varma tack
med Jesu ord: Din Fader, som ser uti det fördolda, skall 
vedergälla dig det uppenbarligen. 

Gifven Herren, I folkens släkten, gifven He?-ren ä'ra och 
makt! Gifven Herren hans namns ära! Bä?'en skänker och 
kommen i hans gå?"dar! Tillbedjen Herren i helig prydnad! 
Alla land bäfve fÖl" hans ansikte! Sligen bland hedningarna.
Herren är konung. Han skall döma jordlcretsen med rättfär
dighet och folken med sin t?"ofasthet. Ps. 96: 7, 8, 9, 10, 1.3. 

Kommitteen fö'/" Sv. miss. i Kina. 
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Missionärer 

tillhörande »Svenska missionen Kina. » 

Erik Folke. Anlände till Kina 1887. 
Anna Folke, jödtl Gran. » . » 
Henrik 'Tjäder. 

F-redrika Hallin. 

Axel Hahne. 

August Bet·g. 

Anna Janzon. 


. Frid a Prytz. 
Emanuel Björkebaum. 
Teodor Sandberg. 
August Hajstrand. 
Robert Bergling. 
Carl Blom. 
Hilma Blomberg. 
Anna Erikson: 
Auguste([Iulande1". 
Anna Watz. 
Hugo Linder. 
Emelia Sandbet'g. 
Emma Andersson. 
Ebba Buren. 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 
» 

» 

» 
» 

» 

» 
» 

» 

» 

» 
». 

» 

» 

» 

» 

» 

» 
» 
» 
» 

» 

» 

» 

Ombud 

Ahlgren, V., past., Grängesberg. 
Ahlstrand, A., skoIl., Risinge, Fin· 

spong. 
Andersson, A., d:o, Torsby, Sunne. 
Andersson, A., handl., Pingbo, 

Kvista. 
Anjou, Joh., pastor, Trollebo, 

Henljunga. 
Berg, M. E., handl., Ödeshög. 
Bergh, A., kYTkoh., Malmbäck. 
Bergh, K, doktor, Tranås. 
Blomberg, K. M.} skoIl., Ekeby, 

Fe11ingsbro. 
Blomström, P., skoIl., Mårdshyttan, 

Nora. 
Bodorff," P . A., kyrkoh., Halltorp, 

Värnanäs. 
Bohlin, A., skoIl., Källunge, Gotl. 
Carlsson, C. A., kyrkoh., Normlösa, 

Mantorp. 
Carl b erg, O., pastor, Käfsjö. 
Dalin, A., pred., Ofvanmyra. 
Didoff, A., ritlärare, Wexiö. 
Dahlstedt, L., pas t., Wilhelmina. 
Elmers, O., pastor, Vadstena. 
Eriksson, E., förste lärare; Falun. 
Frendin, L., skoIl., Lindesberg. 
Gustafsson, A., skoll., Hofsta. 
Hagberg, S. E., kyrkoh., Sandse· 

ryd, 'Jönköping. 
Hallberg, A., kyrkoh., Frinnaryd. 
Hedengren, J. , landtbr., Wisbo· 

hammar} Gnesta. 
Hultin, J. W., skoIl., Torstorp, 

Finspong. . 

landsorten: 

Kristoffersson, J., skoIl., Sanda, 
Gotland. f 

Lagerblad, O., boktr., Karlshamn. 
Larsson, P., skoll., Hörsta, Kumla. 
Lidbeck, R, sekreterare i K. F. U. M. 

Göteborg. 
Lindberger, G. H., kapten, Kalmar. 
Lindgren, J., skoIl., Svartå. 
Lövenhjelm, E., jägmästare, Sol· 

berga, Kilsmo. 
Mogensen, T., handl., Ingelstorp, 

Svenstorp. 
Norbäck, . O., pastor, Enköpings. 

näs, Enköping. 
Nyren, E., skoll., Möja. 
Odhner, C., rådrn., Mariestad. 
Odhner, J., fabrik., Lidköping. 
Olofsson, J . F., skoIl., Viklau, 

Roma, Gotland. 
Olsson, p'} Granby, Hallsberg. 
Ottander, O.A.} komm.,Norrköping. 
Pettersson, A., .handl., Linde. 
Pettersson, P. E., han dl., H vetlanda. 
Ramsten, H., kapten, Malmö. 
Risberg, P., komI1l., Mörlunda. 
Rosvall, A., skoll., Eskelhem, Got

land. 
Rudberg, E., kyrkoh., Wånga. 
Sandblom, E., apotek., Jönköping. 
Sanden, .Joh., komm., Stengården, 

Högsjö. 
Sellden, H., dokt., Hedemora. 
SiselI, M., skoIl., Mora. 
Thrermenius, E., ing., Hallsberg. 
Torin, K, kyrkoh., Fåglaryd. 
Vidmark, V., ing., Helsillgborg. 
Willen, G., kYTkoh., Bergunda, 
.. Räppe. 
Olander, AHl:., inspekt., Tjustad, 

Nelhammar. 

» 

» 

. » 
» 
» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 
» 

» 

» 

» 
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1888. 
1889. 
1889. 
1890. 
1890. 
1890. 
1890. 
1892. 
1892. 
1892. 
1892. 
1892. 
1892. 
1892. 
1892. 
1893. 
1894. 

HuItkrantz, K. J., godsäg., Björnö, I 
Högsätersby. 

Johansson, S., handl., Eksjö. I 
Jonsson, P ., handl., Sigtuna. 



Revision sberättelse. 

Undertecknade, som af Kommitteen för Svenska Missionen i 
Kina blifvit utsedde att granska nämnda missions räkenskaper fur 
kalenderåret 1893, hafva denna dag fullgjort detta uppdrag och få 
härmed meddela följande berättelse : 

Missionens inkomster och utgifter haha under ofvannämnda 
räkenskapsperiod valit : 

lnkorllste1' : 

Behållning den 31 December 1892 . . . ...... '" ...... ... 736,46 

Influtna gåfvomedel i 795 poster ...... ............ 25,590,19 

Försålda års berättelser .... ... .... ... . .. ..... ... .. ...... 150,00 

Räntemedel .......... ... .... . ' " ... ... .. . . .. ... ... ... ... 89,32 25,829,51 


Summa Kronor 26,565,97 

Utgifter: 

Till mlsslonärerna i Kina (enligt meddelaude 
illnestodo den 31 December 1893 hos .China 
Inland Mission » i Shanghai 1359 taels 80 c., 
omkring 5,400 kronor) ...... ... . ..... .......... . . 16,852,07 


Till missionär Folke, underhåll och resor .... . . 2,472,37 
Till Hugo Linder, underhåll och talldläkare

utensilier .. ........ . ....... .... .. ... .. ...... ........ . 
 1,043,10 

Till Anna Watz, utJllstlling å resa till Kina .. . 981,55 

Till Tycko Dahlin ... ........ . .. .. ..... '" ... ... . .... .. . 299,50

Sekreterarens lön .......... ........ . .. . .. . .. . .. .. . .. . 
 2,100,00 
Tryckningskostnader .... .. '" ... ... ...... '" ......... ' " 389,51
Postporto och skrifmaterialier..... ... . . .. .. . _... . .. . 239,25 
Div. omkostnader ... .... ...... .... . ........ ..... ... .... . 51,00

Sekreterarens resor ...... .. .. .............. ........... . 
 17,70 24,446,0;; 
Behållning innestående i bank å upp· och afskrif

ning (å allmänna fonden 118,44, å bokfonden 
559,35, å husfonden 1,331,00 och å Skolfonden 
111,13) den 31 December 1893 ... .. ................ . .... . 2,119,92 


Summa kronor 26,565,97 

Som räkenskaperna äro ordentligt förda och behörigen verificerade, 
få vi hemställa om full ansvarsfrihet för kommitten för den tid, 
revisionen omfattar. 

Stockholm den 4 April 1894. 

O. B. Malm. Carl Boberg. 
Major. Redaktör. 
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