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Missionen, vår första och största 

uppgift. 
(Af A . .f. GM'don, ur en predikan hållen kort före hans död). 

Jag är fullt viss, att Herren Jesu ord: »Samlen 
eder icke skatter på jorden, där mal och rost för
störa, och där tjufvar bryta, sig in och stjäla, utan 
samlen eder skatter i himmelen», (Matt. 6: 19), äro 
lika bindande för hans Järjungar som hans befall
ning, att människor skola tro och låta sig döpa. 
Men jag fruktar, att om någon började lyda den 
första befallningen på samma sätt som den senare, 
skulle han anses excentrisk. Jag tror dock, att 
Kristus menade det lika allvarligt med det ena som 
med det andra. Det är äfven bäst för oss att göra 
just så, som han befallt oss. 

Någon sade nyligen: »Jag har varit i Indien i 
40 år. Det anses, att missionärens lott är mycket 
hård och pröfvande. Ja, i ett visst fall är den mycket 
hård, jag menar, dä missionären måste skiljas från 
sina barn och skicka hem dem. Men det kan jag 
säga, att jag under hela mitt lif aldrig sett enmissio
närs barn gå på fördärfvets väg.» Detta är ett märk
värdigt uttalande. Dessa missionärer hafva i lydnad 
för sin Mästare gått ut på hans bud, och de hafva 

. fått pröfva hans trofasthet. Sjäif har jag under de 
tjugufem år, jag varit församlingsherde, haft tillfälle 
att göra mina iakttagelser. Med några få undantag 
har jag alltid sett, att där föräldrar bemödat sig om 
att samla förmögenhet åt sina barn, dessa därigenom 
blifvit fördärfvade. Den bästa vägen att rädda eder 
egendom är att gifva den åt Jesus Kristus, att låta 
den användas i hans verk på jorden, att hans evange
lium må predikas bland hedrtingame. Jag känner 
ingen annan trygg och säker väg för oss kristna än 
just denna. 

Har du verkligen förstått, att penningar med
föra den största fara för den, som missbrukar dem, 
men att de ocksä kunna blifva till en oändligt stor 
välsignelse, om de användas rätt? Har du tänkt 
på, att hvad Herren ger dig såsom lön för ett troget 
arbete, kan mängfaldigas och det hundrafaldt, om 
det gifves ut, för att de, som aldrig hört evange
lium, må få del däraf? Jag frågar: göra vi verk
ligen till vår viktigaste lifsuppgift att befrämja evan
gelii predikan, då vi använda 98 procent af våra 
inkomster på oss själfva och gifva endast 2 procent 
till Herrens verk i hednavärlden, där millioner och 
åter millioner aldrig hafva hört talas om Jesus? Mena 
vi allvar med vär kristendom, låtom oss då uppoffra 
vår lyx här hemma för att verka för Guds rikes 
framgång;bland hedningarne ! 

En af de bästa böneböcker, jag har att rekom
mendera, är en världskarta. Skaffa dig en sådan och 
lägg den framför dig, då du böjer dina knän! Rvad 
är då bön? Det är ej blott och bart att bedja till 
J esus Kristus eller att bedja i Jesu namn. För mig 
har den tanken varit till stor välsignelse, att jag har 
att förena min bön med Jesu bön. När Moses stod 
på bergets topp, och Aron och Rur stödde hans 
händer, segrade Israel; då händerna sänktes, gick 

allt emot för dem. Nu står Jesus så att säga på 
bergets topp. Hvad gör han där? Jo, hans ögon 
hvila på jorden, på dess mörka världsdelar, på dess 
arma i synd bundna millioner, på dess förlorade in
byggare. Han ser alla dessa, och han tänker på 
hur han köpt dem med sitt eget blod. När han 
betraktar dem, beder han för dem natt och dag. 
Och Anden och bruden äro de, som hålla hans 
händer uppe, Anden på den ena sidan och försam
lingen på den andra, och de förena sina böner med 
hans. · 0, .min Gud, hjälp oss att i denna allvarliga 
tid bära på våra hjärtan bördan af en förlorad värld 
och besluta, att missionen hädanefter skall vara vår 
första plikt. 

Ji.obert Morrisol\. 

Det var först i början af det nittonde ärhundradet, 
som den protestantiska kristenheten började vakna till 
medvetande om sin plikt att gifva evangelium ät Kinas 
folk I vär tid kunna vi dock knappast föreställa oss, 
hvilka oerhörda svärigheter, som hopade sig öfver mis
sionens banbrytare i Kina. Väldiga hinder upptornade 
sig i deras väg, men de ägde en tro, som ej blott kunde 
hälla ständ mot hindren, utan som förde verket seger
rikt fram bäde hemma och ute. 

Londonmissionssällskapet var det första missions
sällskap, som utsände missionärer till Kina, och dess 
första sändebud var Robert Morrison. 

Morrison föddes är 1782. Sin ungdom tillbragte 
han i . staden N ewcastle-on-Tyne. Dar förtjänade han 
sitt bröd i en lästfabrik. Tolf a fjorton timmar dagligen 
arbetade han med sina händer, men ändä fann han tid 
till läsning och begrundande. Där han stod i sitt arbete, 
hade han vanligen sin bibel eller nägon annan bJk upp
slagen framför sig. Många böcker vore ej för honom 
tillgängliga, men dem han kunde komma öfver, läste han 
om och om igen. H varken hans föräldrar eller släk
tingar kunde på länge förrnäs att gilla hans, säsom de 
tyckte, vilda planer att studera teologi och blifva mis
sionär. Genom att studera hela nätterna förberedde han 
sig emellertid till prästexamen vid den teologiska läro

. anstalten i Hoxton. På dagarna var han som vanligt i 
fabriken. I London började han lära sig kinesiska med 
tillhjälp af en kines, som händelsevis uppehöll sig i 
staden. 

Förgäfves sökte elen unge MOlTison,sedan han 
blifvit antagen och afskild som missionär, att få göra 
utresan pä nägot af det Ostindiska kompaniets skepp. 
Han mäste därför taga om vägen öfver Amerika, i hvars 
handelsvarId han fann mer förståelse. Förenta Staternas 
statssekreterare gaf honom till och med ett rekommen
dationsbref till den amerikanske konsuln i Can ton. I 
denna stad fick ]'dorrison hela första året bo i en ame· 
rikansk affärsmans fabrik, där utrymmet var ytterligt be

.gränsadt. 
De utländska köpmännen j Callton och Macao vom 

visserligen i det yttre vänliga mot den unge missionären, 
men ' hans ställning var dock ytterst ömtälig och svär. 
Det 'syntes omöjligt att vinna ingång i landet, och de 
begränsningar, under hvilka han hade att arbeta, verkade 
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mycket nedstämmande pit hans sinne. Från alla håll var 
han ständigt utsatt för skarp observation. Ingenstädes 
fann han sympati. Sådant verkar likt tortyr. F(ir en 
kines var det på den tiden belagdt med dödsstraff att 
undervisa en utlanding, och inga bokliga hjälpredorJunnos 
heller tillgängliga, hvarigenom han kunde få hjälp· att på 
egen hand tyda de kinesiska hieroglyferna. Innan han 
sett slutet af sitt första år i Kina, blef han pä grund af 
politiska oroligheter fördrifven frän Canton och mäste 
söka sig en tillflyktsort i Macao. Denna tid var full af 
svära lidanden för Morrison. 

Med är 1809 inträdde äter en ljusning. Han rlck 
dft en välbehöflig hjälp i en duglig maka. Tillika fick 
han anställning säsom tolk i det Ostindiska kompaniets 
tjänst. Denna befattning blef honom' en hjälp i hans 
missionsarbete, enär han på grund af sin ofl'iciella ställ
ning bättre blef i tillfalle att komma i direkt beröring 
med kineserna. Hans lif var dock fullt af lidanden. Ofta 
svarvade han i lifsfara; sällan hade han tillfälle till upp
friskande lungänge med andra, omgifven som han hufvud
sakligen var af sädana, som hvarken förstodo eller trodde 
på . hans lifsgärning. Hans första barn, en gosse, dog 
vid födelsen, och kineserna vägrade honom att begrafva 
den lille. Samtidigt läg hans hustru farligt sjuk. Under 
sädana tider sattes hans tro och tlilamod pä härda prof. 
Ofurtrutet fortsatte han dock sitt arbete, predikade och 
skref böcker. Ar 1812 fick han en kinesisk grammatik 
färdig. Han sände manuskriptet till 13engalen i och fUr 
tryckning men fi ck vänta tre är, innan boken var färdig
tryckt. Morrison utarbetade äfven ett lexikon. Dessa 
båda verk blefvo af obeskrifligt stort värde för de euro
peer, som efter honom kommo till Kina. Därja mte ut
gaf han en katekes samt öfversatte Apostlagärningarna 
och Lukas evangelium. Detta senare brändes af den 
katolske biskopen af lVIacao såsom varande en kättersk 
bok. Utgifvandet af dessa böcker uppVäckte frän kine
sernas sida en storm af ovilja mot Morrison. Myndig
heterna utfärdade en proklamation emot honom, och de 
kineser, som hjälpt honom, hotades med döden! 

Just vid denna tid utsändes makarne Milne tilllVlorri
sons hjälp. De anlände till Kina är 18 [3 . Inom mindre 
än tvä är fördrefvos de emellertid frän Macao af den 
portugisiske guvernören. De engelske köpmännen i kolo
nien gäfvo dem intet understöd. De fruktade nämligen, 
att deras näring genom missionärerna skulle blifva lidande. 
Milne lät sig dock .ej afskräckas. Han använde tiden 
pä studium af spräket och stäfjade sitt begär efter att 
få bärja ett direkt missionsarbete. Vid slutet af 1813 
var hela Nya Testamentet öfversatt. (För den tiden var 
detta et t j~tteverk). 

För att med mer frihet kunna bedrifva arbetet be
slöts emellertid att förlägga missionens hufvudstation till 
en lämplig plats i Bortre Indien, alt där fostra kineser, 
som vunnits för kristendomen, samt d:trifrän sända dem 
som evangelister till Kina. 

Ar 1814 döpte Morrison den förste kinesen. Sam
ma är, som han fätt glädjen att inb~rga missionens först
lingsfrukt, fick han sitt lexikon f~rdigt. Tryckningen af 
detsamma, hvilkeu bekostades af det Ostindiska kompa
niet, kostade r 80,000 kr. 

Fru Morrison nödgades pä grund af sjukdom åter
vända med sina barn lill England. Sex år senare frter
såg lVlorrison henne. Hon kom dä tillbaka till Kina fUr 

att strax d~ireftcr åter lämna honom genom --- döden. 
En gång fick Morrison se rikets hllfvudstad, Peking. 

H an åtföljde nämligen i egenskap af tolk en engelsk 
beskickning till kejsarens hof. 

Om det anglo-kinesiska laroverket pä Malacca in
lade Morrison stor förtjänst. Under lHilnes ledning blef 
denna läroanstalt af stor betydelse för . missionen samt 
vann mycket erkännande t. o. m. af engelska regeringen. 
En tryckpress uppsattes, och ett stort antal traktater och 
böcker såväl på kinesiska som malajiska trycktes och ut
sändes. Än i dag är en af Milnes traktater bland de 
mest omtyckta och lästa. 

År 1824 besökte Morrison hemlandet. Han mot
togs vid hemkomsten med stora hedersbetygelser. Konung 
Georg IV gaf honom audiens och mottog af hans hand ett 
exemplar af den är 18 l C) utkomna bibeln pli. kinesiska. Föl
jande är ätervände han till Kina. Tiderna voro mycket 
stormiga, och nya prufningar väntade honom. Krig hotade 
alt utbryta mellan England och Kina. Katolikerna angrepo 

./ 

åter missionen. Genom deras s tämplingar stängdes tryc
keriet och konfiskerades böckerna. Herrens prlifvade 
tjänare fi ck emellertid nu hembud. Han dog den 3 [ juli 
1834 efter 27 års mödosamt arbete. 

. Under hela sitt lif lick Morrison arbeta i tro utan 
att se. Vi fä nu skörda frukten af hans Iif.'igärning. 
På honom besannas förvisso det ordet: »Om l1\'etekornet 
faJle i' i jorden och dör, sä bär det mycken frukt». 

(Efter Rex Christus). 
~-~~-" . ,..,.................. 


Litet missionsstatistik. 
År 1814 döpte iVIorrison den förste kinesen. Hans 


namn var Tsai Ako. Den kristna församlingens tillväxt 

under den följande tiden visar nedanstäende tabell: 


År 181 4 fanns Kina l kommunikant 
» 184 2 funnos » » 6 kommunikanter 

,.» » 350 :. 
» 1860 » » 960 » 
» 1865 » » 2,000 » 

r876 » » » r3,ooo » 
» 1886 » 28,000 

1853 

" 
» 1889 » » » 37,000 » 
» » ,» »r893 55,000 

» 189 8 » 80,000 » 


» 19°0 » » 113,000 

» 190 5 » 15°,000 


De kristna församlingsmedlemmarnas antal har sl1.1edes 
fördubblats hvart sjunde är. Detta mä väl ingjuta mod 
och förtröstan i vära hjärtan, ty det visar, att kristen
domen har slagit rot i Kina, och att den tillväxer med 
kraft. 

HundraårskorJerel\sel\ 
Sl\al\gl\ai. 

Den allmänna missionskonferensen, som den 26 
april-5 maj sammanträder i Shanghai, kommer att 
blifva mycket betydelsefull. Först och. främst tiras i sam
band med den hundraärsjubileet af den protestantiska 
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misslOnens verksamhet i Kina. Vidare har den mycket 
viktiga frB.gor att lösa, ty missionen är nu stalId inför 
helt olika förhällanden emot hvad den var är 1890, då 
den sista allmänna missionärskonferensen hölls. 

Den kinesiska församlingens tillväxt och utveckling 
skapa alltfort nya problem, som måste lösas. Missions
skolorna och traktatsällskapen behöfva stärkas och utvid
gas. Den vänliga ställning, de bildade klasserna börja 
intaga till missionen, manar till förnyade ansträngningar. 
Och dä de protestantiska missionärernas antal nästan tre
dubblats sedan 1890 och nya stora fält genom bättre 
kommunikationer till det inre af landet öppnats, manar 
detta till utvidgning af verksamheten i alla dess grenar. 
Mä vi därför ifrigt ropa till Herren, att konferensens 
arbete mä blifva till stor välsignelse för Kinas folk! 

Programmet lyder som följer: 
Första dagen. Förberedande möten. 
Andra dagen. Den kinesiska församlingen: Det an

svar, som hvilar pB. den, och de tillfällen den fätt. För
samlingens utvidgning af sin verksamhet pä grund af de 
nya förhällandena, som inträdt. Församlingens andliga 
tillväxt. Den antikristliga och rationalistiska litteraturen. 
De afvägar, församlingen redan slagit in pil.. Behofvet af 
unga mäns och kvinnors deltagande i verksamheten. De 
kristnas barn och deras fostran. 

Tredje dagen. De infödda pastorerna: Sättet att 
fä bildade unga män att ägna sig ät denna verksamhet. 
Pastorn i hans förhällande till själfunderhällande försam
lingar. Svärigheter, som mäste öfvervinnas. Evangelisa
tionsarbetet. 

Fjärde dagen . Evangelisationsarbetet : Olika meto
der och deras lämplighet. Till hvilken grad man bör 
lämpa sig efter folket och förhållandena. Evangelium i 
det sociala och politiska lifvet. Den kinesiska församlingen 
och evangelisationen. Biträdande medhjälpare. Evange
liseringsarbete i städer och pä landsbygden. Möjligheten att 
inverka pä de högre klasserna och de metoder, som böra 
användas. Ännu oupptagna fält bland mongoler, tibe
taner, muhammedaner samt bland Miao-, LoIo- och Shan
stammarne o. s. v. 

Femte dagen. Skolbildning: Den nya rörelsen i 
Kina. Vikten af kristlig uppfostran. Ledare i stad och 
kyrka. Kristna skolor: Regeringens högre och lägre 
skolors inflytande pä dem och det bästa sättet att leda 
dem. Normalskolor etc., skolor för blinda etc., industri
skolor. 

Sjette dagen. Verksamheten bland kvinnorna . 
K vin nornas undervisning. Deras förberedelse för dopet. 
Sättet att nä dem i stad och pä land. Bästa metoden 
att undervisa dem. Kinesernas ställning till frägan om 
kvinnans skolbildning. Kvinnliga lärarekrafter. Kvinnliga: 
industriskolor. Barnhem. 

Sjunde dagen. Läkaremissionen: Läkaren sB.som 
missionär. Religionen pä sjukhusen. Bevarandet och för
djupandet af de intryck, patienterna fätt på missionens 
sjukhus. Kinesiska läkares utbildning. Sjuksköterskors 
utbildning. Verksamhet bland spetälska. Därhus. 

Kristna litteraturen: Betydelsen och inflytandet af 
uppbyggelselitteratur. Den inhemska litteraturens ut
veckling. Skyddandet af den litterara aganderatten vid 
nya fördrags ingäende med Kina. Kristna tidningar 
och tidskrifter. Bibliotek. Utnyttjande af Japans lit
teratur. 

i\ttonde dagen. Bibeln: Rapport om arbetet med 
dess öfversattning och utläggning. Söndagsskolan. 

Nionde dagen: Missionernas inbördes förhflllancle. 

Tionde dagen. :Missionaren: Hans förhflllande till 
allmänna fd\.gor. Hans ställning till sitt hemlands rege
ring och till Kinas myndigheter. Dc kristnas ställning 
till dyrkan af förfäderna. 

Vår käre broder Bällings 
sista färd. 

Den 8 febr. voro förberedelserna för begrafningen 
färdiga. Graf hade upptagits pä elen af broder Tjäder 
nyligen för lille I vars skull inköpta grafplatsen i Haichow. 
Kl. 7 på morgonen voro bärarne af kistan och 6 vagnar 
med gäster frän Yuncheng färdiga till uppbrott. Vid 12

tiden uppnäddes Haichow, där vagnarna körde in i sta
den och upp till syskonen Tjäders. Som en död ej fär 
föras in i en stad i Kina, om annan möjlighet förefinnes, 
bars kistan utanför muren till södra porten, där lille I var 
Tjäders stoft äfvenledes inväntade det fullständiga sorge
tftget. I Haichow mötte äfven bröderna Ericson och 
Hahne. 

Sedan lunch intagits, satte sig sorgetåget i rörelse 
ut genom den strax invid stationen liggande södra stads
porten. Det var ett rätt imponerande tåg. Fönitom 1.5 
missionärer och 6 af deras barn hade en stor skara tro
ende kineser och andra infunnit sig. Kistan var svart
lackerad och prydd med fyra stora kransar frän vänner 
i missionen samt en, på hvilken stod: »Med tack från 
1<. F. U. M.» . Pä grund af hans f. d. egenskap af officer 
lät en broder också dekorera kistan med en stor treflig 
svensk flagga. 

Broder Sandberg förrättade enligt svensk ' ritual jord
fästningen vid bäda grafvarna och höll ett kort tal på 
svenska. Broder Tjäder talade därpä en kort stund till 
kineserna och framhöll därvid bl. a. skillnaden mellan att 
äga och saklla hopp om äterseende, då man stod mrdig 
att saga ett sista farväl till nägon af sina närmaste. 

Härpä ätervände sorgetäget till stationen i Haichow, 
där pB. aftonen ett godt uppbyggelsemöte hölls, ledt af 
br. Berg. - Påföljande morgon ätskildes gasterna. 

Reflexioner vid grafven : 
Huru frägande stod man icke inför denna graf! En 

ung, Gud hängifven arbetare, först fostrad för sitt kall 
genom arbete för Herren i hemlandet, ytterligare genom 
spräkstudier och andra studier härute skickliggjord för ett 
lifsUingt arbete i denna del af vingarden, ses i ett nu 
ryckas bort. - Han hade förflyttats till en ny station, 
där hans arbetskraft sä oändligt väl behöfdes. Omkring 
4 mänader hade han där förnämligast varit sysselsatt med 
reparationer för att fä stationen i dugligt skick. Vid mitt 
besök i Hoiang kort före det inträffade slaganfallet sade 
han bl. a. till mig: »Nu är jag riktigt glad åt att repara
tionerna äro öfver, så att jag kan fä ägna mig ät direkt 
missionsarbcte. Mitte Herren gifva rika tillfällen därtill! • 
Sädan var hans hjärteönskan. Men dä han menade, att 
hans arbete skulle p5. allvar börja; dB. fann Herren det 
afslutadt. 
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Hans tankar och våra, 'huru vidt am de icke un
derstundom åtskilda! 

Vi grafven stod hans unga maka sörj:mde, hon, som 
han Sfl innerligt alskat och under nftgot mer an två år så 
ömt omhuldat. På armar, starkare an hennes 1l/t voro, 
satt lilla faderlösa Inga i sin mammas omedelbara när
het. Pli deras hvita kliider såg hela skaran omkring graf
ven, att det var de, som närmast hade drabbats af sor
gen. Den annars sft sprittande, glada lilla Inga var dys
ter, och stora tärar rullade utför' hennes kinder. Att 
pappa lämnat dem, förstod hon dock nog icke. , Hennes 
sorg var framkallad af hennes mammas och tanternas 
tårar. Och lille Gerhard, för liten att följa sin pappa 
på hans sista jordafärd, lftg hemma i Yuncheng, värdad 
af en tant, lyckligt omedveten om hvad som timat. 

Huru väl hade icke dessa två små behöft sin far 
liksom deras mamma sitt stöd! 

»Edra vägar äro icke mina l/ägar» , säger lian, 
som ii/llC1' allting råder, 

Böllings mantel, hvem skall upptaga den? Hoiang 
står åter utan manlig missionär, och i dess omedelbara 
närhet ftnnas 3 stadsdistrikt med öfver 2,000 byar och 
köpingar. H vem skall nu bringa budskapet om~fralsning 
till dessa trakter? Har vår broder ingen vän i Sveriges 
K. F. U. M. eller annars Ofver hela landet, som ar villig 
att upptaga hans mantel? 

H mu vemodigt är det icke alt höra kommgars 
Konung alltfort behö/va spörja: »,HVflll skall jag sä7lda, 
oc!t hvem l/il! 1Iara milt budskap h -

Haichow den 10 febr. 19°7. 
Rob. Bfrgli1tg'. 

En misSIonsresa. 

En dag i november begåfvo vi oss åstad, tre Her
rens vittnen, för att bära ut frälsningens budskap. Vårt 
mål var byarne söder om Saltsjön, cirka 3 mil från 
Yuncheng. Under vår 12 dagars bortovaro besökte vi 
9 byar; och vill jag nu skildra några af vftra erfaren
heter. 

Första dagen kommo vi till en by, där vi voro för
lidet år, och blefvo mycket val mottagna. Vi sökte upp 
dem, som då togo emot oss, men som det var sjukt i 
hemmet, kunde vi ej taga in där. Bibelkvinnan och jag 
satte oss då ned på en trappa, men till följd af det rus
kiga vädret sutto ej kvinnorna såsom eljest utanför silla 
dörrar, utan vi fingo endast en skara barn och några 
män omkring oss. Det var emellertid kvimtorna, vi ville 
träffa. För att locka ut dem, tog unge Sie (en af ele
verna i missionsskolan) bokpåsen på ryggen och gick by
gatan uppför, spelande pil. sitt dragspel; efteråt kom
mo bibelkvinnan och jag. Aldrig hade jag förr gått i en 
sådan procession; men hvad gör man icke för att vinna 
nagra! Musiken hade åsyftad verkan. Öfverallt sprungo 
kvinnorna ut för alt se, hvad som stod plI. Att se en 
utlanding var för byfolket något ovanligt. Inom kort hade 
vi ffi tt en stor skara både män och kvinnor omkring oss, 
Sedan männen fått betrakta oss en stund, uppmanade vi 
dem att gå till Sie, som i närheten hade bredt ut sina 
böcker. Vi fingo sedan vittna för en stor skara upp

l11iirksamt lyssnande kvinnor. Elter cn stund smijo' siO' 
en kvinna fram till bibelkvinnan och frågade blygt~ Ol~ 
vi ville hälla till godo med att under henncs låga tak 
dricka litet varmt. Alltså gingo vi dit och bjödos dar pa 
välling, som smakade utmarkt i kylan. Nägra kvinnor, 
som ville höra mer och lara sig bedja till elen sanne 
Guden, infunno sig också. Innan vi lämnade detta hem, 
böjde vi kna, och sä fingo dessa kvinnor bäde se och 
höra, huru vi tillbådo vlir Gud. 

En af de byar, vi sedan besökte, hette Si-iao. 
Emedan det var mycket kallt och blåsigt, visade sig ej nägot 
folk på bygatan. Vi togo da in på värdshuset, det enda, som 
fanns i byn. Ehuru vflr bostad utgjordes endast af ett stall, 
voro vi glada och tacksamma att vara skyddade för köld och 
bläst. Vädret utvecklade sig till fullkomligt yrväder, IlVar
för vi ej kommo i beröring med mänga, oaktadt vi stan
nade i denna by två dagar. 
Ii" Som tiden ej medgaf oss att stanna I~ingre, foro vi 
vidare till Tong-kuo. Där togo vi in hos en af frk:Ragn
hild Hattrems f. d . patienter, fru Peh. Hon hade blif
vit afvand frän opium något år före flykten samt tyck
tes riktigt ha mottagit sanningen i sitt hjiirta. Hon fick 
lida mycket af sina släktingar, för att hon trodde pä 
Jesus. En dag, då förföljelsen i byn var svårare än van
ligt, gick hon ut på faltet för att dar ensam möta elen, 
som hon trodde, snart förestäende döden och på så sätt 
ej inveckla någon af de sina i svärigheter. Hennes glädje 
att nu råka oss var mycket stor. Snart märkte vi emel
lertid, att hon rökte opium. Härmed hade hon börjat 
för att stilla sina p lågor, dil. hon en gang varit sjuk. 
nåde hon och hennes man önskade nu fä komma till oss 
och blifva afvanda. I detta hem hvilade vi flere nätter, 
under det vi pil. dagarna besökte närgransande byar, I 
en by minns jag, alt folket var ovanligt förmörkad t. 
Känsla af synd och behof af frälsning voro för dem nå
got fullkomligt främmande. När jag talade om att alla 
människor ha synd, vände jag mig till en gumma och 
frågade: »har ni synd?» »Ja, visst har jagdet~),pekande 
på sina ben. »Nej, synd? » "Ja visst har jag läppar», 
pekande il.t munnen. »Nej, synd, säger jag,» »Ja, visst 
har jag det, knappt om mat och klent med kläder.» Synd, 
ben och läpp låta på kinesiska ganska lika, och troligen lade 
jag orätt betoning på orden. Kineserna ha i allmänhet 
ej det ringaste begrepp om synd. Och emedan de äro 
utan känsla af synd, ha de ej heller behof af någon 
frälsare. Synd är enligt deras begrepp: fattigdom, sjuk
dom, barnlöshet o. s. v. O, att Guds Helige Ande snart 
finge väcka upp de sofvande samvetena! 

En kväll fingo vi besök af ett par kvinnor, som tyck
tes vara beredda själar. Och hur lätt gick det ej att tala, 
när budskapet togs emot! En af dem kallade mig i sin 
oskuld hela tiden för fru Iat/g, som betyder utlanding. 
Nar jag upplyste 11enne om, alt jag hette Peh, sade hon 
helt förvånad: ~A, jag trodde, att alla från edert land 
hette lang. Men, säg mig, ni, som talar så goda ord, 
är väl ej från samma)ike som de utländska djäflarna?" 
Stackars kvinna, den enda benämning, hon hört på en 
utländing, var »djäfvu!». 

Under dessa dagar, medan jag var ute bland folket; 
bler Joh. 10:20, 21 sil lefvande för mig. .Somliga sade: 
han har en ond ande och är ursinnig, hvarför hören I 
honom. Andra sade: sådana ord talar ej en, som är 
besatt af en ond ande, icke kan väl en ond ande öppna 
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blindas ögon?» Om vi riktigt satta oss In i, att vi och 
vårt arbete bedömas lika, dä sära ej de ord, vi ffi höra, 
och de blickar, vi utsattas för, utan dä blir det gladje i 
hjärtat öfver att ffi följa Frälsarens spär. Garna hade vi 
velat stanna borta längre, men vi mäste fltervanda hem 
för att äfven i vär dagliga kal·lelse »tjäna Herren med 
gliidje » . 

Augusta Berg. 

Nien ch''i den 8 febr. 1907. 

Käre broder Holmgren! 

Guds frid! 

Förra söndagen var jag och hälsade på i Sinan 
Det var riktigt uppmuntrande. Nar jag för S år seuan 
först kom till Sinan, hade vi endast 10 länga bankar 
och nägra korta bUnkar i kapellet. Det räckte godt till 
nnder det första äret. De första söndagarnas gudstjänster 
stä så lifligt för mitt öga. Evangelisten, kocken, jag och 
ett par troende, det var hela församligen. Emellertid blef 
det smäningom mer folk, och jag fick läta göra omkring 
6 bänkar till, innan jag lämnade Sinan, för att bereda 
nödiga sittplatser. För ett är sedan nämnde syster lVIaria 
Pettersson, att hon behöfde ytterligare sex bänkar, ty folket 
fick ej plats. Jag var litet misstrogen, men vid mitt be
sök nn i Sina n säg jag sex nya länga, blanka bänkar, 
och alla voro de besatta med troende. 

Pä söndagsmiddagen kl. 3 hade vi predikan på 
stora gatan midt framför rädhuset. Skolläraren med skol
gossarna voro där för att sjunga. Det lät utmärkt, när 
de alla stämde upp. 

Pi\. landsbygden är det särskildt tvänne platser, där 
det pågär väckelse. Den ena ligger en mil frän staden. 
DUr har evangelisten Ch'en i vinter haft opieasyler. 
Öfver 200 opierökare hafva blifvit afvanda från lasten. 
Ch'en häller gudstjänster och predikat troget. Flere äro 
därför påverkade af Herren. Om söndagarna äro de 
gudstjänststunder, han häller, talrikt besökta. Pä nyåret 
skall Ch'en hafva en veckas bibelklass med de troende. 
Den andra platsen ligger niira 4 mil frän Sinan vid Gula 
floden. Det är mycket uppmuntrande att trillfa bröderna 
frän den trakten. De riktigt törsta efter Guds ord samt 
äro nitiska i att vittna och predika. 

Pä vi\.ra trakter har i Honan har det varit lugnt, 
men pli en annan plats 20 a 30 sv. mil härifrån har 
det varit ett upplopp, liknande det i Tungchow Fu. Kina 
befinner sig i ett öfvergängsstadium. Det gamla aflägges, 
men det nya har ännn ej kommit. i\Hl. Herren gifva oss 
näd att förblifva trogna vid värt verk, midt under alla 
slitningar och pröfningar! 

Vi tänka ständigt i vära böner pä eder och allt 
Guds folk hemma i Sverige, att I på allt sätt män ffi näd 
och glädje. 

Vi äro f. n. ,rUtt krya. Herren har hjälpt under
bart igenom. Vår minste gosse Johannes är dock fort

farande något klen. Till sommaren hoppas vi om milj
ligt få resa till Chi-kong-sans sanatorium, dar fröken 
Buren byggt sin villa. Vi frukta nämligen, att lille 
Johannes svärIigen skulle stå ut med en sommar till 
pä denna plats. Nämnda halsoort ligger ej heller sä 
längt aflagsen. 

Din i Herren tillgifne 
G. Ad. Stål/lammar. 

j\xplock från TungchovJ-f\J 

III. 

På våra utstationer hafva »tältpredikanter» afven 
denna vinter varit förlagda. På nägra platser ha de ock 
öppnat opieasyler. Några nya arbetare ha dessutom till
kommit, si\. att alla stationel'lla kunnat besättas jämte 
asylen i Iung-Feng. Tiden har tyckts oss lämplig efter 
det kejserliga dekret, som proklamerat opiets utrotande 
inom ro är. Men enligt det kinesiska ordstäfvet: »11\'ar
före br5.dska? Solen och månen stanna ju kvar afven i 
morgon», gär det icke fort att öfvertyga mängden om att 
nu är ett viktigt tillfälle för alla opierökare att bli begäret 
kvitt. På vära öfverallt uppklistrade plakat gä vi nämligen 
i borgen för, att lwar och en, som verkligen enligt vår 
metod vill afvänja sig, ocksä blir fri frän bojan. De 
fattiga, som dricka opium, äro mest förstörda, men de 
ha ocksä svårast att anskaffa asylafgiften, och vi ha funnit, 
att gratisafvänjning icke är rädlig. Att Herren dock skall 
välsigna det arbete, som nu pågår i asylerna, vare sig 
patienterna bli mänga eller få, därom är jag öf\'ertygad. 
Pä grund af de starka höstregnen rasade husen på tvä 
utstationer, sä att vi mäste söka oss nya. Nägra troende 
bröder bjödo mig dessutom öppna en ny asyl på en plats, 
dar de själfva ville hyra huset. Att ordna allt detta 
har kostat oss och vära medarbetare mycket besvär och 
mängen bönekamp. Tvä hus, om hvilka vi redan upp
gjort kontrakt, gingo oss ur händerna, då jag ej ville föra 
saken till mandarinen. Vi ha nu fått våra önskningar 
uppfyllda. Husen äro alla i ordning, tack vare vär trogna 
evangelist, f. d. muraremästaren Li, som sedan i somras 
gätt frän plats till plats, hyrt och iordningställt hus 5.t oss. 
I de flesta fall bekostar församlingen en del af hyran, 
Sedan alla asylerna kommit i gäng, är det meningen, att 
bro Högman skall öfvervaka detta arbete. I värt lilla apotek 
i Tungchow-fu bereda vi den medicin, som icke kan köpas 
frän kusten. Bedjen, älskacle syskon, särskild t för denna 
viktiga verksamhetsgren och kommen ihåg, att de flesta 
troende, som nu finnas, ha kommit till nytt Ii! i eller 
genom opieasylerna! 

* * * 
Ett böneämne, som i lång tid legat tnngt pä vi\.ra 

hjärtan, är U einan-församlingens upprättande. En »rik 
man», som pä grund af förargelseväckande lefverne blifvit 
utesluten ur församlingen, har med list och lock lyckats 
binda de flesta troende vid sig och göra dem afvogt 
stärnua mot missionens ledare. J ag måste till slut afbryta 
mina besök pi\. platsen, i hopp att de uppriktiga skulle 
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komma till besinning. jVHl. Herren förbarma sig öfver 
hvarje församling, där en i sina egna ögon »rik man» 
fätt herraväldet! 

Till sist säg jag endast en ut\·äg ur svårigheterna: 
att öppna predika lokal med gatukapell i staden Ueinan 
för att vinna flera själar för Herren. Skulle det behaga 
Herren att genom en sädall verksamhet väcka de andra 
till ifver, sä vore fältet vunnet. Men det fanns blott en 
man, som jag ansåg mogen för en slidan plats: Bergs 
evangelist i Yuncheng. Men hur skulle han kunna fås? 
J ag bad mycket till Herren och skref sä till August Berg. 
Svaret var nekande; mannen kunde icke undvaras. Ingen 
utväg syntes öppen, fast bäde församlingen i Tungchow 
och enskilda ständigt anropade Herren om hjälp för 
Ueinan. Sä kom en dag bre! frän Berg, inneslutande 
ett bref från hans evangelist, som mycket bevekande bad 
mig göra honom artificiella tänder. Ehuru han ännu ej 
är 40 är, hade han icke en tand i sin mun. »Ja., sva
rade jag Berg, »jag är villig hjälpa Tsao, men pä det 
villkor, alt han kommer öfver och hjälper mig i. Ueinan 
elt halft ärs tid.. Slutet blef, att i denna stund sitta 
bäde Tsao och Hsii, Högman och undertecknad i mis
sionens förhyrda lokal i Ueinan, där vi hvarje afton pre
dika för så mycket folk, som kan rymmas i det lilla gatu
kapellet. Vi prisa Herren för all hans näd. Nägra af 
de gamla troende ha redan varit här och tröstat oss. De 
obotfärdiga, som blifvit nekade att utan vidare blifva äter
upptagna i församlingen, komma nog att lägga hinder i 
vär väg. Vi ha dock redan selt Guds ords predikan 
göra kraftigt intryck pä flera af iihörarne och tro, att 
Herren Gud här skall förhärliga sitt namn. Vi känna, 
att de förra tirens säningsarbete genom bröderna Folke, 
Tjäder, Berg m. fl . arbetare icke varit förgäfves. Marken 
är beredd, och ordet mottages med sädan beredvillighet, 
att vi kanna oss mera hemma har än pä de flesta andra 
ställen i värt distrikt. 

I ofvanstäende hoppas jag nu, alt vära vänner och 
medarbetare skola finna ämnen till tacksägelse och bön; 
och beder jag, att dessa ämnen af eder ofta måtte fram
läggas inför honom, som allting förmär. Icke minst vilja 
min hustru och jag bedja eder bära oss pä bönens armar, 
att vi mätte blifva bevarade i Jesu Kristi kärlek. 

Kort öfversikt af året '1906. ':') 
Af James Stark, scluclcrarc i China Inland Jl1is~iollcn. 

Det sista året har i politiskt afseencle varit ett öfver
raskningarnas ar. I hastig följd hafva dekret utfärdats, 
i hvilka gjorts förut aldrig kända eftergifter, och hvarigenom 
betydelsefulla och oväntade förandringar komma att in
trada i Kinas äldriga politiska system - reformer, som 
skola förbereda landet för ett konstitutionellt stvrelsesätt. 
Man har äfven tagit itu med opiet, den niir~aste or
:;aken till sli mycken nationell svaghet, till sä mycket 
Illoraliskt och fysiskt ondt. . 

*) Ur cn arlik,·l i Chilla'~ M;lIiol)'. 

Motivet till alla reformer anses allmänt vara en 
önskan att göra Kina starkt och sätta det i stånd att be
vaka sina egna intressen. 

En nationell anda har börjat vakna bland folket. 
Detta har i vissa fall tagit sig uttryck i fientlighet mot 
främlingar, i andra fall i begär efter västerländingarnes 
kunskaper och färdigheter. Detta nationella uppvaknande 
har öfverallt kunnat iakttagas. Äfven blaöd de infödda 
kristna har det visat sig, nämligen i begär efter obero
ende vid ledningen af församlingens angelägenheter, något, 
hvartill de infödda kristna tydligen ännu icke äro mogna. 

En öfvergängstid i ett folks historia är alltid en 
kritisk period, synnerligen i ett konservativt land. Därför 
har det aldrig funnits en tid, dä förböner för regeringen 
varit mera nödvändiga än i den närvarande. 

Tid efter annan har ställningen i Kina under 1iret 
varit sädan, att den päkallat ovanlig uppmärksamhet. 
Tidigt på vären förekom blodbadet i Nan-chang, hvaraf 
följderna dock genom Guds ingripande blefvo i andra 
distrikt mindre allvarliga, än vi fruktat. Sedan följde i 
ätskilliga provinser upprorsrörelser, förorsakade af torka 
och öfversvämningar samt i sammanhang därmed brist 
pä näringsmedel. Säsom en indirekt följd af nämnda 
olyckor uppstod en liflig verksamhet bland de hemliga 
sällskapen. Dessa drogo fördel af de gynsamma tillfällena 
för befordrande af sina anti-dynastiska och främlings
fi.entliga sträfvanden. 

Vidare hafva i olika delar af kejsardömet förekom
mit uppror mot lokal-styrelser samt andra oroligheter af 
mer eller mindre allvarsam karakter, medförande spänning 
och oro för missionsarbetarna såväl i de hemsökta distrik
ten som i deras grannskap. 

Genom Guds stora barmhärtighet hafva oroligheterna 
dock icke allvarligt afbrutit missionsarbetet. Vära mis
sionsarbetare hafva utan att lida personligt öfvervåld burit 
evangelium till ett stort antal större och mindre städer 
samt köpingar, som aldrig förut nätts af korsets budskap. 
Kristlig litteratur har i stor utsträckning blifvit spridd. 
Delar af bibeln ha blif\'it köpta af ett mycket stort antal 
män och kvinnor af alla samhällsklasser. Särskilda serier 
af evangeliska möten hafva anordnats på centralt belägna 
platser. Resultaten hafva varit uppmuntrande. Den ord
nade predikoverksamheten har troget fortsatts. 

Antalet sökare har ansenligt ökats, och säsom ett 
betecknande och uppmuntrande faktum mil nämnas, alt 
mänga af dessa hafva päverkats genom omvända kinesers 
personliga vittnesbörd. 

Året har utmärkts af en stor andlig väckelse bland 
urbefolkningen i provinserna Kwei-chow och. Yunnan. 
Till detta enkla och föraktade folk, som lefver ett härdt 
lif och i stor fattigdom, har evangelium kommit som goda 
nyheter, och de hafva mottagit det som ett gudomligt 
budskap. . 

I allmänhet finnas dock ännu i provinserna-mycken 
slöhet, likgiltighet och af okunnighet alstrad fördom att 
·öfvervinna. Missionärens afsikter äro ännu mängenstädes 
missförstädda, och hans omsorg om folkets andliga väl
färd misstydes. Men trots allt detta har evangelium rönt 
ett gensvar, som är ägnadt att ingifva Guds tjänare friskt 
mod och ett förväntansfullt sinne. Öfver 3.300 dop 
under äret hafva redan inberättats. Delta antal, som 
sallllolikt kommer att ökas, när uppgifter frän alla stationer 



S I N 1 M S L A N D. 

inkommit, öfverstiger värt största, förut antecknade under 
ett är med mer än 33 y,;. 

I församlingen hafva, trots enskildas syndafall och 
unclerlfttenhet att inrätta lifvet efter Guds ords föreskrifter, 
tydliga framsteg blifvit gjorda, hvilka yttrat sig i äkta 
gudsfruktan, offervillighet och nitälskan fOr Herrens sak. 
Somliga af de kinesiske ledarne hafva utvecklat andliga 
gäfvor, som satt dem i ständ att lämna en god hjälp i 
arbetet. Bibelkun~kapell:",. har fördjupats genom särskilda 
klasser uch bibeIskolur för studium af Guds urd. Skolor 
fOr uppfostran af bäde kristnas och icke kristnas barn 
hafva fortgfttt, och mänga unga hafva i dem blifvit om
vända. 

Provin~- och lokalkonferenser hafva anordnats dels 
till det andliga lifvets fördjupande dels fOr öfverläggning 
om församlingsfr§gor. 

Att en andlig, kraftig(missiunerande församling skulle 
fä vara utan fOrföljeise. i ett hedniskt land sädant som 
Kina är otiinkbart. Ehuru fOrföljelsen måste v;icka vär med
känsla med dem, som utsättas för densamma, " kan den dock 
icke blott beklagas, ty utan fOrföljebe skulle det å sökarnes 
sida blifva mindre ", renhet i deras motiv, hos de um
vända mindre fasth';t och i församlingen med all sanno
likhet ett andligt aftynande. 

Vi blicka tillbaka på det gftngna äret med djup tack
samhet för Herrens handlingssatt med vår mission, för 
alt våra behof blifvit fyllda och för mångfaldig, oss be
visad barmhärtighet. Vi blicka framåt mot det nya äret 
i ett sinne af ,; ödmjukt och dock hoppfullt beroende af 
Gud, ty fastän horisonten icke är fri frän olycksbådande 
moln, är utsikten dock ljus och lofvande. Bröder, bedjen 
för oss! 

Axplock från fältet. 
Ett r0rande bevis pa de infödda kristnas kärlek har 

fru Inez Bölling omtalat. Sedan hon med ~in sjuke man, 
sina barn och frk. J. Gustafsson brutit upp fdin Hoiang 
på grund af de hutande ryktena om en annalkande rOf
vareskara, buru deras kine~iska medhjälpare bort från 
stationen alla deras tillhörigheter, för att de icke skulle 
iwdergå S,Lmma förstörelse som syskonens i Tungchow 
egendom. Det mesta fördelades på olika hem i staden, 
det öfriga stufvades in i lådor och fördes till pantbanken 
\ett slags sil'kerhetsätgärd, som kineserna mycket begagna 
sig af). Genom Guds nåd kom " duck icke den" fientliga• 
skaran så långt som till Hoiang. Den "stannade tvä mil 
från denna station. Glädjande ar enLellertid aU hos de 
infödda kristna se en sådan kärlek och omtänksamhet. 

I början af mars kunde systrarna återvända till 
Huiang liksom ock Berglings till Hancheng. Icke heller 
där hade något blifvit förstördt. 

Annu är det emellertid långt ifrån lugnt i Shen~i . 
Vi må därför vara flitiga i förbönen för våra älskade 
syskon, som återvändt dit! 

Broder Rikard Andersso1l skrifver i ett enskild t bref 
följande: 

I "Hans stjhrna i ("lsterm för i fil" gaf frk . S. Eng
ström en liten skildring af cvangelistell Chen~ arbete på 
en plat~, "som heter U-t'eo. Herren har väl~ignat hans 
arbete, så att mänga blih"it afvanda frtin upiet uch ej så 
m. intresserade i evangelium. Nu, under det kincsiska 

nyåret hade han anordnat en bibel kurs för dessa nyom
vända. Som br. Stälhammar var förhindrad att resa dit, 
bad han mig leda denna bibel kurs i hans ställe. Af hela 
mitt hjärta tackar jag uck Herren för hvad jag fått se 
af evangeIii kraft på denna plats. Där funnas nägra gamla 
män, som voro genomlyckliga öfver hvad de fätt genom 
Kristus, och det var en glädje att sitta ned bredvid dem 
och höra dem tala om, hvad de förr varit, och hvilken 
skillnacl det är att tjäna Herren och tjäna afgudar. 
Andra ilter äro Ofvertygade om evangeiii sanningar men 
ha ännu ej tagit ut steget helt, sft alt man vågar tro, alt 
de äro födda på nytt.

Jag var därute tio dagar, hvarunder vi gingo igenolll 
de stura dragen af I Mosebok. En svårighet med dessa ny
börjare är, alt de ha så svårt att kunna reda sig mcd 

isina biblar, ty arven om de kunna läsa, ha de svårt att 
" söka upp de olika böckerna i bibeln. För att de själfva 

efteråt skulle kunna få reda på de ställen, jag hilnvisat 
till, lät jag en lärare skrifva ut de olika punkterna med 
de citerade bibelställena för IlVarje dags studium. ~ågra 
af de där snälla »gubbarna» brukade säga: »Ja, vi för
stä och veta så litet. Men vi tro på Jesus.» 

FOljande berättas af en pastor i Brooklyn: "En man 
bestiiIIde skjuts på en diligens, i hvilkcn funnos första-, 
andra- och tredje-klass passagerare. Men dä han tittacle 
in i vagnen, fann han, att alla passagerarna sutto till~am
mans utan ätskillnad. Han funderade häröfver åtskilligt 
utan att blifva klok pä orsaken, tills de komma till en 
backe, då körsvennen utropade: »Första klass passagerare 
sitta kvar, andra klass stiga ur och gå, tredje klass gå ut 
och skjuta pii»! I församlingen borde icke finn<Ls mer 
än en klass passagerare -- alla tredje klass - hvilka, 
när behofvct bjuder, allesammans stiga ur och skjuta på 
för alt hjälpa församlingen och des~ sak framät» . 

AUK"s/ana. 

Svenska Missionen i Kina 
firar 

sitt 2o:de årsmöte 
instundande Kristi Himmelsfärdsdag 

Kyrkan vid Floragatan enligt nedanstftende program: 

r. Kl. I I f. m. Inledning af ordföranclcn. 

II. Utdrag ur årsberättelsen af sekreteraren. 

III. J\Iissionsföredrag af missioniir E. Folke. 

IV. Kl. e) e. m. Föredrag af pastor S. Thysell m. II. 

Sängboken Hemlandstoner an vändes. 

Jullådorna. 
För mlSSlO1l0rertUlS a1thön~>"a och 1Jdmter meddelas, all 

sakerna lili jullådorna böra illlälllllaS till lIIissiollsexpetli

I;O/ICII, c'J iJialllll"rg"sgalan, S'/ockhollll, före dw 15 Illaj. 
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Redogörelse för Svenska JV1 is~ 
. .

sIOt\et\s l Kina 20:de verk

sam"'etsår. 

A. Missionsfältet. 

Ännu ett år har gått till ända, och snart kan 
den protestantiska missionsverksamheten blicka till
baka på en sekellång tillvaro i Kina. I detta land 
med dess uråldriga civilisation har en tidrymd af 
hundra år dock icke på långt när samma betydelse 
som för en västerlandets son. 

Redan hundra år, innan David spelade på sin 
harpa, författade en af Kinas kejs~re - W.CJt
skrifter, som ännu i dag läras utantIll af hvarJe .mer 
beläst studerande i riket och anses såsom klassIska, 
och när Homerus författade och sjöng sin Iliad, 
besjöngo Kinas blinde sångare sina hjältar, h vilkas 
grafvar varit ibland dem redan i tretton ärhundr~den. 

:Men vi, som något lärt oss att fatta tidens 
värde, som veta, att för hvarje slag pendeln slår, 
en stor skara af denna nations söner och döttrar 
gå in i evigheten, vi försöka att köpa minuterna 
och att efter bästa förmåga, på den allra kortaste 
tiden, bringa evangelium till så många S0111 möjligt. 
Att skildra ett hundraårigt missionsarbete tillkom
mer ej oss. Vi önska i stället kasta en blick på 
det arbete, som under det senaste året . utförts på 
vårt eget fält. 

Kina är fortfarande stadt i ett utvecklingssta
dium, och är det att hoppas, att detsamma må blifva 
cke blott långvarigt som de föregående århundra~ 

denas stillestånd utan ock välsignelsebringande för 
nationen. 

. Den kejserliga beskickningen till Eur~pa, Ame
rika och Japan väckte allmän och berättIgad upp
märksamhet. Frukter af densamma ha redan visat 
sig, förnä~ligast i regeringens bestämda ?nskan att 
införa konstitutionell styrelse. Någon dIrekt åter
verkan på missionsarbetet synes den ännu ic~e haf~a 
haft, men troligen kommer den att hafva till följd 
en bättre uppfattning af missionen. 

Såväl i England som Amerika uppvaktad.es 
kommissionen af deputerade från de ledande ~tS
sionssällskapen, som för densamma klart och tydligt 
utvecklade missionens ändamål och betydelse. Det 
lär vara påtänkt att fastställa. vissa b:stä~melser 
rörande missionsarbetet, men 1 hvad nktmng och 
till hvilken utsträckning' är ännu obekant. Långt af
lägset från de stora ham~st~der~a, so~ vårt arbets
fält är beläget, känna . VI JU mmdre mflytandet ~f 
reformrörelserna. Man märker dock, att nägot ar 

görningen, och att Kina alltmer afl.ägsnar: sig 
från den säregna ståndpunkt, som alltid vant ut
märkande för detsamma. 

Så växlar då al1t härnere, men Urtidens Gud, 
vår Fader, som är i himmelen, men som ock är 
när oss alla dagar intill världens ände, han för

ändras aldrig. På honom förtröstade våra fäder, 
de förtröstade och kommo icke på skam. Herren 
hJälpe oss att icke blifva tröga utan varda deras 
efterföljare och sålunda genom tro och tålamod 
utfå löftena! 

* 
Enligt gammal vana börja vi redogörelsen ~ed 

den provins, i hvilken arbetet först upptogs, nam
ligen 

Shansi. 

Antages vara det kinesiska folkets ursprung- ' 
liga hemvist, 12>456,000 invånare. Större än England 
och V\Tales. På hvarje 86,000-tal själar finnes en 
mIssIonär. Provinsen äger 109 med murar omgifna 
städer. Af dessa sakna 65 ännu arbetare. 

Shansis tillgångar på mineralier, särskildt kol o~h 
järn, äro ögonskenligen outtömliga. Järnet mäter sIg 
till kvaliteten med hvilket annat som helst, och afkol 
finnas sådana kvantiteter, att man beräknat dem 
vara tillräckliga för hela världens n be.hof und:r en 
tidrymd af tusen år. Den förut sa nka provmsen 
är nu ruinerad genom opium. De första protestan
tiska missionärerna anlände till Shansi i november 
1876 kort före den förskräckliga hungersnöden 
1877-)8. Under boxarupproret 1900ledo 11 .1 
missionärer jämte 46 af deras barn i denna provins 
martyrdöden. 

Svenska missionen i Kina har i Shansi 4 huf
vudstationer, 6 utstationer, 15 missionärer, 16 in
födda medhjälpare och 206 kommunikanter. 

Postadress: direkt till stationen, \Tia H ankow 
8.: Honanfu. 

Yuncheng. 1888.*) 

A ugust och Augusta Berg, Th. och Sekinc 
Sandberg och Fredrika Hallin hafva under året 
varit bosatta här. 

Infödda medarbetare: Evangelisten T 'sao eMll.f]
/10 och bibelkvinnan fila. 

Bröderna Berg och Sandberg hafva, förutom 
det att de skött sina ordinarie befattningar, den ene 
såsom missionens ordförande, den andre såsom mis
sionens sekreterare och kassör, äfven undervisat i 
missionsskolan. Fruarna Berg och Sandberg tillika 
med fröken Hallin hafva ägnat sin tid åt husbesök. 
byresor och bibelklasser, hvarjämte. fröken. Halli~ 
haft ledningen af en skola för mmdre flIckor, . I 
hvilken 8 elever undervisats. Bibelkvinnan har vant 
nitisk i att göra husbesök och byresor. Evangelisten 
T'sao vittnar alltid med glädje om Herren. Led
samt nog måste han på senhösten af hälsoskäl åter
vända till sitt hem, men har han sedan kunnat åter
upptaga sitt arbete, denna gång i Ueinandistriktet 
iShensi, där hans hjälp påfordrades. 

I september höll missionen sin årskonferens 
och i samband med densamma äfven konferens för 
kinesiska delegerade. Församlingens årmöte hölls 
ock uti september, vid hvilkct tillfälle I man döptes. 

*) Årtalet vill statione;'n<l anger det ,tr, dr, missionsarhNet där 
begynte. 

i 

http:uppvaktad.es
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Som vanligen brukar vara fallet, hafva flera af 
syskonen . af en eller annan orsak nödg'ats stanna 
här längre eller kortare lid. Missionens hus hafva 
under året slLltreparerats, och ter sig stationen nu i 
ett ganska tilltalande skick. 

De gudstjänstbesökandes antal har i medeltal 
uppgått till 75. Från verksamhetens början hafva SS 
personer döpts. 

Vid årets sluta utgjorde församlingsmedlem
marnes antal 28. Arets kollekter uppgå till tcel 
s: 00 = kronor J 5: 00. 

För skol verksamheten kommer särskild berät
telse att a~t6fvas. 

1shi'. 18g1. 

Axel och i\nna Hahne, Agnes Forssberg och 
Andrew Ericsson, biträdda af evangelisterna Challg' 
IIszcmg-lt'u och Ltit Iang'-ts'at' samt bibelkvinnan 
U ang, hafva i regel utfört samma arbete som under 
det föregående året. På hufvudstationen hafva pre
dikoverksamhet och gästemottagning ägt rum, och 
på utstationerna Pe'i·chuang Suen-chuang, Chang
chia-chuang och Lin-chin har broder Andrew Erics
son under upprepade besök tillbringat längre eller 
kortare tid. Bokförsäljarne I-(uo och Fann hafva lro
get fullgjort sitt arbete, U nder senare hälften af 
året öppnade »Daggryningem här sin fjärde flick
skola. Undervisningen i densamma bestrides af 
Chang kfa-1lao, dotter till vår gamle medhjälpare 
Chang Ch'ih-heng och f. d. elev uti Yunchengs 
flickskola. Hennes senaste utbildning har ägt rum 
i en skola i Peking. 

I början af året insjuknade syster Anna Hahne 
och tvenne af barnen i smittkoppor, som dock, åt
minstone hvad de små beträffar. voro af lindrig art, 
hvarför ock fLlll hälsa återvanns. 

De gudstjänstbesökandes antal har på l1Ufvud
stationen i medeltal uppgått till 50 personer, på ut
stationerna till 110. I gosskolan ha undervislts 2 I 

elever. 
Tvenne stormöten hafva hållits och 6 personer 

genon dopet upptagits i församlingen. Från verk
samhetens början hafva 99 personer döpts. Försam
lingsmedlemmarnes antal utgjordes vid årets slut 
af 77 personer. 

I flickskolan ha undervisats I l flickor. 

Haichow. 1895. 

Någon förändring af arbetspersonalen har ej 
ägt rum, utan hafva syskonen Henrik och Hilma 
Tjäder, V. Vester och Ida Andersson, biträdda af 
evangelisten I-(uo Ta-dt' Cllg och bibelkvinnan Ii, 
utfört det sedvanliga arbetet i distriktet förmp.delst 
predikan, husbesök.. byresor och behandling afsjuka. 
I opieasylen hafva 46 patienter afvants. 

Vid stormötena i Haichow och på utstationen 
Ruich'eng döptes tillsammans J 2 personer. 

De gudstjänstbesökandes antal har i regel hvarje 
gång uppgått till 60 personer. Från arbetets början 
hafva genom dopet upptagits 63 personer i försam
lingen. Antalet medlemmar utgjorde vid årets 
slut 52. 

Vid höstterminens början åtog sig syster Hilma 
Tjäder godhetsfullt att tillsammans med sin eg~n 
gosse undervisa Ruth Hahne och Edla Bergling. 
Härigenom besparades missionen en extra arbets
kraft, som så väl behöfs på annat håll. 

Jnsamlade kollektmedel 10,') kronor. 

Puchow. 1903. 

Syster Frida Prytz har undervisat 19 elever i 
flickskolan, biträdd af läraren len. Syster Maria 
Nylin börjar nu ock kunna deltaga i arbetet. 

Tillfälliga bybesök ha därför kunnat företagas 
af Frida Prytz. Tvenne stormöten hafva hållits. 
Vid dessa döptes 8 personer. I gosskolan ha I I ele
ver undervisats. De gudstjänstbesökandes antal 
uppgå i regel till 40 utom vid månadsrnötena, då 
antalet är vida större. Behofvet af ett rymligare 
kapell gör sig alltmer kännbart. 

Evangelisten Lo Tch-Iao har skött den regel
bundna verksamheten bland männen, under det att 
månatliga besök hafva aflagts från Haichow. 

Från verksamhetens början hafva 65 personer 
döpts. Vid årets slut utgjorde medlemsantalet 49. 

Insamlade kollektmedel tcel 80: 00 = 240 
kronor. 

Shensi. 
8,450,000 invånare, med en missionär på hvarje 

95.800 tal själar. Hufvudstaden är St' an:fit, som 
också, längre än någon annan stad, har utgjort 
rikets hufvudstad. Den har högre murar och ett 
mer imponerande utseende än Peking. Det var 
hit. hofvet tog sin tillflykt, sedan de allierade trup
perna hade intagit Peking är 1900. Den ryktbara 
nestorianska minnesstenen finnes i västra förstaden. 
Si an-fu är beläget i en mycket bördig floddal, 
men till följd af det muhammedanska upproret i 
början af 60-talet är denna icke så tätt befolkad. 

1876 besökte de första protestantiska missio
närerna provinsen, och 1882 hade alla städer be
sökts. 

S. M. K. har i denna provins 3 hufvudstationer, 
10 utstationer, l I missionärer, 22 infödda medhjäl
pare och J 10 kommunikanter. 

Postadress: direkt till stationen, via Hank07u & 
Hona11:f1l. 

Tungehow. 18g1. 

Vid årets början utgjordes arbetspersoualen af 
Hugo Linder, Jakob och Inez Bölling, Anna Eriks
son och J udit Gustafsson. I maj månad ingick 
Hugo Linder äktenskap med fröken }'hria Bordson. 
Syskonen Böning och Judit Gustafsson flyttade i 
augusti till Hoiang och Nathana01 Högman från 
Hancheng till Tungchow. 

Infödda medarbetare hafva varit evangelisterna 
I-(ao lkftttg-shuen, Lz' Chao-t'az' och Suen Tsf-szlz, 
samt bibelkvinnorna L/ och G/zang. Förutom pä 
hufvudstationen har på utstationerna i Huachow, 
Hsiao-I, T'ung-kwan och Iong-feng bedrifvits regel
bunden verksamhet. l Ueinan, där verksamheten 
till följd af inre split en tid måst ligga nere, har 
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ny lokal förhyrts, och är det att h0ppas, att förhål
landena där, sedan en del hindrande element undan
röjts, skola te sig ljusare. 

Stormöten hafva hållits under året på olika 
platser -och 16 personer upptagits i församlingen. 

Gosskolan har besökts af 13 elever. 
Atskillig sjukvård har utöfvats af H. Linder 

och Anna Eriksson. Broder H. Linder har ock 
återupptagit sin under någon tid nedlagda tand
läkareverksamhet. Bibelkurser hafva hållits på olika 
platser för såväl män som kvinnor. Vid årets slut 
voro 5 opieasyler i verksamhet, men resultatet är 
ännu ej kändt. 

Bokspridarne ha ock utfört sin viktiga del af 
arbetet. Antalet gudstjänstbesökande på hufvud
stationen har i medeltal uppgått till 30 personer 
och på utstationerna inalles till 60 utom vid månads
rnötena, då antalet varit större. 

Från arbetets början hafva 66 personer upp
tagits i församlingen. Vid årets slut utgjorde med
lemmarnes antal 59. 

Kollektmedlen uppgå till teel 40: 00 (kronor 
120: 00). 

Hancheng. 1897. 

Syskonen Robert och Dagny Bergling, Emma 
Andersson och Olga Ahlman äro för närvarande 
stationerade här. Det var med tacksamhet till Gud, 
som vi kände oss kunna erbjuda syster Emma An
dersson att upptaga arbetet här. I början af året 
var hon nämligen så svag efter sin genomgångna 
nervfeber, att det såg ut, som skulle det dröja 
länge, innan arbetsförmågan återkomme. 

Såsom i redogörelsen för arbetet i Tungchow 
redan är nämndt, afreste broder Nathanael Högman 
i augusti från Hancheng. I och med syskonen 
Böllings förflyttning till Hoiang fick broder Berg
ling öfverlämna detta distrikt åt dem. 

Biträdande medarbetare hafva varit: Evange
listerna CM jlfZ1Zg-ko, Chi Ch ' ong-hsiolt, Chzcmg 
U-h'Wez' och Kao I-(ung-ts'az; samt bibelkvinnorna 
Iang och SMh. Sedan arbetet upptogs i Hoiang, hafva 
tvenne af dessa arbetare fått fast anställning där. 
I det nyöppnade gatukapellet har predikan hållits 
om aftnarne, och i läsrummet hafva böcker och tid
skrifter varit tillgängliga dels för lån, dels för läs
ning på platsen. 

I opieasylen ha afvants 5 l patienter.- Gosskolan 
har besökts af 17 elever. Utstationerna hafva re
gelbundet besökts äfvensom flera marknader och 
byar i distriktet. 

På hufvudstationen har de gudstjänstbesökandes 
antal i medeltal uppgått till 50 och på utstationerna 
sammanlagd t till 50. Vid de tvenne stormöten, 
som hållits, hafva 9 personer upptagits i försam
lingen. Kollektmedeln uppgå till 120 kronor. Från 
verksamhetens början ha 74 personer döpts. Vid 
årets slut uppgick medlemsantalet till 46. 

Hoiang. 1904. 

Denna station, som alltsedan systrarna Sigrid 
Bengtssons och M. Ramstens flyttning saknat stadig

varande, utländska arbetare, fick i augusti detta 
behof athjälpt genom syskonen Böllings och Judit 
Gustafssons ditflyttning. Ett par närgränsande går
dar ha hyrts, den ena för skolverksamhet, den andra 
för predikoverksamhet. (.Daggryningens» flick
skola i Tungchow har förflyttats hit). I flickskolan 
undervisades vid årets slut I I elever. Arbetet har 
ännu att kämpa med många fördomar. Några i 
evangelium intresserade personer hafva ock vållat 
bekymmer. Vi tro dock, att äfven ur detta folk
rika och jämförelsevis välbärgade distrikt en skara 
skall uttagas till Guds namns ära. 

Honan. 
35,316,800 invånare. Större än England och 

Wales. 
. .Af dess 0107 städer hafva endast omkring 20 

mlsslOnärer. Ar 1875 företogos de första missions
resorna i denna provins, men icke förr än 1884 er
höll missionen där fotfäste, då den stora handels
platsen Cheo-chza-Io' eo öppnades. 

Hufvudstaden I-c'ai-/eng-fu, den sista provins
hufvudstad, som återstod att öppna för evangelium, 
öppnades icke förr än 1902. S. M. K. har i denna 
provins 4 hufvudstationer, 5 utstationer, l I missio
närer och 15 infödda medarbetare. 

Postadress till alla stationerna: direkt till sta
t ionen, ma I-Ian koZIJ. 

Honan-fu. 1902. 

I personalen har ingen förändring ägt 1 um 
utan har densamma utgjorts af syskonen BIo m , A 
Janzon, E. Buren, M. Ramsten, O. Beinhoff och 
Rikard Andersson. 

Broder Bloms hals, som under flera år varit 
klen, undergick på hösten en noggrann undersök
ning, och föreskref doktorn minst 6 månaders full
komlig hvila från predikan. Som sådan hvila icke 
kunde erhållas på stationen, emottogs C. L l\1:s an
bud, att bro Blom f. t. skulle upptaga arbete i 
Hankow, som icke kräfde ansträngning af röst
organen. En välbehöflig hvila i hemlandet och till
fälle att rådfråga specialist är påtänkt, men hem
resan är ännu icke, då detta skrifves, företagen. 

lMed tillhjälp af evangelisterna I-(ztng-chuen-t'ao 
och CIlon Teh-tu hafva bräderna dels företagit evan
gelisationsresor till omkringliggande städer och 
byar, dels öfvervakat arbetet i Yungning-försam
lingen. 

Brode-r R. Andersson börjar""nu kunna deltaga _ 
i verksamheten, och flera tillfällen till sådan gifves, 
än hvad den nuvarande arbetskraften förmår fylla. 

Med tillhjälp af bibelkvinnan ha systrarna gjort 
husbesök och äfven besökt närgränsande byar. 

Fröken Buren har besökt Yungning-distriktet, 
och fröken Janzon har i sin skola undervisat 17 
elever. Gosskolan har varit besökt af 12 elever. 
Tvenne stormöten ha hållits, och l person har upp
tagits i församlingen. Gudstjänsterna ha i medeltal 
varit besökta af 40 personer, på utstationerna af 10. 

Vid flera tillfällen har folket visat tecken till oro 
dels till följd af de förhöjda skatterna, dels till följd 
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af upprättandet af skolor efter västerlandets mönster, 
men genom Guds nåd ha inga utbrott kommit till 
stånd. 

Församlingsmedlemmarnes antal utgjorde vid 
årets slut 12. Från verksamhetens början hafva 
12 döpts. 

Genom opieasylverksamheten hafva några per
soner blifvit afvanda. Insamlade kollektmedel uppgå 
till kronor 6: 00. 

Yungning. 1900. 

Arbetet har öfvervakats af missionärerna i Ho
nan-fu. Evangelisten Chang- Cltz"ng--cheng- har till
lika med sin hustru varit bosatt på stationen. Vid 
de i maj och oktober hållna stormötena döptes 7 
personer. Samma dag, som stormötet i maj afslu
tats, utbröt ett uppror. Några hundra beVäpnade 
landtbor rusade in i staden i afsikt att skada såväl 
ämbetsmän som utländingar. Ett par timmars hand
gemäng uppstod på gatorna, som slutade med att 
de anfallande måste draga sig tillbaka, sedan de 
lämnat några sårade och döda kvar på stridsplat
sen. Regeringens soldater, som snart anlände, 
återställde lugnet, och sedan dess ha inga vidare 
oroligheter athörts därifrån. Orsaken var den van
liga: missnöje med de förhöjda skatterna och de 
nya reformerna. 

På hösten gjorde fröken Buren ett några vec
kors besök i de troendes hem. Inalles besöktes 
tretton byar. Hon fann, att några nya slutit sig 
till Herrens lilla skara. Evangelisten Chang har 
f. t. utbytts mot evangelisten Cheo från Honan-fu. 
Det är nämligen att hoppas, att den senare, genom 
sitt mera andliga sinne och sin djupare bibelkänne
dom, skall kunna vara de troende till större hjälp. 
På utstationerna ha regelbundna gudstjänster hållits. 
Sammanlagdt ha dessa i medeltal varit besökta af 
omkring 30 personer. På hufvudstationen går me
deltalet af besökande ej upp till mer än 10 per
soner. 

Från verksamhetens början hafva 61 personer 
döpts. 

Vid årets slut utgjorde medlemsantalet 57. 
Insamlade kollektmedel kronor 30: 00. 

En af de kristna själfva upprättad skola har 
besökts af 10 gossar. 

Sin-an. 18gg. 

Systrarna Maria Pettersson och Sigrid Eng
ström, biträdda af evangelisterna Ch'en, Feng- och 
(hia jämte bibelkvinnorna Ltzt och Cheng-, hafva 
här utfört årets arbete. 

Uppmuntringar ha ej saknats. Evangelisten 
Ch'en har genom sin opieasylverksamhet kommit 
i beröring med mycket folk, särskildt på hösten, 
då tillströmningen blef större till följd af regeringens 
beslut att utrota opiets bruk i landet. Systrarna 
hafva ock fått göra uppmuntrande erfarenheter. 
Måtte blott Herren få verka på individerna till fräls
ning! Gosskolan har varit besökt af 9 elever. 

Vid stormötena i april och oktober döptes 13 

personer. 

Från verksamhetens början hafva 52 personer 
döpts. Församlingsmedlemmarnes antal utgjorde 
vid årets slut 48. 

Gudstjänsterna ha i medeltal besökts af 60 per
soner. Insamlade penningar uppgå till teel 7: 00 = 
21 kronor. Omkring 200 personer hafva afvants 
från opium. 

Niench'ih. 1905. 

Verksamheten på denna station, ehuru ny, har 
dock redan burit frukt. Syskonen Gustaf Adolf och 
Mina Stålhammar, biträdda af evangelisten Vang 
Ho-san och bibelkvinnan Chi, hafva varit ensamma 
om arbetet. 

Sjukvård, by- och marknadsbesök, predikan å 
gator och i kapellet jämte opieasylverksamhet ha 
varit de synliga redskap, genom hvilka de betjänat 
sig ' för att söka frälsa själar ur mörkret. 

13 personer ha döpts vid de under året hållna 
tvenne stormötena. I opieasylerna hafva 20 personer 
afvants. 

Gudstjänsterna hafva i medeltal besökts af 30 
personer. . 

Församlingsmedlemmarnes antal uppgår till 2 I. 

Insamlade penningar uppgå till teel 4: 00 = 
12 kronor. 

>,: * 
:1: 

Af ofvansti!.ende redogörelse framgår, att Sven
ska Missionen i Kina vid årets slut äger 11 mis
sionsstationer, 21 utstationer, 37 missionärer på fältet, 
däraf 14 män och 23 kvinnor, samt 48 infödda.med
arbetare, däraf 36 evangelister, portvakter och kol
portörer och 12 bibelkvinnor, samt 10 lärare och 
lärarinnor. 

Under året hafva 86 personer döpts. Försam
lingsmedlemmarnes antal utgör 454, antalet skolor 
12, skolbarn 174, däraf 110 gossar och ' 64 flickor. 
Gåfvomedlen från församlingarna uppgå till kronor 
669: 00. I medeltal besöka 600 personer de guds
tjänster, som hållas på de olika stationerna. 

Till slut må omnämnas missionens f. n. mest 
trängande behof, i hopp att de genom Guds barns 
medverkan må blifva afhjälpta: 

1.) Flera medarl3etare, bröder och systrar, dels 
för att kunna upptaga af evangelium ännu icke be
rörda, vidsträckta distrikt, dels för att fylla leden, 
då gamla arbetare nödgas resa hem och h:vila. 

2.) En eller ett par för missionsskolan i Yun
cheng lämpliga bröder. 

3.) NIedel till ' skolverksamhetens utvidgande. 
(50 kronor åtgå till underhållet af ett barn i någon 
af våra skolor. Namn och vidare upplysningar er
hållas på Sv. Missionens i Kina expedition). 

4.) Medel till uppbyggande af ett rymligare 
kapell i Puchow-fu. 

* * * 
»Och jag profeterade, såsom mig hade blifvit 

befaHdt, och ett buller hördes, under det jag pro
feterade, och si, det vardt en rörelse, och benen 
närmade sig, hvarje ben till sitt ben. Och jag såg, 
och si, det blef senor på dem, och kött växte, och 
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en hud drog sig däröfver på dem, men 1zägon mtde 
var zcke uH dem». . 

Ofvan anförda ord utgöra en lefvande skildring 
af Kinas nuvarande tillstånd. 

Rörelse, uppvaknande, närmande, sammanslut
ning - allt finnes i den kinesiska folkrörelsen, men 
det väsentligaste, nämligen li/, saknas. 

~ Och han sade till mig: profetera till Anden, 
profetera människobarn, och säg till Anden: Så 
säger Herren, .Herren: Ifrån de fyra vädersträcken 
kom du Ande, och blås på dessa lik, att de må 
fä lif! 

Och jag profeterade, såsom han mig befallde. 

Och Anden kom uH dem, och de fing'o /-if och slodo 

på sina fötter, en 1'ltyckcf, JJt)'clcet slor mäng·d». 

Hesekiel 37: 7-IO. Låtom oss därför framför allt 
bedja om en Andens utgjutelse öfver vårt arbete! 
Då skall intet saknas. Då skall hvarje kristen känna 
sitt ansvar såsom Guds förvaltare och ihågkomma, 
att den dag stundar, då husbonden vill "åferfå slit 
med ränta»! 

Yuncheng i januari 1907. 
August Berg. 

B. Hemarbetet.: 

:Missionens 19:de årsfest firades Kristi himmels
färdsdag med föredrag af Kommitteens ordförande, 
föreståndaren vid Johannelunds missionsskola, pastor 
Joh. Lindgren, och missionär E. Folke samt afsluta· 
des med ett offentligt bönemöte för Kina. 

Kort efter årsmötet hade vi ett mycket kärt 
besök af Kina Inlandmissionens direktor, pastor D. E. 
Hoste med fru. Under de nio dagar, de stannade 
hos oss, hade pastor Hoste möten på K. F. U. M., 
Missionshemmet och i Blasieholmskyrkan. 

Missionens höstmöte hölls i kyrkan vid Flora
gatan, då bröderna Rinman och Folke tjänade som . 
talare. Efter mötet fingo missionens vänner sända 
en hälsning till missionärerna med or och fru Fries, 
som efter några veckor skulle företaga en resa till 
Indien, J a pan och Kina och' äfven hoppades få till
fälle att besöka S. lVI. K:s missionsfält. D:r Fries 
skulle äfven representera S. M. K. vid den stora 
missionärskonferensen i Shanghai den 26 april- 5 
maj innevarande år. 

Missionens bönemöten, som togo sin början 
veckan efter höstrnötet i slutet af oktober, hafva 
fortgått hvarje tisdag i kyrkan vid Floragatan höst
och vårterminen. Den bedjande skaran har visser
ligen ej varit så talrik, men välsignelsen beror ju 
ej på antalet deltagare. »Där två eller tre äro för
samlade i mitt namn, där är jag midt ibland dem », 
säger Jesus. Vi hafva erfarit, att han varit ibland 
oss, att han hört våra böner, vederkvickt våra hjärtan 
och stärkt våra händer till det goda verket. Dock 
längta vi mycket efter att Herrens vänner måtte 
väckas till insikt om förbönens betydelse i missions
arbetet, och hur inträngande är icke Herrens maning 
i detta afseende, då. han säger: »Varen nu icke för

sumliga, ty eder har Herren utkorat, att I skolen 
stå inför hans ansikte till att tjäna honom och till 
att vara hans tjänare och antända. hans rökverk!» 
2 Krön. 29: l l. 

På samma lokal hölls också vår lilla missionsfest 
Trettondag jul med föredrag af pastor T. Lindhagen, 
hvarefter följde några. afskedsord af fröken Thora 
Hattrem, som efter några dagar skulle återvända till . 
Kina, samt utbyte af sparbössor. 

Där samlades ock på missionens årliga tack
sägelse- och bönedag den 14 mars en rätt stor skara 
missionsvänner till tacksägelse och bön, hvarvid före
drag höllos af patron Johannes Hedengren och under
rättelser från missionsfältet lämnades af sekreteraren. 

Missionär E. Folke, missionssekreteraren och 
kandidat G. Ö.sterberg, hvilken senare kommitteen 
kallat att verka för missionen i landsorten, hafva 
gjort några missionsresor, och är det vårt hopp, att 
denna betydelsefulla del af verksamheten framdeles 
bättre må kunna tillgodoses, än hvad hittills skett. 

* * * 

En ny missionär har miSSionen under året er
hållit i fröken Thora I-Iaftre1lt, som blifvit antagen 
af S. M. K. Fröken Hattrem, som förut tillhört 
den norska Treiderska missionen i Kristiania, men 
öfvergått till vår mission med anledning af sitt före
stående giftermål med missionär V. Vester, har 
under flere år, såsom våra närmaste vänner veta, 
arbetat tillsammans med våra syskon på S. M. K:s 
fält och är af dem älskad och värderad. Må hon 
i fortsättningen blifva till mycken välsignelse för 
arbetet därute! 

Hos miss E. Soltau, London, hafva tvänne kvinn
liga missionärskandidater vistats: fröknarna iVlaria 
B/örklzmd från Stockholm och Elt'sabetlt Hesse från 
Norrköping, den förra sedan i oktober 1906 och den 
senare sedan i januari innevarande år. Fröken B. 
kommer sannolikt att redan i höst utgå till missions
fältet, där hon . skall blifva en representant för 
K. F:. U. 1(:s centralförening. 

Afven för hemarbetet har missionen' vunnit 
några nya krafter. Följande personer hafva näm
ligen antagit kallelse till ombud: kyrkoherdarne · 
August Lindström, Helsingborg och Olof Berggren, 
Råda, komministrarne F. Bergqvist, Nässjö och F. 
Hagstrand, Hultsgård, folkskolläraren J. F. Jonsson, 
Sandseryd, landtbrukaren A. P. Johansson, Ramfall, 
fabrikörerna A. Jonsson, Rosenfors, C. M. Olsson, 
Sunne, fruarna Anna Holmgren, Köping, Maria Ek
lund, Västerås ' och Augusta Koch. Linköping, frök
narna Elisabeth Olsson, Helsingborg och Maria 
vVettermark, Lannaskede brunn. 

Men missionen har äfven under året gjort smärt
~amma förluster både i hemlandet och på missions
fältet. Såsom våra vänner veta, spred sig under 
julen den underrättelsen bland Kinamissionens vän
ner i vårt land, att fru l\nna Folke efter en kort 
sjukdom kallats hädan, och knappt ett par månader 
därefter kom sorgebudet om missionär Böllings död. 

Och af våra medarbetare i hemlandet hafva 
trenne slutat sin vandring, nämligen gTosshandlarell 
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J. Dillner, Östersund, handl. P. Jonsson, Sigtuna 
och tandläkaren C. O. Koch, Linköping. Så hafva 
dessa kära medarbetare fått utbyta jordens tväng, 
sorg och strid mot himmelens glädje och härlighet. 
Nu skåda de · honom, som de här trodde på, som 
de älskade, som de tjänade och ville förhärliga. 
Deras gärningar följa dem. .De skola icke mer 
hungra eller törsta, icke heller skall solen eller 
någon hetta falla på dem, ty Lammet, som är midt 
för tronen, skall värda dem och leda dem till lef
vande vattukällor, och Gud skall aftorka alla tårar 
från deras ögon.» 

För oss likväl, som ännu ej fullbordat vårt 
vandringslopp, må de förluster, vi lidit, vara smältarens 
eld och vaskarens såpa, så att vi genom dem renas 
till heligare tjänst och rikare kärlek! Så skola alla 
våra förluster förvandlas till härliga vinster. 

Missionstidningen »Sz1Ul1tS Land» och kalen
dern »I-Iaus stfärna z' Östern» hafva utkommit den 
förra med sin I !:te, den senare med sin 3:e årgång. 
Liksom under föregående år hafva de förnämligast 
spridts af missionens ombud. 

På missionsexpeditionen hafva samma krafter 
arbetat som under närmast föregående år. 

Såsom synes af revisionsberättelsen, hafva rätt 
mycket mer medel utsändts i år än närmast före
gående. Men detta har varit väl behöfligt, ty dels 
fanns det brist att fylla på fältet, dels hafva de 
kinesiska penningarna blifvit dyrare, hvarigenom 
mindre erhålles af detta mynt än förut. Vi prisa 
innerligt Herren, att han beskärde. oss hjälp. Det 
säg i sanning mycket mörkt ut i slutet af augusti. 
Men Herren böjde i stor barmhärtighet och nåd 
sina öron till sina ringa tjänares böner och gaf oss en 
ny, härlig uppenbarelse af sin trofasthet. »V et därför, 
att Herren, din Gud, han är Guden, den trq/aste Guden !» 
Och de bref, vi fingo mottaga från de vänner, 
Herren korat till sina skaffare, voro så fulla af kär
lek, att våra hjärtan blefvo storligen vederkvickta. 
Så skref t . ex. en: 

»Kära bröder i Herren! Jesus uppenbarade sin 
härlighet, och hans lärjungar trodde pä honom, Joh. 
2: I r. Detta var det ord, jag nu fick att sända. Tack, 
tack för skrifvelsen och underrättelsen! Jag ligger inför 
Herren i bön tillsammans med eder. Herren skall nog 
uppenbara sin härlighet, såsom han tillförne gjort. L5.tom 
oss hälla ut i tro! » 

En annan: »Till denna lilla gafva vill; jag lagga 
Joh. 16: 24: »Bedjen, och I skolen Hi, på det att eder 
glädje må vara fullkomnad.» Det mäktigaste vapnet, den 
väldigaste kraft pä jorden är bönen, och den saligaste 
glädjen är den, som följer pä bönhörelsen. » 

En annan: »Gud är trofast. Han har räknat edra 
hufvudhår. Eder Fader vet, hvad I behöfven. Sä få vi 
anförtro alla vära behof, ia, allt ät honom, dä verket är 
begynt enligt hans vilja. Han skall för sin egen äras och 
sin stora kärleks skull laga sä, att det icke får afstanna, 
Ufven om det ser underligt ut mången gång. Kan ej 
neka, att det äter gripit mig djupt, när jag säg redovis
ningen för augusti. Herren allena kan hjälpa, men han 
kan det ock, prisadt vare hans namn!" 

En annan: » Vi se med ledsnad den korta redo
görelsen för influtna medel till missionen under augusti. 
Men vi hafva en Gud, en Gud, den där hjälper, och 
Herren, Herren, som frälsar från döden. ') »!Casta din 
omsorg på Herren! » Välsigne Herren rikligen Kommitteen 
med nytt mod och ny kraft, och gifve han oss, sina 
medarbetare, större ansvarskänsla, så blir det mer bön 
och mer offervillighet ! Ja, han, som gaf sig själf i döden 
för oss, han är det värd.» 

.Följande hjärtats maning vilja vi såväl till alla 
miSSionens vänner och medarbetare i hemlandet, 
kända och okända, som äfven till våra älskade 
syskon ute på missionsfältet hembära ett varmt tack 
för det gångna arbetsåret. · Tack för eder gemen
skap i Herren, för all förbön, för eder kärlek, för 
edert medintresse och edert medarbete, på hvad 
sätt detta än må hafva tagit sig uttryck! Till allas 
eder uppmuntran vilja vi med aposteln säga: »Och 
vdeJl, att hvad godt hvar och ett gör, det skall/lan 

.få ig'en af I-Icrrc1Z, elmad han är träl eller fr/. » 
Till sist en varm vädjan till eder, älskade mis

sionsvänner, nämligen denna: Tagen till edra hjärtan 
de outsägligt stora behof, som broder August Berg 
omtalar i sin årsredogörelse för arbetet, och gören 
med hjärtats hela villighet till edra de böneämnen, 
han i afslutningen af sin berättelse lägger på Guds 
barns hjärtan, sä att I utan att förtröttas mån fram~ 
bära dem inför Herren! Ja, »bedjen fördenskull 
skördens Herre, att han sänder arbetare till sin 
skörd!» 

:!: 

Fräken Thora Hattrem föddes d. q maj 1874 i 
Gudbrandsdalen i Norge. Föräldrarna voro landtbrukaren 
Hans Hattrem och hans maka l't'Iarie Hattrem, f. Hansen. 

THORA HATTREM. 
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Efter att vid 15 ärs älder hafva tagit den i Norge 
s. k. middelskoleexamen vistades hon tre är i sitt hem, 
hvarefter hon fick anställning pä Randsfjords bruk dels 
som telefonist, dels som kontorsbiträde. Här vistades hon 
i 41/2 är eller till vären 1898, dä hon reste u t till Eng
laIld för att genomgä en tre mänaders kurs pä Kina rn
landmissionens utbildningshem för kvinnliga missionärer. 

Sä längt vär syster kunde minnas tillbaka, hade hon 
stätt under Guds Andes inflytande. Modern var ocksä 
en lefvande kristen. Först vid tolf ärs älder kom emel
lertid Thora till ett medvetet lit i Gud, och frän den 
tiden blef det hennes innerliga önskan att fä lefva för 
Jesus och draga andra till honom. 

Tanken pä Kina väcktes inom henne, dä hon var 
14 är, genom hennes kusin, frk. Ragnhild Hattrem, som 
är 1889 utgick till Kina. Denna sade vid sin afresa: 
»När du blir stor, kommer du efter till Kina.» 

Dessa ord kunde Thora aldrig glömma, och smäning
om erhöll hon en inre förvissning om att Herren kallade 
henne att arbeta just bland Kinas folk. Pä hösten 1898 
kom till denna inre kallelse äfven en tydlig yttre. 

r slutet af är 1898 utreste frk. Hattrem till Kina. 
Etter nägra veckors uppehäll pä språkskolan i Yangchow 
fortsatte hon resan upp till norra Kina och har alltsedan 
där arbetat pä Svenska Missionens i Kina fält. 

* * * 
Grosshandlaren J. S. Dillmr föddes 1841 i Bergs 

socken i Jämtland. Hans föräldrar voro gudfruktigt, ak-

J. S. DILLNER. 
tadt bondfolk. Redan frän sin tidiga ungdom kom därför 
D. under ett allvarligt, kristligt inflytande. Med stor hän
förelse deltog han ock i den lifsrörelse, som på 50- och 
6o-talet tände den andliga elden i nästan hvarje hem i 
hans födelsebygd. 

Tidigt drogs hans h§g till affärslifvet. Nitr skogs
rörelsen pä 7o-talet började som bäst i Jämtland, fördes 
han in pä det omrädet och dref sedan till sin död en ganska 

stor sägverks- och skogsrörelse. r början af 7o-talet ge
nomgick han Ahlbergska skolan i Smäland dels för att 
fä sin blick in i ordet fördjupad, dels för att lära nägot 
af engelska spräket i och för sina affärer. 1874 ingick 
han äktenskap med sin likasinnade kusin. 

D. fick tidvis kämpa med både ekonomiska och andra 
bekymmer, dä det ej gick sä, som han med sin kraftiga 
vilja och lifliga fantasi önskade. Men under allt böjde han 
sig ödmjukt och med barnafrom tro för Guds styrelse
sätt, och dä under de senare ären den starka, kraftiga 
kroppshyddan blef af en läng, tärande sjukdom bruten, 
drogs han allt närmare sin barndoms och ungdoms första 
kärlek, sin Gud och Frälsare. 

Kraftigt och med uppoffrande sinne deltog D. i den 
absolu,ta nykterhetsrörelsen pä 80- och 90-talet. jl,iIed 
stor frikostighet understödde han afven den kristliga verk
samheten. Israels och Kinamissionen voro särskildt före
mäl för hans hjälpsamhet. K. F. U. M. i Östersund 
hade i mänga är D. som ordförande, och till stor del pä 
hans initiativ fick föreningen sitt eget välbelägna, präktiga 
hus. D. var afven styrelseledamot i Jämtlands Lutherska 
missionsförening och Jämtlands Barnhem. 

Den sjukdom, som öfver ett hal f t är band D. vid 
sjukbädden, var förenad med stora kroppsliga smärtor. 
Men han fick kraft att bära dem med tälamod, och glad 
i sin Frälsare motsäg han förlossningens stund, som in
träffade den 18 november, dä han lugnt och stilla fick 
utbyta det förgängliga mot det oförgängliga. 

Handl. P. Jonsson föddes i Malung, stora Koppar
bergs län den 23 jan. 1842. r unga är blef han om
vänd till Gud. Han var ett barn af den stora väckelse
tiden i värt landpä femtiotalet. r likhet med mänga af 
dalfolket ägnade han sig ät handelsyrket. År 1863 in
gick han i äktenskap. Han fann i sin hustru en tros
frisk och varmhjärtad kvinna, som alltid var redo att 

P. JONSSON. 
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stärka hans händer till Guds verk. Sedan 1866 bodde 
makarna Jonsson i Sigtuna. Där hyrde de först en sal 
för Guds ords förkunnande. Sedermera blef ett missions
hus byggdt. För den yttre missionen nitälskade de varmt. 
Särskildt låg Kinas folk Jonsson om hjärtat. Han bad 
mycket, och det var kraft i hans bön. Flitigt läste han 
afven sin bibel. Alltid öfverflödade hans hjärta af tack
samhet till Herren. Guds lof var äfven ofta pä hans 
läppar. Han ingick i hvilan den 24 nov. 1906.. 

Herren gifve oss mänga sädana medarbetare! 

Tandläkaren Carl Oswald Koch föddes är 1839 i 
Cossdorf i Tyskland, där fadern var läkare. I sin ung
dom flyttade K. öfver till Sverige - hans släkt var f. 
ö. ursprungligen svensk - och är 1866 aflade han tand
läkareexamen. Ett är praktiserade han i Norrköping och 
flyttade sedan öfver till Linköping, där han ända till kort 
före sin död utöfvade en synnerligen omfattande praktik. 

C. O. KOCH. 

Om sin är 1868 intrMfade omvändelse har dr. Koch 
själf antecknat följande: »Den gode Herden hade gätt 
efter mig under hela mitt lif. Han sände mig t. o. m. 
bland Guds ords fiender och hädare, som mäste visa mig 
vägen till ett lyckligare lif. J ag började inse och försUl, 
att människan ej lefver af bröd allena. Sjukdom, andlig 
och lekamlig nöd drefvo mig till den förut så föraktade 
bibeln. Den Helige Ande befriade mig frän det täckelse, 
som hängt för mina ögon, och genom Rom. 7 och 8 kap. 
uppgick för mig det härliga ljus, som allena kan gifva · 
frid ät hvarje odödlig människosjäl.» 

I och med tändandet af det nya lifvet vaknade i 
dr. Kochs hrärta ett varmt intrp.sse för allt, som rörde 
Guds rikssak. Under en lång följd af är var han äfven 
styrelseledamot i Linköpings stads missionsförening samt 
ledare af dess söndagsskolverksamhet liksom styrelsemedlem 
både i Östergötlands Ansgarieförening och i Malmslätts 
missionssällskap. Stort intresse egnade han äfven K. F. 
U. M:s verksamhet. I det tysta utöfvade han en vid

sträckt välgörenhet och offrade för Guds rikssak stora 
summor. Han gaf troget och noggrant för hvarje dags 
arbete tionde till Herrens sak. Och blef nägot söndags
arbete nödvändigt, sä gick allt till missionen. 

Den yth·t missionen, särskild t Kinamissionen, läg ho
nom varmt om hjärtat. Dr. Koch var ett af S. M. Ks 
första ombud, och genom hans bortgäng d. 8 februari 
detta år har vär mission gjort en stor förlust. På mäng
faldiga sätt var han oss till stöd och uppmuntran. Bland 
·det sista, han talade' om i detta lif, var äfven Svenska 
missionen i Kina. 

Dr. Koch var sedan 1870 förenad i ett lyckligt 
äktenskap med en maka, som troget och varmt delade 
alla hans intressen, icke minst hans kärlek till missionen. 
Vi kunna blott af hjärtat tacka Gud för hvad denne vär 
broder var för oss. Han har »sätt i välsignelse.» 

Rik vare därför hans lön från Herren! 

Revisionsberättelse. 
Undertecknade, utsedda af i landsorten varande ombud för 

.Svenska Missionen i Kina. att granska denna missions räkenskaper 
för år 1906, få, efter att harva fullgjort detta uppdrag, däröfver af
gifva följande berättelse. 

Missionens inkomster och utgifter under det gångna liret hafva 
utgjort: 

Inkomster: 

a) 	 Beh!illni1lg fr';1l Jr 19°5: 

Kontant i kassan .. .. ......... .. .... . . Kr. 543: 58 
På bank innestående (dåmf å Kos· 

kullska fonden kr. 2,000) __:, 169: 76 Kr. 2,713: 34 

b) G/ifvomedel: 

Till Allm. missionsfonden Kr. 60,101: 21 
» Fonden för inf. arbetare ......» 5,3°8: 75 
» Skolfonden .. ...... ............... » 3,286: 99 
• Bokfonden .. ... .......... .... ..... 78: 25 
» Husfonden ............. ............ 30: 
» Fonden för särskilda ändamål ._ __671: 21 Kr. 69,476: 4 1 

c) 	 Diverse inkomster: 

Återbetalda medel frÄn missionskan
didater samt resemedel ......... Kr. 780: 27 

Försålda trädgl\rdsalster från mis
sionshemmet ....... ' .. ,............. » 21 4: 88 

--~. 
Kr. 995: IS 

d) Rå'lltemrdel: 

Å Allm. missionsfonden ............ Kr. IS: 37 

Å Koskullska fonden ............. .. 97: 76 Kr. 
 113: 13 

Summa Kr. 73,298: °3 

Utgifter: 
a) 	 JJfissionstttg:fter: 

Utsändt till Kin'a för missionsarbetets 
bedrifvande ........................ Kr. 56,629: 08 

Missionärers utrustn. och utresor... » 643: 46 
Missionärskandidaters resor och UD-

derhåll . .................... ..... . . 656: °5 
Hemmavarande missionärers och 

barns underhäIl .......... ..... ..... > 6, I 27: 75 Kr. 64,°56: 34 

b) Kostnader .fijr .fastiglu:tm och inventarier: 

Div. arbeten för fastigheten v. Dufbo Kr. 396: 8S 
• »trädgården» 79: 35 

Invent"rier 	för missionshemmet vid 
Dufbo....... .. ............. .......... . . 62: 70 Kr. 538: 90 

Transport Kr. 64,595: 24 
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c) Omkostnader: 

Sekreterarens lön ......... Kr. 2,5°0 : 


Biträdande sel{reterarens lön ... ... » 75°: 
H yra för expeditionen ...... .. ... . 4°0: 
Resekostnader ....................... . 290: 40 

Porto, telefon & telegram............ > 4'7: 14 

Utsl'ylder för missionärerna . ....... . IlS: 42 

Frakt & omlwstn. för jullådor till 

missionärem:\ . ... .. . . . . . .. . .. ....... " 
Omkostnader för missionshemmet » 

Trycksaker, slcrifmaterialier, spar
bössor m. m. ....... . ........... .. ... » 
 6,2j2: 66 

d) Tidn. >: St"nims Land" : 

Förlust 11 SiniIns Lands förlag år 
1906 ..... . .. .. ................................ . ........ . . Kr. 

e) Beltållnz"n!{ till år 1907; 

Kontant i kassan ......... .. ....... :. Kr. 283: 06 
A bank innest. (däraf kr. 2,000 fl 

Koskulls!<a fonden)...... ........... 2,100: 3 2 Kr. 2,383: 38 

Till missionärerna pri"at har under aret öfvcrsändts Kr. 3,970: 89 

Tillgångar den 31 dec. 1906: 

I hemlandet: 
Kontant i kassan .................... Kr. 283: 06 
Pil bank innest. (in Id. Koskullsl,a 

fonden) .... ...... . ....... ....... ..... 2,)00: 32 
Egendomen l,v. Perlhönan i Dufbo > 20,000: 

Lösegendom därsammastädes ........ . 2,$00: 

Böcker och kontorsinventarier ..... . 260: 

I Kina: 
Ett hus i Yuncheng ............... Kr. 4,000: 


• • Tung-chow-fn ............» 7,000: 

" »Hai-chow... . ....... .. ..... 2,000: 

» » Honan-fu .,. ..... . .. ... .. » 3,000: Kr. 16,000: 


====~~~~~~ 
Summa Kr. 41,143: 38 

Skulder: 
Iuga. 

Enligt under innevarande år ingångna underrättelser har mis
sionens hus i Tung·chow-fu vid en revolt blifvit ramponeradt. Huru 
stor skada byggnaden därvid undergått och huru stort belopp som 
i följd däraf bör å fastigheten afskrifvas, kan först bestämmas sedan 
närmare meddelanden ingått från missiouens ombud i Kina. 

Vid verkställd besiktning af missionens egendom "id Dufbo 
ucfanns allt vara väl vårdadt och i godt stånd. 

Revisorerna hafva tagit del af styrelsens protokoll, hvarjämte 
inför revisorerna blifvit företedda åtlwmsthandlingarna till missionens 
egendom i Dufbo samt följande brandförsäkringsbrcf i bolaget Norr
land: 

I st. å Kr. 20,000 ,\ den fasta egendomen . 
I st. » $,000 ', lösegendomen vid hemmet 
, st. " $00» d:o » kontoret 

lifvensom insättningsbc\'is från uanlc il missionens kontant innest"· 
ende medel, och har därvid intet varit att erinra. 

Räl,enskaperna med tillhörande verifikationer hafv" befunnits 
uti utmärkt god ordning, och dä under revisionen ingeu anledning 
till anmärkuing förekommit, få vi tillstyrka, att ansvarsfrihet för 
förvaltningen af missionens medel under år 1<)06 varuer Komlllitteen 
ueviljad. 

Stockholm. den 2 lIIaj 19°7. 

F. · T OlSSOII. Fritz Eckert. CIl1'l Boberg. 

Svenska Missionen Kina. 

Kommitteen i hemlandet. 


O. v. Feilitzen, kommendör, ordförande. 
E. Folke, missionär, vice ordförande. 
J. Holmgren; sekreterare. 
A. Hylander, kyrkoherde, Simtuna. 

Ivar Landgren, ingeniör. 

/(. G. MagnIlsson, ingeniör, kassaförvaltare. 

G. Reutercrolla, kapten. 
J. 	 Rinman, missionslärare. 

Konsultativa ledamöter: 
K. Bergh, doktor, Tranas. 
H. Ditlner, major, Umeå. . 
K. Fries, fil. doktor, Stockholm. 
E. Sandblom, apotekare, Jönköping. 

Missionsfältet 
omfattar 3S domsagor i provinserna Shansi; Shensi och 
Honan. S. M. K. är på detta område den enda protestan
tiska missionen. Fältet är indeladt i följande distrikt: 

I Shansi (utom Yuncheng, som är hela missionens hllfvud
station): l) Det östra eller Ishidistriktet, omfattande sex 
domsagor. Station: Ishi. 2) Det västra eller Haichow
distriktet, omfattande fem domsagor. Stationer: Haichow 
och Puchow-fu. 

I Shensi: I) Det södra eller Tungchowdistriktet, omfat
tande sex domsagor. Station: Tungchowfu. 2) Det norra 
eller Hancheng-distriktet, omfattande sex domsagor. Sta
tioner: Hancheng och Hoiang. 

I Honan: l) Det östra eller Honan.fll-distriktet, om
fattande tio domsagor. Stationer: Honau-fll, Sinan, YlIng
ning och Nienchi. 2) Det västra eller Lingpao-distriktet, 
omfattande fyra domsagor. 

Missionärernas namn. 

'Erik Folke .............. ........ .. . .......... . ankom till Kina ISSl 

Henrik Tjäder ........ .. ................... .. . . ISS9 

Hilma Tjäder (född Blomberg) ........ . IS92 

Fredrika Hallin ........... ... ............... . 1889 

Anna Janzon ...... ......................... . IS90 

Frida Prytz ................................... . IS90 

August Berg................................... . IS90 

Augusta Berg (född Hulander) .... .. .. . IS92 

Axel Hahne ......... . ........................ . . IS90 

Anna Hahne (född Watz) ................. . IS93 

Carl F. Blom . ............. ....... .... . ... .. . . IS92 

Ethel Blom (född Usher) ............... . . 1901 

Theodor Sandberg .......................... . IS92 

Sekine Sandberg (född Storhaug) ..... . IS91 

Robert Bergling ............................. . IS92 

Dagny Bergling (född Aas) ..... .. .. .. .. IS93 

Anna Eriksson ...................... . ..... . IS92 

Ebba Buren . . ........ .. ...... .... .. ... . 1894 

Hugo Linder. ............ ' " ..... '" ... ..... . IS94 

Marie Linder (född Bordson) ...... . ... . 1893 

Emma Andcrsson ...................... .. . . 189S 

Agncs Forssberg.. ........ . .. .. .. .. . ... . ..... . 1896 

Maria Pettersson ............ . .. .. ..... .. . IS96 

Sigrid Engström ... ................ . IS91 

Mary Ramsten .. ....... . .. .. ....... .. .. .. . . IS9/ 

GlIstaf Adolf Stälhaml11ar ............. . . 1891 

Mina Stålhammar (född Svcnsson) IS9/ 

E. O. Beinhoff ............ ....... .. ........ . 1902 

Inez Bölling' (född Berzclius) .... .... ... . 1902 

'Signe Lagergrcn ................. . ..... .. . 1902 

Verner Wester...... ...... . ... ... . 1903 

Andrew Ericsson ..... . . .. . ... .. .......... . 1903 

Ida Andersson...... . .... . ....... . ..... .. ... . 1903 

Nathanael Högman ............ . 1903 

Maria Nylin .. ....... . ..... .... , 1904 

Rikard Andersson .............. . . ... .. . . 1905 

Jlldit Cillstafsson .. 1905 

Olga Ahlman ..... . .. . . .. .. ... ....... .. .. . . 1905 

Thora Hattrcm IS99 


* I hemlandet. 
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Ombud i landsorten. 

aj Manliga ombud. 

Ahlborg, J. O., folkskollärare, Klämna, Oskarshamn. 
Ahlgren, V., kyrkoherde, Åsby. 
Ahlstrand, K O., folkskollärare, Risinge, Finspong. 
Andersson, A., folkskollärare, ,Kristinehamn. 
Andren, Karl, folkskollär~re, Aker. 
Berg, M. E., handlande, Odeshög. 
Berggren, Olof, kyrkoherde, Råda. 
Bergh, A. kyrkoherde, Barkeryd. 
*Bergh, K, doktor, Tranås. 
Bergqvist, F., komminister, Nässjö. 
Bergström, E., kyrkoherde, Odensvi, Odensviholm. 
Bjursten, K G., banktjänsteman, Göteborg. 
Blomberg, K M., f. d. folkskollärare, Liljeholmen. 
Bod~rff, P. A., kyrkoherde, Halltorp. 
Bohlm, A., folkskollärare, Källunge, Gotland. 
Bäärnhielm, A., kapten, Skellefteå. 
Carlsson, c., rådman, Lindesberg. 
Dahlborg, F. G., folkskollärare, Vedu111, Götened. 
Dahlgren, F. J., folkskollärare, Änge. 
Dahlin, A., predikant, Ofvanmyra. 
D~hlstedt, L., kyrkoherde, Wilhelmina. 
D!ckson, A..E., godsägare, Göteborg. 
Dldoff, A., ntlärare, Växiö. 
*Qil1ner, H., major, Umeå. 
DIllner, J., trädgårdsmästare, Burea, Skelletleä. 
EIl!lers, O., kyrkoherde, Wånga.
Enksson, E., förste lärare, Falun. 
Falk, J., komminister, Stengården, I-!ögsjö. 
Forshäll, J. Plym-, kyrkoherde, Bexheda, Hvetlanda. 
Graner, G., folkskollärare, Motala verkstad. 
Gyllensköld, A., kommendörkapten, Karlskrona. 
Hagberg, S. E., kyrkoherde, Tenhult. 
Hagstrand, O. F., komminister, Vallsjö, Hultagård. 
Hall, G., hemmansägare, Böneryd, Ödeshög. 
Hed~ngren, J., brukspatron, Skepsta, Björnlunda. 
Hultl11, J . W., fOlkskollärare, Torstorp, Finspong. 
Hultkrantz, K. J., godsägare, Björnö, Heljebol. 
Häggström, L., komminister, Norrköping. 
Johansson, A. P., landtbrukare, S. Lindkulla, Ramfall. 
Johansson, J., f. d. folkskollärare, Falun. 
Johansson, S., handlande, Eksjö. 
Johnsson, S., grosshandlare, vrebro. 
Jonsson, A., fabrikör, Rosenfors. 
Jonsson, J. F., landtbrukare, Sandseryd, Jönköping. 
J~rgensen, N., direktör, Tullgarn, Jerna. 
"'ellberg, E., brukspatron, Göteborg. 
KJellgren, K. G., komminister, Sundsvall. 
L~rsson, P., folkskollärare, Hörsta, Kumla. 
L!ndbl<;lm, C. F., kontraktsprost, Askeby, Linghem. 
L!I1dkvIst, E., konsul, Norrköping. 
L!ndström, Aug., kyrkoherde, Helsingborg. 
LlIIgström, A., skolföreståndare, Manannelund. 
Ljungqvist, c., handlande, Mullsjö. 
Meurling, Ch., kontraktsprost, Kristdala. 
M?gensen, F., handlande, Glemmingebro. 
Nilsson, A., folkskollärare, Hackwad. 

Norbä.ck, O., kyrkoherde, Mo, Hälsingmo. 

Nor.dhng, J., folkskollärare, Kr~mfors. 

Nylm, c., f. d. fOlkskollärare, Orebro. 

Odhner, c., rådman, Mariestad. 

Olsson, C. M., fabrikör, Sunne. 

Olsson, P., hemmansägare, Granhy, Hallsberg. 

ottand~r, O. A., kontraktsprost, Österväla. 

Oxelqvlst, N., verkmästare, Huskvarna. 

Persson, P. G., herr, Erikshill, Borås. 

Pettersson, A. J., kontraktsprost, Torsåker. 

Pettersson, C. E, folkskollärare, Skattungeby. 

Pettersson, P. E., handlande, Hvetlanoo. 

Qvarnström, K, kyrkoherde, Askeryd, Aneby. 

R!lmsten, H., kommendörkapten, Malmö. 

Rmman, Axel, direktör, Göteborg.

Risberg, P., kydwhcrde, Murlunda. 

Ryden, A, kyrkoherde, Matfors. 
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Rydquist, E., kyrkoherde, Gistad. 
·Sandblom, E.i apotekare, Jönköping. 
Sanden, Joh., kyrkoherde, Askersund. 
Sellden, H., provinsialläkare, Hedemora. 
SiselI, M., folkskollärare, Mora. 
Sjövall, H., f. d. rektor, Trelleborg. 
Sund, K, fOlkskollärare, Norrköping. 
Svanberg, J., maskinist, Ronneby. 
Svensson, G., kamrer, Lidköping.. 
Söderborg, A., folkskollärare, St. Mellösa. 
Söderholm, G. E., pastor, Öfverlännäs, Undrom. 
Tham, P., provinsialläkare, Gamleby. 
Tham, W., brukspatron, Huskvarna. 
Thavenius, G. apotekare, Ulricehamn. 
Torin, K, kyrkoherde, Sjövik. 
Tottie, M., herr, Stengårdshult, Mariestad. 
TronN,' P., byråassistent, Falköping-Ranten. 
Unosson, c., handlande, Värnamo. 
Vester, O. A., domprost, Luleå. , 
Westerström, K., landtbrukare, Järfva. 
Westman, A., handlande, Korsnäs. 
Willen, G., kyrkoherde, Edsberg. 
y'vittencrona, A., kyrkoherde, Rök. 
~kesson, O., fOlkskollärare, Stämna, Linghem. 
Aström, J., kronojägare, Hålland, Undersaker. 
Qbergh, F., kyrkoherde, Wännäs, .Spöland.
Ölander, Alfr., inspektor, Dahla, Atvidaberg. 

bj Kvinnliga ombud. 
Andersson, Ch., fröken, Vadstena. 

Degerholm, E., fru, Mariestad. 

Dillner, H., fröken, Nora. 

Eklund, M., fru, Västerås. 

Gallander, G., fröken, Uppsala. 

Granlund, E., fru, Skärfsta, Sollefteå. 

Holmgren, A., fru, Köping. 

Karlsson, M., fru, Baggetorp, Kristdala. 

Koch, A., fru, Linköping. 

Olsson, E., fröken, Helsingborg. 

Pettersson, H., fröken, Lindesberg. 

af Sandeberg, J., fru, Vänersborg. 

SundelI, J., fru, Malmö. 

Weinberg, E., fru, Karlst?d. 

Wettermark. M., fröken, ÖXllered'. 

Widmark, E., fru, Helsingborg. 


Redogörelse för missionsskolan i Yuncheng under 
läsåret 1906. 

Vårterminen log sin början den J 2:te februari och 
slutade den 26:e maj. Höstterminen började den J:a sept. 
och slutade den 19:de januari (den 6:te i kinesiska 12 :te 
mänaden). 

Lärarepersonalen har varit oförändrad. Elevernas 
antal har ökats med tre och säledes utgjort 9. Hälso
tillsHindet har varit godt och uppförandet oklanderligt. 

Läraren Uang har förklarat klassikerna samt rättat 
skriföfningar och uppsatser. 

I Gamla Testamentet har undervisats i 2:dra l~l'Iosebok. 
I Nya Testamentet hafva 2 Timoteus', Titus' och File
mons bref samt valda stycken ur Jesu lif genomglltts. 
Luthers stora katekes har fortfarande delvis följts. I lur 
och ordning hafva de af eleverna, som äro församlings

• Konsultativ ledamot. 
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medlemmar, dels i skolan flitt tala öfver ett af läraren 
valdt ämne, dels leda morgon- och aftonandakten, dels 
en g1l.ng i mänaden, två och två, predika pä en när
belägen utstation. 

Kinas geografi har studerats och i zoologi dägg
djuren och en del af rofdjuren. En kortfattad lärobok i 
fysiologi, omfattande människokroppens byggnad, blod
omloppet, matsmältningen, samt tobakens, opiets och alko
holens inverkan har ' ock genomgätts. Undervisning i 
tonträffning och säng har äfven meddelats. 

den män lärarekrafterna blifva tillräckliga och 
undervisningen följaktligen blir mer kraftig, blifver ock 
skolan mer anlitad och gagnet af densamma kändt. 

Vi tacka Gud för det är, som gätt till ända, och 
utbedja oss i fortsättningen missionens vänners förböner 
och understöd. 

Yuncheng i februari 19°7· 

August Berg. Th. Sandberg.J. 

* * * 
Årsberättelse för Flickskolan i lsh'i 1906. 

När jag ser tillbaka p1l. det gängna läsäret, o, hur 
mycken nåd och trofasthet hafva vi icke att tacka för! 
Stor är i sanning den godhet, v1l.r Fader har bevisat oss. 

Under vårterminen, 3 mars-30 maj, var elever
nas antal blott 5. Läsämnena voro: Utanläsning i 
kristendom och klassikerna, kristendomsundervisning, huf
vudräkning, skrifning, sång, nägot geografi samt hand
arbete. 

Under höstterminen, I nov.- 17 jan., har ele
vernas antal varit I I, den äldsta 15 och den yngsta 9 
år. LäSämnena ha varit desamma som under värter
minen med tillägg af räkning och gymnastik. 

Eleverna ha under det gångna äret varit ovanligt 

Från höger: Lärarinnan Chang Manao; T'sing-mei; Kan-siang; Kin-mei; Kvinnan. , 
Fr. höger andra raden: Ai tsiu; Ing-mei; Hsiang-mei; Cheng-tsie; Kuei-mei och öfversta 

raden fr. höger: Tien-ing; Meng-en ; Ren-nai. 

flitiga, hvarför de gjort icke sä smä framsteg. Lärarinnan 
Chang Manao yttrade en gäng om dem, att det var en 
stor fröjd att lära dylika flickor läsa. Deras uppförande 
har varit mycket godt, och de ha visat, att, hvad de 
lärt och hört, icke varit utan frukt. Förutom att de 
sträfvat efter att vara lydiga och ärliga, ha de älskat att 
bedja och därför sökt stilla bönevrär. Det har varit 
rörande höra deras djupa behof efter näd och frälsning. 
Vi skulle vilja säga om dem, att de äro Jesu smll. lamm. 
Dock, om hjärtat verkligen är rotadt i Jesu kärlek, kan 
märkas, först om de bestå profvet äfven i sina hem, där 
vanorna äro sll. olika skolans. Somliga mödrar ha emel
lertid gifvit sina döttrar det vitsordet, att de blifvit snäl
lare och lydigare, sedan de börjat skolan. För dessa 
vilja vi tacka och prisa Herren. 

De flesta af flickorna ha under det gängna äret upp
löst sina fotbandager. Endast 2 ha nu bundna fötter. 

Herren har fyllt alla vära lekamliga behof, sä att 
oss har intet fattats. Dessutom har Herren bevarat oss 
vid god hälsa samt under ll.ret försett skolan med god 
hjälp i lärarinnan Chang ]'.'lanao. Alltifrfm skolans 
början ha vi ock haft ·en passande kvinna, som sett om 
barnen. Allt, allt har Herren försett. Herrens, vär Guds, 
ljuflighet komme ölver oss! 

Ish'i den 22 febr. 1907. 
I Herren tillgifna 
Agnes Fossberg. 

* * * 
Årsberättelse för Flickskolan i Puchow 1906. 

Värterminen började den 15 febr. och slutade den 
26 maj. Elevernas antal var vid dess början 18, men 
efter det uppeh1l.lI, vi m1l.ste göra på grund af att hals
sjukdom utbröt inom skolan, 1l.terkommo endast 15. Höst
terminen började den l okt. och p1l.gick till den 12 jan. 

Elevantalet var 19. Under hösten ha alla 
flickorna fätt vara friska. 

Undervisningen har skötts af läraren 
Ven, fröken Nylin och undertecknad. 
Samma läskurs har följts som förut. Barnen 
ha varit flitiga och gjort goda framsteg. 
, Af våra 19 elever betala 12 full 

afgift eller 30 !ffi hvetemjöl, 3 !ffi hirs och 
200 kash i mänaden. I betalar half afgift, 
mot det att hon undervisar i handarbete, 
och 6, hvilka äro fr1l.n fattiga hem, äro 
frielever. 

H vad beträffar anden inom skolan, 
har den i höst varit synnerligen god och 
gifvit oss stor orsak att tacka Herren. 

Puchow-fu i febr. 19°7. 

Frirla Prytz. 

* '" * 
Yuncheng elen 5 febr. 1907· 

Kära vänner till vär skol verksamhet ! 
I förgår anlande »Sinims Land" för 

den I5:e december. Jag blef mycket upp
muntrad al ' att finna, det ytterligare tvenne 
af vära gossar tillförsäkrats underhäll.Flickskolan i Ishi. 

http:uppeh1l.lI
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Mycket har bedits och arbetats härför. Nu börjar be
hofvet blifva kändt, och dä skall det nog blifva afhjälpt. 

I går, dä jag afslutade flrsredogörelsen, fann jag, 
att 110 gossar ätnjuta undervisning i vära skolor och 64 
flickor. 

Af dessa 110 gossar äga f. n. endast 5 under Mil, 
nämligen Yuall-)JuaJl i Ish'ihs skola, underhflllen af Betels 
barnmissionsförening i lVIalmö, Ma Fuh-p'i7Ig i Tung
chow skola, underhällen af C. R., Malmö, Chou Hit- · 
kuan.g i Honan-fu skola, underhällen af P. B. H., Malmö, 
S/lao Shu-s/z, i missionsskolan i Yuncheng, underhällen 
af J. E. S., Malmö samt Hsieh Paochen i Haichow skola, 
underhällen af »vänner i Malmö». 

Egendomligt nog äro alla underhällarne frän Malmö.* 
Det talar ju god t för Malmövännernas intresse. Möjligen 
skulle de kunna underMlla alla gossarne i vära skolor, 
bäde de, vi nu hafva, och de nya, som komma. Men 
jag tror, flera vänner landet rund t vilja göra dem den 
glädjen stridiga! J ag tror, att vänner frän Smäland, 
Västergötland, Stockholm, N orrland, Värmland, ja, frän 
mflnga, mänga platser snart komma för att hjäl'pa tilr. 

Välkomna, välkomna! 
Sä fä vi ej glömma de vänner, som gifva sä snällt 

till skol verksamheten i dess helhet, utan att hafva fått 
sig nägra bestämda barn tilldelade. Jag tänker härvid 
pli. »Bönekretsen i Norrköping», »Missionsvän i Kumla» 
m. fl. Vi äro eder sä tacksamma! Gud välsigne eder! 

Hjälpen oss att få alla vära skolor sä ordnade, att 
vi kunna meddela kristlig undervisning ät sä mänga som 
möjligt utan att tryckas af ekonomiska hinder! 

Eder tacksam t tillgifne 

August Berg. 

De ul\gas sida. 
Det är till eder, I unga, som jag i dag riktar mina 

ord. Det förefaller mig sä orätt, att vi aldrig skrifva 
nllgot till eder i Sinims Land, ty Säkerligen finnes det 
mänga bland eder, som älska och bedja för missionen, 
och som kanske längta att fä höra nägot om det unga, 
uppväxande Kina. 

Liksom i Sverige finnas här en mängd smfl ting och 
smä varelser, som hälla pli. att blifva större. Här finnas 
sm5. plantor, smä träd och blommor, som hälla pli. att 
utvecklas, smä hästar, äsnor, lamm o. s. v., som hälla p5. 
att växa. Det viktigaste af allt är, att det finns smä 
gossar och flickur, som blifva större och äldre för hvar 
dag. Tyvärr kan det icke stigas om dem, att de alltid 
växa till i visdom och näd inför Gud och människor. 
Mänga af dem förlwfras i stället på det ondas vtig. De 
hafva icke heller samma fördelar som barnen i Sverige. 
Endast fä af dem ha nägon, som talar med dem om 
Jesus och leder dem till Gud. De erhälla sällan skol
undervisning. Söndagsskola förekommer endast på de fä 
platser, där missionärer slagit sig ned. Olikheterna äro 
i sanning stora. 

• Broder Berg hade ännu ej, då han skrer detta, fått vetskap 
om att Chang San-hsi och P'eng sui·sing i Ishl skola erhållit under
hållare på andra orter. 

Not 'aj Red. 

När jag tänker mig tillbaka till Sverige, ser jag fram
för mig ljuslockiga, bläögda gossar och flickor eller flickor 
med guldgula flätor eller hängande här. Här i Kina 
äro alla barnen svarthåriga och svartögda med gula smä 
ansikten och händer. Sä olika kan det vara, men s5. 
äro vi ju ocksä pä andra sidan jordklotet! Därför är 
allting liksom upp- och nedvändt. Sä t. ex. gä flickorna 
i byxor och gossarna i kjolar med läng härpiska längs 
ryggen. När man läser, börjar man i slutet af boken. 
När man hälsar, tager man sig själf i hand. När man 
spisar middag, börjar man med deserten. Det lustigaste 
af allt är, att dä man gärna vill ha nägonting, säger man, 

Några af DE SMÅ, s om hålla på att. växa. 

att man ej vill ha det. Motsatserna. äro sä mänga, att 
jag ej vill trötta eder med att omtala flera i dag. 

Vär andra bild föreställer en Hten henNmla. Just sä där 
säg hon ut, dä hall kom ifrän fältet med sitt lilla lamm i 
famnen pä väg genom stadsporten hem till far och mor. 
Det var i middagsstunden, och den lilla herdinnan var 
hungrig. Alltsedan morgonen hade hon varit ute pä 
fåltet för att läta ffiren beta af den ny uppkomna hvete
brodden. Nu kunde det vara pä tid, att hon själf fick 
nägot att äta, hvarför hon vandrade i väg med lammet 
i sina armar. Färmamma följer henne hack i häl. Ej ett 
ögonblick äro dess ögon borta frän lammungen, som det 
aktar. likt en ögonsten. Det var svärt att taga n5got 
porträtt af dem, ty det stora ffiret tyckte ej om att bli 
fotograferad t. Det hade ju aldrig ens hört talas om foto
grafer förut, därför var det litet underligt att i ett nu 
göra ställning och bli fotograferad. 
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Flickan fick jag ej heller porträttera, förrän hon först 
sprungit hem och frågat sin mamma. När hon sedan 
kom tillbaka med sitt lilla lam, fick hun en slant. Den 
lilla gossen, som stär bredvid henne, ville ovillkorligt vara 
med på ett hörn, fast de eljest ej voro bekanta. Och 
sä sttlllde de sig rakt i solen, därför se de sä mörka ut. 
lVlänga gubbar och gummor stannade också utanför stads
porten och betraktade oss nyfiket. 

Hemkommen fick Snöklockan - så hette flickan 
se, att mor gjort upp eld i deras lilla skjul för att koka 
välling ät henne. Snöklockans hem var likt ett stall med 
jordgolf och okalkade väggar. Ett fyrkantigt omäladt 
bord och nägra träbockar att sitta pli. utgjorde den enda 
möbleringen. I ett hörn fanns en murad ' upphöjnillg, be

' En liten herdinna. 

lagd med str1\.matta 'och ett täcke; där brukade hela fa
miljen nattetid sofva. Det viktigaste af bohaget var ett 
par rödmil.1ade trälädor med mässingbeslag, hvilka ställts 
högt uppe pil. en hylla för att vara svårätkomliga för 
tjufvar. I en af dem hade Snöklockan en bättre dräkt, 
gröna byxor och röd jacka, som hon brukade iklädas, nllr 
hon följde med mor , pä marknaden eller till templet för 
att bränna rökelse fit afgudarna. 

Stackars Snöklockan, hon vet ingenting om Jesus, 
barnens vän I En ful afgud sitter öfver bordet, och öfver 
spisen sitter köksguden. Man hade sagt henne, att han 
hörde och säg allt, hvad familjen gjorde under ärets lopp, 
och att han brukade skvallra hos gudarna vid nyäret. Det 
var därför brukligt, att man pä nyärsaftonen smetade sirap 
kring hans mun, innan han lades i spisen och genom 

skorstenen flög till väders för att pä nyärsdagen ersnttas 
af en ny köksgud. 

, Snöklockan har att utstå ett svårt lidande. Hon är 
nämligen 6 ;\ 7 fir gammal, just i den äldern, då fötterna 
skola bindas härdare och fastare för hvarje vecka. Att 
mor kan vara så obarmhärtig mot Snöklockan, som är 
sä liten och känslig! Hon är rakt som en sten, dä det 
gäller fötterna, och lyssnar aldrig till sin lilla nickas snyft
ningar och motständ. Hon tänker blott pli. framtiden, 
hur hon skall fä Snöklockan säld till en bra man och få 
mycket penningar för henne. Hvem vill ha en hustru 
med slora fötter? U nder tiden värker det om dagarna 
men värst om nätterna, sedan allt är tyst. Dä vaknar 
Snöklockan ofta och gräter, ty hon känner en oerhörd 
smärta i sina smä förut så friska, oömma fötter. 

Milliontals andra smä flickor lida pli. samma sätt. 
De kallas ») Utsökt väldoft», »Akta Pärla'» llSträlande 
Elfval) o. s. v., namn, hvilka gifva en alldele, oriktig upp
fattning om deras verkliga tillvaro. Mina unga vänner, 
bedjen för dem, alt de mä lära känna den gode Herden, 
som bär de smä lammen i sin famn ända hem till Fa
dershuset, där evig sällhet räder, och där sorg och suckan 
äro förbi, ly Gud skall »artorka alla t1l.rar från deras 
ögon~. 

illar)' Romsfol. 

Huru ef\ ung tibetaf\ fann 
}\ristus. 

Jag föddes är 1884 i en liten by i närheten af 
Ahamalari, norr om Bhuban i närheten af gränsen till 
Indien. Vid sex 1I.rs 1I.lder inträdde jag i en lamaskola 
för att utbildas till präst. Min fader, en tibetansk lama 
af hög rang, och min moder, en hindukvinna, afskilde 
mig dä från den öfriga världen. En enslig grotta, hvilken 
genomflöts af en liten bäck, var under tvä 1I.r min stän
diga bostad. Enligt folktron fär aldrig nägon sjukdom 
makt öfver den, som vistats i denna grotta, ty den lilla 
bäcken, en gåfva af Cheunaisi, den store guden, tager 
bort all sjukdom genom att i sig upptaga alla sjukdoms
ämnen. 

I grottans vägg fanns en träng öppning, genom 
hvilken tjänaren satte in mat., Tjänaren var förbjuden 
att se pli. den unge novisen. Därför vände han alltid 
bort ansiktet, d1\. han nalkades' grottan. Mycket hastigt 
sköt han in maten och sprang sedan sin väg. Många 
gänger föll såväl mitt te som ris i vattnet, men jag lda
gade ej däröfver. Den Ijufva tanken, att jag en dag 
skulle bli en stor lama, förtog sorgen. 

När jag var tretton 1I.r, kom en kvinnlig missioniir 
under tibetansk förkW,dnad in i landet. Som hon med
förde ätskilliga kuriositeter, hvilka vi aldrig förr sett, bjödo 
vi henne härberge i utbyte mot dem. Vi kommo snart 
till uppgörelse och förde henne till hennes rum. Följande 
dag berättade n1l.gra män, som kommit frän en aflägsen • 
trakt, att de hört just en kvinna förkunna en ,okancl 
lära. 

Vär gäst fördes nu inför min fader, som tagit plats' 
på en klippa. Och frän denna plats framställde han en 
fräga till folket, hvad som skulle göras med kvinnan. 
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»Döda henne», ropade en. »Kasta henne utför 
klippbranten », föreslog en annan. Till sist framlade en 
äldre man, ledaren för hopen, följande förslag: »Hämta 
en sadel, försedd med skarpa järnspetsar ! Den skall 
hon rida p§. ' Utan tortyr gifves ingen förlätelse~. Som 
radet kom frän en gammal man, vann det genast gehör. 
En sftdan sadel anskaffades. och lades öfver en häst. Se
dan lyftes den stackars kvinnan upp i sadeln. Detta blef 
början till min omvändelse. 

Under tortyren föll en bibel frän hennes hand. Det 
var en engelsk bibel. Min fader kastade den pä elden. 
Men fran bibeln nedföll ett litet blad, som ingen lade 
märke tiU. Jag beslöt att söka komma åt det för att se, 
hvacl som stod därpiL Sedan jag ledt omkring hästen 
n§gra hvarf, Itlmnade jag tygeln till en lama, en vän till 
mig. Denne förde den kvinnliga missionären öfver grän
sen till Indien - dock ej på den hvassa sadeln. J ag 
gick först flera gånger rundt omkring den lilla pappers
biten, lät sa min bönekvarn falla till marken och passade 
sedan pä, p1\. ~amma gång jag tog upp denna, att ocks1\. 
t<lga upp den lilla papperslappen. Den var svart af 
smuts, ty mänga hade trampat på den. Jag torkade af 
smutsen och läste dessa ord: »Ty så älskade Gud värl
den, att han utgaf sin ende Son, p1\. det att 11Var och en, 
som tror· pit honom, icke skall förgås utan hafva evigt lif. » 

Dessa ord väckte min uppmärksamhet, ty vår gud, 
Cheunaisi, gif ver aldrig någon evigt lif. 

J<lg beslöt därför att ej gifva mig någon ro, förr än 
jag fätt veta, hvad dessa ord kunde betyda. Snart sökte 
jag upp en kamrat och frågade honom, om han ej ville 
följa mig ut och söka efter denne okände Gud. Till
sammans gingo vi tv1\. in i en grotta för att läsa den 
lilla versen. Slutligen beslöto vi oss för att söka upp 
missiontIren och fråga henne, 11Var denne Gud stod alt 
linna. 

Sedan, tänkte vi, skulle vi begifva oss ut för att 
slika upp honom. En lama berättade oss, att kvinnan 
just vistades i närheten af gränsen,. och dit styrde vi v1\.ra 
steg. Vi <lrresterades emellertid, emedan det troddes, 
att vi ämnade rymma fran våra hem. 

Efter nägon tid gjorde jag åter ett försök att komma 
i vag. Denna gang tog jag en annan riktning men föll 
i röfvarehänder. Röfvarne i Tibet skona sällan lifvet. 
Dessa röfvare togo ifrån mig allt. En af dem ämnade 
lUven taga den lilla p<lppersbiten, eHL jag genom att göra 
bruk af min fingerHlrdighet hastigt rullade ihop den till 
en liten kula och stoppade den i örat. Jag tänkte nu 
atervända hem. Men sedan jag åter lä~t min vers, läm
nade jag tanken härpå och fortsatte min vandring i hopp 
att finna missionären. 

En dag kände jag mig varm och trött. Jag satte 
mig dit ned pä en klippa för att läsa min vers, då, o 
fasa, upptäckte jag icke l1\.ngt bakom mig en svart björn. 
Ingen sten fanns till hands, ingen staf hade jag att för
svara mig med, och ingen plats fanns, där jag kunde 
söka skydd. Endast några sekunder il.terstodo, innan 
björnen, som rusade emot mig, skulle rifva mig i stycken. 
Modet svek mig. Just då upptäckte jag till höger en 
liten grotta och invid dennas öppning en sten. Hade 
jag haft tid, skulle jag ha rullat den framför ~rotta~s 
vppning. Nu hann jag emellertid ej mer än spnnga In 
i grottan. Björnen, som kom rusande nedför berget, 
störtade ned pil. stenen med en sådan fart, att denna 

rullades fram för öppningen af grottan. Mitt lif var 
räddad t. Jag sade till mig sjlilf; »Denne Gud, som 
lllskade varlden, mäste finnas någonstlides. Jag måste ffi 
reda pä honom. Björnen höll vakt utanför under tvenne 
dygn. Därefter aflägsnade han sig. Jag kunde nu maka 
undan stenen och gil. ut igen. Det första, jag gjorde, 
var att satta mig ned och äter läsa min vers. Val hundra 
gånger tror jag, att jag läste ' dessa ord; "Så ~ilskade 
Gud världen, o. s. v.:t 

Sedan råkade jag ej ut för några vidare äfventyr. 
Slutligen lyckades jag fä reda på, 11Var missionären uppe
höll sig, och när jag kom fram till platsen, skickade jag 
in till henne mitt spritk i st. för visitkort. 

Mitt lif har sedan varit helgadt till min Mästares 
tjänst, och, om Gud låter mig fä studera, är det mitt 
hopp att få ijfversätta bibeln till tibetanska. 

Strödda meddelanden. 
För nagra mil.nader sedan föreslog intendenten i 

Shanghai, att de stora summor, som nu anvtlndas för 
fädernedyrkan i Kina, i stället skola ansläs till skolor. På 
grund häraf hafva kineserna i Singapore beslutat att ej 
vidare anställa nftgra processioner eller hälla nägra fester 
till förfäclernas ära. Skolrnedlen halva pä sä sätt ensamt 
i den staden ökats med omkring 3 i 5,000 kronor. Man 
beräknar, att det kinesiska folket årligen använder omkring 
400 millioner kronor för fädernedyrkan. Med förvåning 
se vi, huru kinesernas uppfattning häller p1\. att undergå 
en genomgripande förändring, t. o. m. när det gäller hufvuc\
punkterna i deras urgamla religion. 

Dlt störstq lIIissio1lSsällskaptt i varlden sages vara det 
Engelska kyrkomissionssällskapet. Detta har 1,356 mis
sionärer i verksamhet pil. olika falt samt 8,850 infödda 
medhjälpare. Antalet larjungar, som besöka dess skolor, 
\Ippg1\.r till 13°,239, och de nattvardsberattigade till omkr. 
88,800. Är 1905 upptogos r 2,29 I personer genom dopet 
i de olika missionsförsamlingarna. Engelska kyrkomissions
sällskapet har en årlig inkomst af mellan 7 -·8 millioner kr. 

För S.' M. K:s missions-~ 
.~ och bönekretsar. 

Se flrsber:tttelsen och brefafdelningen. 

Redovisning 
för influtna medel till "Svenska Missionen Kina" 

under april månad 1907. 

N:o Kr. Ö. Kr. Ö. 
362. 
363. 
364. 
365. 

Till G. A. Stlllhammars underh. gm E. S. 
!IL M., Jönköping ...... .......... ....... 
. Ett be" " . ................ .. . . . .. . ....... 
1::1 halfårsundcrhåUet till frk. Agncs 

Forssberg gm K . M. A............ . 

900:
10:
10:

600: 

Transport kr. 1,520: 
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Transport 1,5 20: Transport 5,218: 74 
368. Missionsaskar fr. lngelstorp gm F. M. 4°: 447. 1. A., Kina ...... . ..................... . . I: 3° 

569. N. E., Löderup .. . .......... . .............. . 10: 44 8. Missionsvänner i Höganäs Ofre till H. 

37°· En Kinavän i Gbg gm A. A ........ . 2: Linders underhåll gm S. A. A. .., 65: 

37 1 • Sön<lagsägg ............... . ...... .. ........ . 3°: 449· S--dt, Skellefteå gm A. B. ......... .. . 10: 

37 2 • Kollekt i Örebro gm S. J. ........... . So: oS 45°· L-st .... . ...... ... ... .................... .. 2: 

373· P. K., Kristinehamn .. .. ................ . 10: 45 I. G. R . . .. .. ........ . ...... ....... .. . ....... . . 10: 


Sparbössemedel fr. E<lsberg gm G. 'V. S: 25 45 2 • Östergötlands Ansgariefören. gm G. P. 3°0: 
I: 

374· 
H. 'V............ ....... .... ......... ... ... .. - - - - 375· 

376. Kollekt i Gropen .................. . ....... . 16: 63 
 Särskilda ändamål: 
377· Vid ett föredrag ii K. F. U. M ., Kristine

hamn .. . ............ . ............... .. . .. 34: Af Daggryningen i K. M. A. till skolan 
378. Vid en bönestl!lnd i Betlehem, Karlstad 21: 60 i Puehow ............................ .. 5°0: 
379· d:o d:o i domkyrkan, » 24: 78 Till biblar eller delar af bibeln på kine
380. d:o <1:0 i Filipstad ...... . .. .. . 13= 70 siska af H. L. gm M. B. ........ . 5°: 

381 . d:o d:o il. K. F. U. M., Filipstad 8: 87 Vid församlingsafton iStefanssalen, 
382 . Vid en bönestund i Hackvad gm A. N. 10: 80 Sthlm, bokfonden . . . .. . ... ... .. . .. .. .. 200: 

383. C. 'N. gm dito ..... ............... . .. . . .. 10: 4°1. >Till min lilla familj i Kina, för bil

384. K. A. gm d:o .. ............. . ............. . dande af en fond att användas vid
S° 
385. Fr~n en syförening i Bärsta gm A. P. 100: behof, C. F. O., Huskvarna ........ . 5°0: 
386. Från mi~sionsvänner i Hörsta gm P. L. 408. Från Kinakretsen i Uppsala för under

Kumla ........... .. ............. ... ..... .. 3°: håll af infödd evangelist i Bergtings 
387. Vid Kinaaftnar i Y tterlännäs prästg!l.rd 25: distrikt gm G. G. .. . ................ .. 15°: 

388 . F-n gm A. A., Lindesberg .......... .. 20: D. E. L. till de hungrande .......... . 10:
4°9· 
389. Gm F. Ö., SpöIand, insaml. vid en 410. D. E. L. till skolfouden ................. . 10: 

bibelförklaring i Bergnäs 14 mars I I 41 I. J. & K. B. till infödd evangelist ..... . 15°: 
kr., Vännäs missionsl<assa 4 kr. s:a r 5: 4 14. E. R., Sthlm, till bokfonden .. .. . . ..... . 100: 

39°· Frlln en missiollSväll i Kumla... . . .. IOS: 420. Till barnen i Kina gm E. R. . ... .. .. . 10: 

391. 1\-1. N., Jönköping ....................... . 100: 4 2 4. Lilla SvensIm Barntidningen till hedna
39 2 • J. l. d:o ....................... . 10: barnen ...... '" . . .. ...... ......... . . .. . .. 20: 

393· L. M. F., 2:a I,vartalet till fr. Nylins 426. Till dc hungrande .. .. ........... .. ...... . 45: 


underh. gm l. F. . .................. . 3°0: 434· Kollekt i Maria-salen gm S. N., bok
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SIN1MS LAND. 

Bönef\s välsignelse. 
Och hvad helst vi {)edja, få vi af hollom, emeda11 

vi hålla ha1lS bud och göra det, som är behagligt illför 
hOllOlJl. 1. Joh. 3: 22. 

Mitt barn, om du kUllde bedja, så skulle mitt hjärta 
ständigt stå öppet för dig. Och hvar i hela värl
den finner du väl ett hjärta, som liknar mitt hjärta, 
en kärlek sådan som min kärlek, en trohet sådan 
som min trohet, ett förstående såsom hos mig? 

Om du · kunde bedja - - så stode mi1t arm till 
ditt förfogande. Och hvar i hela världen finner du 
väl en arm, allsmäktig som min, öm och skyddande 
som min? H vad skulle väl vara mig för svårt och 
tungt, hvad skulle väl vara omöjligt för mig? 

Om du kunde bedja - då skulle mitta ög01t 
alltid vara för din räkning. Hvilken frestelse skulle 
väl, osedd af mig, nalkas dig? Hvilken sorg skulle 
väl drabba dig, hvilken börda lägga sig öfver dig, 
utan att jag märkte det? Nej, mina ögon skulle 
se allt. 

Om du kunde bedja - hela mitt /tf skulle då 
stå till ditt förfogande: min frid, som af ingenting 
kan störas, min kraft, som är oöfvervinnelig, min 
rättfärdighet som är utan vank, min helighet, som 
är utan fläck. 

Vill du icke lära dig bedja, verkligt bedja? 
Om du på allvar vill lära dig bedja, skall jag 

skänka dig ett förebedjande, prästerligt hjärta, då 
kommer du att på ditt hjärta bära mitt rikes sak, 
själarnes angelägenheter, och bära fram dem till 
mig; och hvilken källa af glädje skulle jag då icke 
öppna för dig! 

Vill du lära dig bedja? Eller vill du icke gå 
in på villkoren? 

Endast för ett lydaktigt, åt mig utan alla för
behåll öfverlämnadt hjärta kan jag uppenbara mig 
och min härlighet. 

(Ur ~Chinas Millionen»). 

Jesu smöriande.*)
"' 

Joh. 12: 1-8. 

Lots hustru stär som ett varnand~. exempel för oss. 
Hennes hjärta hängde fast vid Sodoms nöjen och ägode
lar. Maria äter är värd att minnas af en helt annan or
sak. Hon var villig att offra allt af kärlek till Herren. 
Judas värderade hennes gäfva till tre hundra penningar, 
en i sig själf ganska stor summa, och som för Maria i 
hennes omständigheter mäste hafva varit nästan liktydig 
med en förmögenhet. Vära kinesiska kvinnor hafva få 
utvägar att förtjäna penningar, och det är troligt, att de 
judiska kvinnorna ej voro bättre lottade. Jag tänker, att 
Maria ej hade kunnat anskaffa denna summa pä en gäng 
utan m5st hälla pä att spara under en längre tid. Men 
när hon ändtligen sparat ihop den erforderliga summan, 
köpte hon den bästa smörjelse, som fanns att ffi. Därmed 

• Ur en predikan af en kinespastor Li. 

visade hon, huru stort värde hon satte pä Herren Jesus 
och tillika, huru djup vördnad hon hyste för honom. I 
detta hänseende framsHir hon för oss som ett efterföljans
värdt exempel. 

Jag har gifvit akt pä, alt dä medel insamlas för 
Herrens verk, ett ganska stort antal odugliga kash 
nedläggas i sidHen. Vid ett tillfälle funnas ej sä ffi tio
cents stycken i kollekten, men de voro alla falskmynt. 
Bröder, detta är ej att gifva Herren det bästa. Här fär 
han i stället det sämsta. Pä lVIalakias tid gjorde Israels 
barn pä samma sätt. »I frambären, hvad röfvadt och 
lytt och svagt är, och frambären sådant till o!fergäfva», 
klagar ocksä Herren genom profeten. Tog Herren emot 
deras offer? N ej, utan han säger: »Bjud ett sädant åt 
din stäthällare. lVIånne ban blir nöjd med dig eller var
der dig bevägen?» I Rom 12: Iläter Herren oss veta, 
hvad han menar med gudstjänst. Men ehuru orden där 
äro så tydliga, är det ej ovanligt, att man fär se säclana, 
som akta gudstjänsten sä ringa, att de uuder densamma 
slä sig till ro och sofva. Dessa ·människor äro lika ett 
bröd, som ej blifvit vändt, som är blott halfgräddadt och 

. ej genombakadt. 
Märk vidare, att lVIaria visade ganska mycket mod 

och en stor kärlek, dä hon torkade Jesu fötter med sitt 
här! Aposteln Paulus säger oss, att kvinnans långa hår 
är hennes ära, och det ordet förstä vära kvinnor val. I 
allmänhet äro vi ej villiga att tvätta en persons fötter, 
sävida vi ej akta honom mycket högt. En moder t. ex. 
är ju villig att tvätta sitt barns fötter. Att därvid torka 
dem med händerna är det längsta, hvartill en moder kan 
gä, men denna kvinna torkade ] esu fötter med sitt huf
vudhär, just med det, som var hennes ära. Bättre kunde 
hon ej visa, huru högt hon värderade Herren. Den 
kvinna, som omnämnes i Lule 7 kap., gjorde pä samma 
sätt och visade därigenom äfven hon djupet af sin vörd
nad. Men båda dessa kvinnor utsattes för kritik - den 
ena frän utomstäende, den andra från lärjungekretsen. 
Den ena kvinnan var en synderska, den andra hade en 
oklanderlig karaktär. Maria lät dock ej kritiken störa sig. 
Hon lämnade sitt anseende i Herrens hand. Hon lät 
ingenting hindra sig i sin kärleksgärning. Kritiken var 
skarp. Hon anklagades för slöseri. Ingen anklagelse är 
svärare för en kinesisk kvinna än just denna. Slöseri, alt 
ej rätt kunna bruka de penningar, hon fär i sina händer 
- en sädan skymf är outhärdlig. För synderskan var 
det svärt att höra Simons kritik, men han var ju ändä 
blott en farise, och hon kunde däl;för ej vänta bättre af 
honom. Vida svärare var det för Maria att fä höra 
klander frän själfva apostlakretsen, frän dessa, af hvilka 
hon kunde ha väntat en bättre förstäelse! Men må vi 
likna Maria i hennes modiga handling och lämna ät Je
sus att draga försorg om vilr heder och vårt namn! 

Ännu en sak är här värd att beaktas. Maria för
stod att begagna sig af det enda tillfälle, som gafs. Jesus 
säger, att hon förvarat denna smörjelse till hans begraf
ningsdag. H varför smorde hon dä honom just vid detta 
tillfälle? Var det hos llenne kärlekens förutseende, en 
särskild inblick i Herrens hemlighet, som kom henne att 
se, att hennes smöjelse framdeles ej skulle behöfvas, och 
att hon därför redan nu, dä hon hade tillfälle därtill, borde 
utgjuta den öfver honom? 

Alla gissningar ä sido, det faktum kvarsHir, att Her
ren ej saknade dem, som smorde honom, när han skulle 
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begrafvas, ty bäde Josef och Nikodemus hjälptes dä ät 
att anskaffa alla de välluktande kryddor, som behöfdes. 
Vi läsa afven om huru kvinnorna, som sedan gingo ut 
för att smörja honom, och som under vägen med oro 
frägade hvarandra: »Hvem skall ät oss välta bort stenen 
frän grafvens dörr?~ funna grafven öppen och Herrens 
kropp borta. Huru glad var ej Maria dä, att hon gjort, 
hvad hon kunnat, medan hon haft tillfälle att göra det! 
Mä vi följa hennes exempel: göra hvad vi kunna, medan 
tillfälle erbjuder sig. Maria kunde ocksä göra godt mot 
de fattiga; dem fann hon alltid omkring sig; men hon 
skulle ej alltid ha tillf'dlle att bevisa Herren en kärleks
tjänst. Kärlek till Herren är högre än filantropi. Det 
är godt att göra, hvad vi kunna för de fattiga, men det 
är ett högre tjänande att göra vär gärning af hjärtats be
gär, just för att tjäna Jesus. Mänga kristna äro t. ex. 
mycket villiga att gifva ut stora summor för välgörande 
ändamål men se snedt pä allt, som mer direkt har Kristi 
förhärligande till mäl. Att göra nägot för ett andligt än
damäl är för dem främmande. niä vi, mina bröder, sätta 
Jesu ära i främsta rummet, och vi skola finna, att det 
större omfattar det mindre, att de hvilkas första och 
högsta mäl är att förhärliga Jesus, ocksä äro de, som göra 
mest för sina medmänniskor. 

Der\ r\\Jvarande ställr\inger\ i ,Kina. 
Härom har M:r W. B. Sloan i ett cirkulärbref från 

mellersta Kina af den 1 sistlidne april gjort följande Le
aktansvärda uttalande. Han skrifver sålunda: 

»Jag har redan haft tillfälle att samtala med flera 
missionärer, som äga stor erfarenhet, om den närvarande 
ställningen i Kina. Bland dem, som representera olika 
distrikt, finnes det, såsom vanligt i dylika fall, olika 
meningar · beträffande folkets hållning, och då jag nu vill 
söka gifva en sammanfattning af de olika åskådningarna, 
måste det underförstås, att undantag alltid finnas från 
hvilken som helst allmän framställning af sakernas läge 
i Kina». 

»Ingen synes betvifla det faktum, att ett betydande 
uppvaknande äger rum Lland kineserna såväl med af
seende på tänkesätt som handlingskraft, och detta erfar 
man icke allenast vid kusten och i de lifliga handelscentra 
utan äfven långt inne i landet bland den jordbrukande, 
annars tröga befolkningen, där det är en rörelse af ett 
nytt lif och ett medvetande om att en ny dag nal
kas. Det är, då man kommer till frågan 0111, hvilken 
riktning hela denna rörelse skall taga, och hvilka 
resultaten af densamma skola blifva, som man finner 
en stor olikhet i uppfattningen. På det hela taget sy
nas de, som väl känna kineserna, vara af den tanken, 
att den stora massan af folket icke är ogynnsamt stämd 
mot utländingarna och helt visst icke fientlig mot mis
siOllärernas arbete. Man måste likväl taga ett nytt ele
ment med i beräkningen, nämligen de studenter, som i 
tusental samlas i Japan och efter längre eller kortare tid 
återvända hem. Deras sinnen äro till största delen fulla 
af omogna, halflltvecklade ideer angående deras land 
och möjligheterna för dess framtid. Deras tankerikt
ning är väsentligen regeringsfientlig och äfven främlings

fientlig, emedan de anse, att lltländingen genom sin 
närvaro står i vägen för deras älsklingsideer om Kinas 
utveckling till fromma för dess eget folk. Att här un
dersöka, i hvad mån de hafva rätt i denna åsikt och i 
hvad mån de misstaga sig, skulle för mig blifva ett allt
för vidlyftigt ämne. Det synes tydligt, att under värl
dens nuvarande tillstånd är det icke möjligt för något 
folk att afstänga sig själf från alla andra, och Kina kan 
icke utgöra ett undantag från denna regel. Myndighe
terna äro likväl fullt berättigade att försäkra sig om 
skyddsmedel, som förhindra, att Kinas förbindelser med 
utlänrlska nationer handhafvas till förfi'll1g för dess 
eget folk. 

»Regeringen och de lokala ämbetsmännen hafva väl 
reda på den regeringsfientliga känslan hos studenterna, 
och helt nyligen hafva ett antal personer blifvit förord
nade alt tjäna som spioner och försöka hämma denna 
rörelse. Flera arresteringar hafva verkställts, och icke få 
afrättningar hafva ägt rum. l några fall hafva fullt 
oskyldiga personer blifvit arresterade, och när några 
sådana afrättas, skaffar regeringen sig själf hundratals 
fiender och fiender af ett slag, som icke lätteligen låta 
sig lugna. Det är obehöfligt att säga, att allt detta ska
par en farlig situation, men det synes otvifvelaktigt, att 
regeringen ännu är stark nog att försvara sin plats. Med 
den nya armen och en förökad lätthet att förflytta trupper 
är det äfven jämförelsevis lätt att undertrycka ett uppror i 
dess begynnelse. 

Då det kinesiska folket påverkas af rörelser af nu 
angifna art, är det oundvikligt, att äfven den kristna 
kinesiska församlingen skall känna deras inflytande. Det 
finnes äfven på många trakter en stark böjelse hos de 
kristna kineserna att intaga en oberoende ställning och 
att själfständigt sköta sina egna intressen. Detta blir 
sannolikt ett af de allvarligaste problem, som missioner
na i Kina komma att möta i en icke aflägsen framtid. 
Det skall blifva omöjligt att upprätthålla den gamla 
ståndpunkten, hvarunder den utländska missionären be
traktats såsorr. centrum för visdom och myndighet och 
kineserna intagit en underordnad ställning. Allt detta 
skall blifva till nytta. Men tydligt är, att om kineserna 
nu hastigt skulle lösgöra sig från de råd och det stöd, 
som missionären ännu kan gifva dem, komme det för
visso att inträffa allvarsamma olyckor i den närmaste 
framtiden. Jag behöfver näppeligen pupeka, att detta 
förhållande högeligen påkallar bön i två afseenden. Först 
att visdom och vidhjärtenhet må gifvas alla, som äro ansva
riga för arbetets bedrifvande från missionärens stund
punkt, och för det andra, att de kinesiska kristna må 
få tålamod och tillförsikt, under det arbetet befinner sig 
i detta öfvergångsstac1ium. Ett mycket hoppingifvande 
tecken för den kristna församlingens framtid utgör så
dana mäns verksamhet som t. ex. d:r Lis. Denne man 
står för närvarande ganska ensam, men vi kunna bedja 
Herren, att han snarligen uppväcker andra lika hängifne 
män med alla de olika gåfvor, församlingen behöfver för 
sitt fullkomnande. D:r Li är inföding från Shanghai 
men talar manc1arindialekten och äfven engelska tillräck
ligt flytande för att göra sig förstådd, så att hans tjänst kan 
blifva i hög grad nyttig i Kina och äfven utöfva ett 
nyttigt inflytand.e på de kristna utländingarna. Han blef 
omvänd för några ur sedan i Tientsin, och under de 
sista åren har dep Helige Ande lagt på hans hjärta, att 
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ett särskildt arbete är honom anförtrodt, nämligen att 
uppfordra sina troende landsmän till ett rikare lif i Kristi 
gemenskap. Han känner icke, att han är kallad till evange
list men till att besöka de kristna församlingarna i Kina 
och att för dem, som redan äga någon kunskap i evange
lium, framställa den rikedom, som finnes i Kristus. Jag 
har hört talas om flere missionärer, som hafva fått en 
bestänJd välsignelse genom att komma i personlig beröring 
med denne man, och en vid dörr synes vara öppnad för 
honom. Denna morgon har jag genomläst några korta 
anteckningar från föredrag, som han hållit i Wuhu, och 
grundtanken i hans undervisning är förnämligast: Kristi 
inneboende i våra egna hjärtan och följden af ett så
dant inneboende för vår karaktär och vår aktiva tjänst 
i alla praktiska förhållanden. J ag förstår, att d:r Li 
icke med mycken tillfredsställelse ser på den närvarande 
rörelsen inom den kristna kinesiska församlingen, eme
dan han känner, att den icke härleder sig från Guds 
Andes ledning utan snarare från det naturliga hjärtats 
själfförhäfvelse. Jag omnämner detta, emedan det är godt 
för oss att känna till alla sidor, då vi söka att bilda 
oss ett omdöme om de rörelser, som nu äga rum i 
Kina. -

Frår\ hemarbetet. 
K. ... den 4 maj 1907. 

Ett af våra kvinnliga ombud i landsorten har till
skrjfvit oss följande, som mycket uppmuntrat oss, och 
som vi meddela, i hopp att det kan blifva till hjälp för 
andra kära syskon, som då och då vilja hafva ett litet 
möte för Kinamissionen men känna sig villn1diga om 
hur ett sådant skall kunna anordnas. 

Vår syster skrifver: 
»Mjölskäppan tog icke slut, och oljekrukan vardt 

icke tom efter Herrens ord.» I Kon. 17: 16. 
»Ropa till mig, så vill jag svara dig!» 
Nu har jag hela veckan riktigt längtat efter att få 

skrifva och tala om, det vi i söndags (den 28 april) 
hade en Kinamissionsafton. 

Såsom en yttre, och, jag vill äfven hoppas, inre 
frukt däraf fingo vi sex nya prenumeranter på »Sinims 
Land». 

Och nu till vår första Kinaafton I 
Herren hör bön och gör långt utöfver, hvad VI 

kunna bedja eller tänka l Lof och tack l Vi voro ett 
30-tal samlade på K . F. U. K., och började vi först 
med sången »Gör det lilla du kan», hvarefter frk. A. 
ledde i bön samt sade några ord med anledning af 
vår samvaro. Därefter dracks kaffe och besågos en del 
kinesiska fotografier och småsaker. 

Vi hade letat ut flere bitar ur Sinims Land, och 
gjorde frk. A. ett sammandrag, börjande med en bit af 
pastor Lindhagen (som står i ~När och Fjärran») >All
var», där det så dyrbart visas, att det i vårt missionsarbete 
bör vara heligt allvar, att vi såsom aposteln Paulus böra 
kämpa för själarnas uttagande och bevarande, samt att 
den kampen är ininst lika hård nu, om ej hårdare än 
under gångna tider. Herren väntar, att vi skola ställa 
oss till hans förfogande som hans medarbetare. Och 
äfven om detta arbete liksom allt annat har sin kamp 

och möda, bör det ej vara oss" tungt att kämpa för ho
nom, som gifvit sitt lif för oss. 

Så kom frågan: Hvar/ör skola vi missionera? 
Svar: För »att uppenbara Gud för världen» (ur S. L. af 
D. E. Hoste för 15 juni 1906). Därefter: Hur skola 
vi missionera? Svaret utgjordes af: »Missionen ett rädd
ningsarbete» (ur S. L. af J. Hedengren för den 15 jan . 
1907). Så lästes »Tidstecken i Kina» (I april 1907), 
sedan »Meddelanden från Kommitteen», samt till sist om 
Anna Folkes och Jakob Böllings sista stunder. Därefter 
sjöngs sången »Hvem är den stora skaran där med 
palm i hand?l> 

Efteråt talades litet om tidningen och jullådan samt 
upplästes flere bref från missionssyskonen ute på fältet, 
som åtskilliga bland oss haft glädjen emottaga. Så slöts 
aftonen med bön och sång, under det hjärtat var upp
fylldt med tack och lof, för att Jesus varit midt ibland 
oss. 

Hur stort, att våra ofullkomliga böner besvaras för 
våra kära vänner ute i Kina! 

I »trossen» 
Eder tillgifna A. H. 

Ett annat af våra kvinnliga ombud skrifver: 
>En liten fattig gosse sade, då hal). af sin syster 

fick höra, att hon och några andra missionsvänner skulle 
skicka julklappar till miSSIOnärerna: »Jag har 30 öre. 
Tänk, om jag finge skicka något till en liten gosse i 
Kina!» Och visst fick han det. Nu har han sitt lilla 
paket med i en af jullådorna. Och nog önskar han, 
att det må få en lycklig resa till Kina och där bringa 
litet glädje till den, som får det. 

Från mlSSloner\S ledare på fältet. 
I januarinumret af S. L. förekom en uppsats, under

teekn ad M. N. Den var ämnad att u pplifva och 
uppmuntra intresset för missionen och visa, hvad som 
kan åstadkommas med små tillgångar, där kärleken får 
vara den drifvande kraften. Men uppsatsep gjorde 
mer än så. Den upplifvade och uppmuntrade oss här
ute. Den lät oss förstå, att vi ha vänner därhemma, 
som kunna föra vår talan, som satt sig in uti missio
nens uppgift, och som vilja göra, hvad på dem ankom
mer för att lösa densamma. 

Vi tro, att dessa vänner äro många, men det värm
de hjärtat att se en af dem framträda på detta sätt. 

Exemplet mallar till efterföljd. Tack M. N:"! Väl
kommen åter och lycka till fortsatt framgångsrikt arbete! 

* * * 
Behofven härute äro stora, större än någonsin förut, 

emedan arbetet utvidgats. Vi behöfva arbetare, män 
och kvinnor, utsända af skördens Herre. Döden har 
hämtat hem en af våra bröder, andra syskons krafter 
äro nedbrutna. 

Hvilka vilja komma? Vi härute vänta och bedja, 
vänta och bedja. Skall skörden gå förlorad af brist på 
arbetare? 

* 
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För hvarje ny arbetare tillföres missionen äfven nya 
vänner. Sänder därför Herren ut någon, så skall han ock 
fylla de lekamliga behofven. 

* 
Vi behöfva nya gudstjänstlokaler i Puchowfu och 

Haichow. Vi behöfva upptaga två nya stationer i Ho
nan. Vi behöfva mer understöd för våra gosskolor. Se 
där några speciella behof, som, då de blifva kända och 
föremål för bön, nog äfven blifva afhjälpta. 

* 
I Tungchow-fudistriktet är nu åter allt lugnt. Systrarna 

Inez Bölling och Judit Gustafsson ha återvänd t till 
Hoiang. Fru Bölling är i särskildt behof af vänners 
förböner, då hon nu, tillsviditre åtminstone, måste fylla 
äfyen sin aflidne mans plats. 

Elevantalet i missionsskolan uppgår i år till 12. 

De ådagalägga alla mycken flit och uppmäfksamhet. 
Läraren Vang har måst återvända till Hancheng för att 
kunna vara närmare sitt hem. Den nye läraren Li, 67 
år gammal" tycks fylla sin plats utmärkt. Han är en 
forskare och famlar nu efter ljuset. Dagen efter sin 
hitkomst skref han en bön till Jesus och Konfucius. Jog 
påpekade för honom, så finkänsligt jag kunde, skillnaden 
mellan dessa bägge. Härom dagen kom han till mig 
med en inbunden bok, innehållande en bön på öfver 
1,600 skriftecken till »barmhärtige Jesus» . Detta är i 
allmänhet den vanliga gången. Först: Konfucius, Kon
fucius, ingen är större än Konfucius. Sedermera Kon
fucius och Jesus med ett stort likhetstecken emellan. 
Och så till slut, om Guds Ande får fullborda verket, he
ter det med Paulus: »Det öfverträffande i min Herre 
Jesu Kristi kunskap.» - Gamle herr Li påminner ofant
ligt mycket till det yttre om vår hemgångne vän Fann. 
Bedjen, att han ock må få genomgå de inre erfarenheter, 
denne fick göral 

August Berg. 

En vän nödef\s tid. 
En dag fin go vi besök af en mandarin, som sär

skildt intresserar oss, emedan han under oroligheterna 
ål' 1900 visade stor vänlighet mot många af de ut
ländingar, som under sin flykt till kusten kommo till 
hans distrikt. Han var således ej som så många andra 
endast en vän i medgång utan äfven i motgång och 
nöd. Då han under samtalets gång hörde, att jag var 
svensk, frågade han, om jag kände fröknarna Engström 
och Pettersson, nämnande deras kinesiska namn. Han 
sade, att han träffat dem, då de befunnit sig i myc
ket svåra förhållanden, och var intresserad höra, att de 
åter 1'01'0 i Kina. Här ligger nu framför mig fröken 
Engströms lilla bok »Flykten., hvari hon omnämner det 
mottagande, hon och de systrar, som åtföljde henne, 
rönte af just denne mandarin och hans hustru. Jag ci
terar hennes ord i hopp att uppväcka förbön för denne 
man, som numera är bosatt i Kaifeng-fu. 

Fröken Engström skrifver: 
»Huru hade ej Herren stridit för oss igen och tvingat 

våra fiender att mot sin vilja hjälpa ossl Snart fingo 
vi möta en stor och angenäm öfverraskning. Mandarinen 
i nästa la-men i Shen-kiu-hsien var nämligen mycket 
vänligt stämd och tog emot oss såsom sina gäster. Ett 
trefligt rum ställdes till vår disposition, en frisk eld 
upptändes där midt på golfvet för att torka våra kläder, 
och sedan uppdukades en riklig kinesisk festmåltid, 
hvarefter mandarinens fru kom för att hälsa på oss och 
äfven förse oss med ett ombyte torra kläder. På 14 
dagar hade vi ej ätit kött eller någon sorts ordentligt 
lagad föda, hvarför detta smakade öfver all beskrif
ning väl, isynnerhet som det kom så oväntadt och som 
ett direkt bevis på vår Faders omtanke om oss. Man
darinen skref också ett bref till de öfriga mandarinerna 
på vår väg och uppmanade dem, att de skulle behanclla 
oss väl samt lämna oss det bistånd, vi behöfde under 
resan. Han lämnade brefvet till sina soldater med be· 
fallning att framvisa det vid nästa la-men och sedan 
öfverlämna det till föl janc1e eskort, Tidigt nästa mor
gon lämnade vi vår snälla mandarin, som också försett 
oss med bröd och vägpenningar, och styrde nu kosan 
emot Tai-ho hsien». 

Så långt fröken Engström. Mandarinens namn är 
»Hsiong-ta-lao». -Han har träffat samman med många 
utländingar och känner kristendomens sanningar. 

Innan han lämnade oss, lät han sitt porträtt tagas, 
och presentera vi honom nu för Sinims Lands läsare. 

Ja1/e Gttimless 
.f. af Sandebe1·,Q. 

J<u Ghen-piao. 
Som jag hoppas, att det finnes nägra af Sinims Lands 

läsare, som i bönen ihågkomma f. d. kejsarens ordonans
officer Ku Chen-piao och kanske undra, huru han nu har 
det med sin Gud, vill jag meddela nägot om honom, pä 
det att förbönen mä få ny olja pä elden. 

Ku fu-ie, som vi kallade honom, fick en afton i 
höstas mycket hastigt order att eskortera en trupp solda
ter till provinsen Kansu's hufvudstad Lan-cheo. Ordern 
korn sent, och han mäste genast packa sina saker samt 
resa före dagningen n:tsta dag mec\ soldattruppen och en 
högre ämbetsman, som ej kunde fördröja sin resa. Han 
hade därför icke tid att komma och säga oss farväl utan 
försvann helt plötsligt. Vi undrade, huru saken hängde 
ihop men fingo efter ett par dagar bref frän missionär 
Stälhammar, som hade mtt i uppdrag af Ku fu-ie att 
skrifva och säga, huru det förhöll sig. Vid ankomsten 
till Nienchi, som han passerade pä sin väg, hade han 
fätt nägra ögonblicks tid att besöka missionsstationen. 

En tid, innan han lämnade oss, hade han ocksä 
fätt order att resa till Lan-cheo. Vi sade honom 
dä, att vi ville bedja Gud ändra ordern, ty vi voro 
rädda, att han simlie få för svärt att bestä säsom 
kristen. Genom en förbiresande ,missionär hade vi 
nämligen hört, att lifvet i Lan-cheo la-men var mycket 
gudlöst. Ku fu-ie var också villig att afstä frän resan. 
Kort därefter kom det ocksll. en kontraorder samt ett 
förordnande för honom till kusten, hvaröfver vi voro så 
glada. Vid den tiden hade han en dröm, som han myc
ket tänkte på. Han tyckte, att han föll i en djup grop 
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fylld af gyttja och stilJastflende vatten. Han arbetade 
med händer och fötter för att komma upp men förgäfves. 
Slutligen kom han ut i rinnande vatten. Han ropade 
pä hjälp för att bli räddad frän att drunkna och hörde 
sä en röst, som ropade: »Vänd dig ät stranden vid Lan
cheo! Där kan du komma upp ur vattnet. j) Han talade 
om denna dräm för oss och frägade, om det icke var 
en uppenbarelse af Gud, att han ändä skulle till Lan-cheo 
och ej till kusten. Vi vägade ej säga nägot bestämdt 
men sade honom, att drömmar icke alltid voro att lita 
pfl.. Emellertid kom omkring ett par veckor efter denna 
dröm den andra plötsliga ordern. N u hafva vi fätt tvänne 
bre f från Ku fu-ie, sedan han anländt till Lan-chef). l 
det sista talar han med glädje och tacksamhet om huru 
Gud vårdat sig om honom bfl.de andligen och lekamligen. 
Han behöfde ej stanna i la-men utan fick bo 45 Ii väster 
om Lan-cheo samt där hafva ledningen af en soldattrupp. 
Har öfver 30 Tls = 90 kr. i månaden samt frihet att 
vittna om Gud så mycket han vill. De engelska missio
närerna i Lan-cheo hade tagit sä vänligt emot honom 
och bjudit honom att bo på stationen under de 3 veckor, 
han väntade pä sin utnämning. PfI stationen hade han 
emellan 3°--4° församlingsmedlemmar att umgås med. 

Han verkar nu bland soldaterna, som han sade oss, 
att han önskade fä göra. Han är en lycklig kristen, som 
helst sjunger sänger om seger. Bedjen i fortsättningen 
för honom och kommen ihåg, att han är längt skild frän 
sina narmaste, som ännu bo Peking! 

Eder i arbetet lyckliga 
Sig/'id Ellgström. 

Utdrag ur bref från V. Ves ter. 

Haichow den I april 19°7. 

För en tid sedan var jag inbjuden till en försam
lingsmedlem på en större begrafning. Ehuru i densam
ma deltogo mellan sju och åtta hundra personer, före
kom till vår stora glädje intet, som sammanhängde med 
hedniska bruk. Vid den stora fina festen natten till be
grafningsdagen förekom hl/et vill! Detta var ett djärft 
steg af vår käre broder »U», ty en hel del af hans från 
afIägsnare trakter komna släktingar väntade helt visst, 
att vinet skulle »flöda i strömmaJ'>l. I stället höllos tal 
af två diakoner och en evangelist, under det att de 
till ett trettiotal uppgående rätterna i hastig följd afIöste 
hvarandra. I talen betonades det fördärfliga i vindric
kande och opierökning samt påpekades, hvarifrån den 
hedniska seden kommit att för de aflidnas räkning brän
na papperspenningar. Jordfästning i samband med en 
mindre gudstjänst förrättades i enlighet med församlingens 
ritual. Detta var något alldeles nytt för större delen af 
de närvarande men syntes göra intryck på många. Ock
så hördes flera utropa: »Detta måste vara det rätta och 
sanna sättet». 

Dessutom höll os under båda dagarna möten i sorge
huset, till hvilka större delen af de närvarande gästerna 

infunno sig. Vi tackade efteråt innerligt Herren, som 
hjälpt, så att hans namn blifvit förhärligadt inför värl
den och det vid ett tillfälle, då det är ytterst svårt för 
de troende att bryta med de hedniska bruken. 

Har just nu kommit hem från en sex veckors resa 
på en hel del platser och fått se många uppmuntrande 
bevis· på att Herrens verk går framåt bland de troendet 
och att evangelium gärna höres, hvart man kommer. 
Ja, evangelium är en smdeg, som skall genomsyra hela 
degen. 

:::* 
Br. H. Linder skrifver den 2 april 19°7. 

Mellan 30-40 arbetare hålla f. n. 
på att reparera, hvad som förstördes af huset l Ja
nuari. Dessutom ha vi arbetet på de fem utstationerna 
att se till. Herren vare pris för hälsa och krafter, som 
vi alla äga, fast vi känna oss riktigt trötta ibland. - 

Så underligt Gud handlar I Då vi nu icke i Tung
chowfu kunna hålla offentliga möten om söndagarna, 
har Herren i stället gifvit oss dessa 30 a 40 arbetare, 
som genom arbetskontrakt äro förbundna att morgon 
och afton samlas till möte. Dessutom ha yi 13 gossar 
i skolan. Vi bedja och hoppas, att någon af dem må 
bli frälst, och att vårlden må få se, att Gud gör satans 
planer om intet, ja, vänder dem till välsignelse. 

I dag har det varit möj ligt att till den länge på
tänkta festmiddagen inbjnda de vänner (handlande och 
grannar), som stodo våra kineser på stationen bi före 
och efter upploppet. Före detta hällo de de våra un
derrättade om ställningen i staden, så hjälpte de oss 
vid flykten och efteråt med bevakningen af gården. 

Ganska fördelaktiga proklamationer ha utfårdats. 
Dock är det endast Guds Ande, som kan öfvertyga fol
ket om, hvad som är den sanna läran. 

* 
Från vår · syster fru Maria Gilmer, f. Harms, ha 

VI nyligen haft ett uppmuntrande bref, hvari hon skild
rar en del resor, som hon och hennes man företagit 
bl. a. till platser, där den kände pastor Hsi med så 
stor välsignelse verkade under sin lifstid. Från Chaoch'
eng, där fru Hsi åter öppnat en opieasyl, berättar vår 
syster: 

»På söndagen samlades en stor skara kvinnor i 
fru Hsis rum, innan mötena började. De ville alla lära 
en bibelvers, som de efteråt vid bönemötet skulle läsa 
upp utantill. Rummet var alltför litet för alla, som kommo. 
Kang, bord, stolar och bänkar blefvo fullsatta. De, som 
icke fingo plats inne, stodo utanför i solskenet och läste 
öfver sina verser. Efter en stund samlades vi i det 
rymliga kapellet, där en stor skara åhörare var samlad». 

Fru Gilmer slutar sitt bref med följande anhll.llan: 
Viljen I bedja Herren göra oss mer och mer dug

liga för denna höga kallelse samt skydda oss på våra 
understundom lifsfarliga resor och bevara oss vid hälsa, 
då vi icke alltid kunna få just så lämplig föda och ofta 
måste sofva i stengrottor, som icke varit eldade på 
månader? 

Hans baner öfver oss är kärlek. 
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Strödda meddelanden. 
Den kinesiska K. F. U. M. i Tokio sänder hvarje 

vecka en af sina arbetare till Chibo, en länsstad ungefär I I 

sv. mil därifrän, för att hälla bibelläsningar vid det Medicin
ska Institutet, hvarest tjugu kinesiska studerande arbeta. 
Detta sker pil. inbjudan af en af dessa studerande, som 
hade kommit i beröring med K. F. U. M. i Tokio. I 
ett bref till sekr. Wang skrifver han: »För tvä är sedan 
trodde jag, att religion vore nödvändig endast för de 
okunniga, men nu tror jag, säsom en af de stora filoso
ferna sagt, att religiösa uppfattningar icke äro grundade 
pil. vidskeplig fruktan för naturens osynliga krafter, säsom 
somliga pästå, utan pit människans medvetande om sin 
egen obetydlighet i ett oändligt universum.» 

Följande utdrag ur ett bref frän mr C. T. Wang, 
dateradt den 8 nov., berättar om det underbara nädens 
verk, som pägår bland de kinesiska studenterna i Tokio: 
»Dr H. A. Johnston har bade kommit och rest nu, men 
hans besök har inneburit mycket för oss. Efter någon 
öfverläggning blef det bestämdt, att han skulle hafva tva 
stora möten, ett den 3:dje pil. f. m. och ett den 4:de pil. 
e. m. samt ett salongsmöte för kristna. Det första var 
besökt af icke mindre än 2 S o personer. Ändamälet med 
detta ' möte var att förbereda det nästa. Vid 6-tiden 
pil. aftonen den 4:de började de studerande i större och 
mindre grupper strömma in, sil. att lokalen vid tiden för 
mötets början var nastan lika väl fylld som föregil.ende 
dag eller med 240 personer. Det ämne, som blifvit an
nonseradt, var: »Hvad xan kristendomen göra för Kina?» 
Vid slutet af mötet föreslogs, att de, som ville bestämma 
sig för att följa Kristus, rättfärdigheten och sanningen, 
säsom de läras af honom, samt att studera bibeln, skulle 
gifva detta tillkänna genom att resa sig upp. Öfver hun
dra af studenterna reste sig. Vära hjärtan jublade öfver 
att sil. mänga följde uppmaningen, trots ateisternas hädiska 
skrifter. 

»Sjungen till 
gjort under.» 

Herrens 

* 

ära en ny säng, ty han har 

Ett nyligen utfärdadt märkligt kejserligt edikt för
klarar, att Konfucius 'upphöjts till jämlikhet med himme· 
len och jorden samt fätt sin plats närmast under Shangti, 
den högsta gudomligheten. Det antages, att kejsaren för
ordnat detta för att därigenom bereda kristna ynglingar 
möjlighet att besöka regeringens skolor. Genom nämnda 
edikt tillätes nämligen ingen annan än kejsaren att hädan
efter tillbedja Konfucius. Förut har det varit obligatoriskt 
för alla, som sökt inträde i statens skolor, att visa Kon
fucius religiös vördnad. Öfverraskande ting handa sitledes 
i den fjärran Östern. 

Bland de mänga tecknen tiII framätskridande i Kina 
är kanske »Pekings tidning för kvinnor» ett af de märk
ligaste. Tidningens redaktör är änkan efter en mandarin, 
fru Chang. Denna kvinna är besjälad af ett varmt in
tresse för sitt lands framgäng, och som hon tillika är öfver
tygad, att ingen verklig framgäng är möjlig, utan att vid
skepelse och fördom undanröjas och kvinnan höjes, vill 
hon på detta sätt söka verka för sitt mäl. 

Denna tidning har, ehuru blott ett är gammal, redan 
börjat bIifva en makt i Peking. Den är skrifven pil. man
darinspräket, lättläst och under hällande. I densamma före

komma fyra afdelningar: I. nyheter för kvinnor, 2. all
männa nyheter, 3. nyheter frän Peking och 4. nyheter 
frän provinsp-rna. U nder de allmänna nyheterna finner 
man telegram frän utlandet. Kvinnorna visa sig säledes 
hafva intresse för världshändelserna i stort. De ledande 
artiklarna äro mycket intressanta. Tonen i dem är ofta 
sarkastisk, och pil. kritik öfver samhällets lyten sparas ej, 
medan de andas en glödande fosterlandskärlek. 

Man känner, att inom denna märkliga kvinna klappar 
ett hjärta, som nitälskar för sitt land och sitt folk med 
en sädan brinnande nitälskan, som allenast en kvinna kan 
känna. Berättelser och fabler förekomma afven i hennes 
tidning, och en afdelning är anslagen till matematik, fysik, 
hushällsfrägor och hygien. 

Etnografiska missionsutställningen
7 

. som är inrymd i Kungl. Vetenskapsakademiens hörsal, 
Drottninggat. 96 , hålles tills vidare öppen hvardagar mel
lan 9 f. m. och 6 e. m., söndagar mellan 1-6 e. m. 

Biljetter tillhandahållas vid ingången till ett pris af 
So öre för äldre och 2 S Öre föl' barn. 

På denna utställning förevisas tusentals olika före
mål, samlade af svenska missionärer i Kina, Kongo, In
dien, Ostafrika, Sydafrika, Turkestan, Persien, Kaukasien, 
m. fl. länder, där det bedrifves svensk mission. Därjämte 
förevisas fotografier af svenska missionsstationer, litterära 
verk, utförda af svenska missionärer, skrifprof m. m. 
från missionsskolor. 

Utställningen är utan tvifvel i sitt slag enastående 
i hela världen och väl värd a tt beses. 

Jullådorna, 
i år 18 till antalet, afgingo från Stockholm den 2 S maj, 
och få vi härmed säga ett hjärtligt tack till alla dem af 
missionens vänner, som med kärlek och omtanke ihåg
kommit våm utevarande syskon . . 

Säkert skall det glädja missionens v~nner att höra, 
att bland det, som sändes, äfven var en tandläkarestoi 
samt tandläkareinstrument till missionär H. Linder från 
doktorinnan A. Koch, Linköping. 

P& eder äro till och 1IIed alla Im/vudllllrett räknade. 
Räde?ls därför ic/.:e; .I ären 11Icr värda än lIIå1lga spar/var. 

Redovisning 
tör influtna medel till "Svenska Missionen Kina" 

under maj månad 1907. 
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454· Ett tackoffer fr. J. R. .. ................ 10: 

455· Tcstamcntsmedel efter aflidna Rese· 
ombudet Joh. Edquist.......... .. ... 5,000: 

45 6. Matt. 28: 19 .. ...... . .. .. .. .. .. .. .. .. .... 50: 
458. B. B., Sågmyra .. ................ .... .... 5: 
460. P. G. P., Eril,shill, Borås .... .. .. .. .. 100: 

46 1. K. O. A., Risinge, Finspong.... .. .. 25: -

Transpo~: -



S I N I M S L A N D. 
.J_,..... ....""-" .......... . . _..... ,...__ -....-..,• .--"-" __ 
 __ ... __ ...... __ ..................................
.~,..,..-"'V"~~_~~--~_~~._~~~_~~ ~~,~~~_~_. ~~~ ~~~~~ "-"'~ 

Tran,sport 
K. D ., Örebro ............. .... . 
En tackoffersbössOL gm M. T ..... .... . 
V -a till Andrcw Ericssons underhåll 

gm d:o ..................... ... ...... . 

465. »Tackoffer " .......... . ...... . ........... . 

466. Till H errens verk, A. R., Lindholmen 
4 67. V. C . :M. och M. M.; Lindholmen .. . 
468. Fr1l.n Lindes syföreningar gm N. S. 
469. A. A ..................... .. ................ . 

. Hittills har Herren hulpit .47°· 
»Et t tackoffer till H erren för bön475 · 

hörelse, fr. R. L. gm J. L. ...... 
Till fru Böllings underhåll fr . K. F. U.477 · 

M:s missionskrets, Gbg. gm A . R. 
47 8. En gåfva till Herren fr. ärets konfir

mander i Vånga gm O. E ........ . 
Frän syfören. vid kyrkan gm A. S., ' 479· 

St. Mellösa ......... ...... ..... .... .. . 
Från Egeby syfören'ogm d:o d:o.. .. .. 
Itlsaml. vid fest i Asby missionshus 

gm d:o d:o ........ . .............. .. 

Bidrag till Fredrika Hallins undcrhåll 

af lärare och lärarinnor i Mattens', 
Gustaf Vasa och Adolf Fredriks 
skolor gm O. H . .................... . 

Från Undersäkers mfg gm O. H. . ..483. 
486. lnträdesafgifter vid missionsföredrag af 

G. Ö. den 25 april i AlingsJls ... 
487. F. K:s. B.... ......... . .. .... .... ......... . 

488. Linder5s s. mfg gm A. J., Linderås 
489. Onämnd .. . .................... . ..... .. .. .. . 

Till frakt för julpaketen, E. R-n .. . 49° · 
491. Bidrag till frakt för jullådorna fr. E. J., 

Ödeshög ............................. . 
49 2 • Sparbösscmedel fr. lärare och lärarinnor 

i Brummerska söndagsskolan ..... . 

493· Kollekt i Sparreholm gm J G . .. .. .. 
G. P ., Erikshill, Borås gm G. Ö . .. . 495· 

496. Sparbössemedel . fr. E. Lo ' gm d:o .. . 
Kollekt i Östad kyrka gm d:o .... :.497· 

498 . Kollekt i BergUJns missionshus gm d:o 
Ränta på af Reseombudet Edquist 499· 

donerade medel . ..... ... . ............ . 
5°0. Kollekt i Kinne, V edum. och By

slåtterna gm G . Ö . . ................. . 
Från Kirkeldokkeris Red., KöpenhamnS°l. 

502 . K ollekt i Österplana gm G. Ö . ..... . 
1"1. J, Storg1l.rden, Gössä te,r gm d:o .5°3· 
Kollekt· i , Kestads missionshus ' gIll d:o5°4· 

SoS· .» Fullösa .missionshus gm d:o 

506 . • Lilla Månstorps missionshus 
gm 0:0 . .. .. ....... .. .. ...... .... . 

vid ' A'rnäs glasbruk . gm . d:o . . : 5°7· 
508. i Inlln;inllelsl<yrkan i Sköfde 

gmd:o _... .. ... : .............. ..... ... . 
51o. Bidrag till frakt till jullådorna A. B., 

Sthlm ................................ .. 
SII . Bidrag . tillfrak·t till jullådoriJa, F. M., 

Glemmingeqro ........... : .. .... ... ..... . 
K. F. O. M:s missionskrelsar gm P. 

'V. till O. Beinhoffs underhåll .... 
Bidrag till frakt för jullådorna fr. H . 

B ., Hofva . .. .... .. ... ...... .......... .. 
Från Askeryds jungfrufören. gm S. G., 

Sliyttiingebäck, Aneby .. . ... . .... . . . . 
H. Ö ., Sthlm . .......... .... .. .. : ....... .. 

Björkö 	och Näivelsjö friförsamling gm 

:M• .'V. ........ ................. .... .... . 
519. Onämnd gm E. S. ..... .. ...... .... .. 
520. C. L., Ubbarp gm d:o .. .............. .. 

52 3. Ö. Härads' KristI. Ungd.-förbund till 

missionär Bloms underhåll gm A. S. 
~Ett luinnc'O . .. . .... .. .... .. . : ..... ...... . 
U. S. i siällföreträdareskap för S. E. 

gm K., M, A . ....................... . 
Till frkn E., Burens 'uDderh. af A. B. 

--:--;-'-
Transport kr. 

5,29°: 
S: 

33: 86 

4: 14 
So: 

S: 
10: 

S°: 

10: 

S°: 


S: 

125: 

103°: 

4°: 

3°: 


5°: 

45 : 
75: 

30 : 

4°: 
25: 
10: 
10: 

7: 44 

68: 
25: 
10: 

2: 70 
4: 65 

16: 10 

127: 08 

34: 01 
200: 

9: 	 65 
4: 
4: 	 oS 

12: 42 

12: 
II: 68 

17: So 

25: 

3: 3° 

468: 63 

2: 

3°: 
1,000: 

5: 
20: 
10: 

200: 
2: 

4°°: 
600: 

---'---'- 
9.355: 31 

533 · 
534· 

536. 
537. 

457· 

459· 

471. 
47 2 . 

473· 

5°9 · 

512. 

5 1 7. 
52 1. 

522 • 

53 I. 
535· 

Anvis
ningens 

n:r 

304. 
305. 
309. 
312. 
313 . 

314. 

Transport kr. 
FrånSabbatsberg gm E. L . 
K ollekt i Mikaeli~a le Jl gm C. J ... .. .. 
Kolle1<t i Kristdala gm E. M. .. .. .. 
J. G..... .... ..... ................. ...... . 
Söndagsskolans sparb.. medel gm N. J., 

Tullgarn .. .. .... .... . ....... . ... .. ..... . 
Lucie ..... .... .. ..... . ........ .. .. ... .. .. 
Från Br1\bygdens jungfrufören. gm 

Ch. M.. Kristdala .......... .... .... .. . 
Fru G. B. gm F. M. A ., Trehörna 
AuJ<tions- och sparbössemedel fr. Mora 

gill M. S. .. .. .. .... .. ........ .. . ....... 


9,355: 3 1 
13: 
II: 76 
6: 
S: 

25: 
200: 

75: 
20: 

102: 25 
--9--;:.8:-'1-3-:-3cc2 

Särskilda ändamål: 

Till Agnes Forsbergs skola i Ishi för 
1907 fr. Daggryningen i K. M. A. 

Till de hungrande, A. J., Limhamn, 
gm r. F., Gbg . .. .. .... . ........... .. 

Till en gosses underhåll, E. W .... .. . 
Till skolfenden, sparbössemedel, H . K., 

Lund ..... ... .... ..... .. .. .......... .. .. 
Till skolfondcn, från en först\ljning i 

Uppsala gm G. G....... .... ....... . 
Till skolfonden L. E., Stockholm '" 

E. 	D. E . L......... . 

Sparbössemedel för bös t- och vårter

minerna fr. syr. för S. M. K. till 
bibelkvinna i Honan .............. . 

Till .skolrondcn från d :o ............. .. 
Till söndagsskolfest i missionär Hahnes 

skola fr. Skärstads n. arbetsför. gm 
r. s . ................................. .. 


Fr. H. o. B. .Berrens tionde. till 
arb. på Stälhammars station .. ... . 

Till evangelist åt T. Hatlrcm fr. J. 
Tveter, Randsfjord, Norge . .... . . . . 

M. W. till bibelkVinna... .. ........... . 
Jönköpingskretsens krisll. K vinnoförb. 
till bibelkvinna åt Ida Andersson ... 

Ar'ingsås mfg till gos.kolan i Honan·fu 
gm J. G. ........ ... .................. 

HaHarsunderhhll för :Manao, M. T. 
Till de hungrande, A. F., Södertelje 

5°0: 

S: 

5°: 


S: 

3°: 
10: 

3°: 

100: 

90: 35 

10: 

20: 

100: 

IlS: 

100: 

80: 
S: 1,400: 35 

--==:==7====-..:.2::'="':~ 
Summa kr. för maj 11,213: 6; 

Under jan.-april månader kr. 34,748: 56 
Under jan.-maj månader kr: 45,962: 23 

Privata gåfvor till syskonen i Tungchowfu, 

Kr. Ö. 

10: 
10: 
20: 

S: 

65: 
7S: 

185: 

nummer: 

som vid upproret förlorade sina tillhörigheter. 

N. Högman från G. S. .. : .. . ........................ .. 

Anna Eriksson från K . O. A ., Finspong ... .. . .... .. 

Linders fr. N. J och N. S., Bornholm .. . ... .. .. .. 

A . F. till syskonen i Tungehow-fu ....... ....... .. .. 

Frän 	 vänner i :Mariestad gm E. D. till syskonen i 

Tungehow.fu .. . ...... ... .. . ..... .... .. ........... .. .... . 
N. 	Högman fr. G. B. A . .. .......................... .. 

Summa Kr. 
Med varmt tack till hvarje gifvare. 


R;;llelsc: Anvisningen 302, redovisad i föregående 

A. F. S kr., skulle vara frhn H. P., Gbg till syskonen i Tungehow-fu 
20 kr., anvisningen 303 sknlle vara till fr. S. H . till Anna Eriksson, 5 kr. 

Velen, att Herre11 är Gud! Ha11 Ilar skapat oss, 
oc/t ha11S äro 1,i, hans folk, hans fosterfllr. Ps. 100: 3. 

StOCkholm, Svenska Boktryckcri·Akticbolaget 19°7. 

http:Tungehow.fu

