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llcl'1'cn på s'in tron bjöd flod en; 
l.; (}lnn~a , och HC1Ten. tronar slisout 
konllng c'~innerligen. Hm'ren skall 
g'iva makt åt :~itt folk , Hen'en skall 
'L'iils'igna sitt, folk med frid . P s. 29 : 
10-11. 

Aven i tordönet ser David Herrens 
hiirlighet uppeubarad. Inför allt det 
väldiga, han ser och hör, manar han 
till ödmjuk, förtröstansfull tillbedjan 
inför H errens ansikte . När människan 
hlir stilla inför Herren i ödmjuk till
bedjan få r hon en annan syn på tor
dönet. Starkare än tordönet hör hon 
då Herrens röst. 

Högre än de brusande vattnens sorl 
ljuder då den rösten. Den ljuder med 
makt. Den ljuder härligt (v. 4). Den 
som far erfara makten av denna röst, 
han får även skåda dess härlighet. 

Herrens röst bräcker de stolta ced
rarna, Herrens röst sprider ljungelds
lågor, kommer öknen att biiva och 
bortrycker skogarnas klädnad. Men i 
hans himmelska boning förkunnar 
allting hans ära. Där är stillhet och 
harmoni. 

. \ yen med tordönet och stormen vfIr 

det en gudomlig mening och en kiir 
leksvis plan. Herrens röst ljöd så väl
dig för att rädda till evinnerligt liv. 
Herrens ords röst slår m ed eldskraft 
ned all egen klokhet, rättfärdighet, 
ära och härlighet emedan Ulan först 
måste bliva till intet i sig själv för att 
kunna bliva något inför Gud. 

Och när så floden kommer sitter 
Herren på sin tron, en konung till evig 
tid. Han sitter där för att även då gi
va makt åt sitt folk och välsigna sitt 
folk med frid. Ja, det är ju han, vår 
konung, som bjuder floden att kom
ma. Borde ej det vara oss nog! Han, 
vars röst vi lärt känna i tordönet, iiI' 
den, som låter floden komma. 

Den hemligheten hade den gamle 
gudsmannen Mose lärt. I sin avskeds
sång ger han uttryck däråt i följande 
ord: När Herren ser att all kraft är 
ute och att det är slut på allt både 
håde stort och smått, då tager han sig 
an sitt folks sak och förbarmar sig 
över sina tjänare. 

Del har behagat Gud att giva oss en 
stor och härlig uppgift i en tordönets ' 
och stormens tid. Bävande voro våra 
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hjärtan när världskrigets väldiga flod
våg bröt fram. När sedan laglösheten 
kom seglande på · det upprörda folk
havets vågkam, när dyrtid och hunger 
hemsökte, när slagregnen föllo och 
mångahanda andliga väder blåste, hu
ru böjdes ej då i de tusende hemmen 
hjärtan och knän inför Gud i ödmjuk, 
innerlig bön för den kämpande ska
ran i striden. Och den bönen blev 
förunderligt hörd . Under det floden 
sopat bort andra planteringar har den 
ej med sin förödelse nått oss. Alltjämt 
växer vår uppgift. Fältet ligger fram
för oss. Somt väntar på spade och 
spett, på plog och harv. På andra te
gar, vilka Winge brukats, står skörden 
mogen. Många äro de kärvar, som 
redan bergats i ladan . Efter 35 års 
:nbete träder nu ett nytt släkte fram, 
kristna i andra generationen. 

Aldrig har vår uppgift varit mer 
krävande än nu. Nationalismens våg 
sIar in även över vårt fält. Mitt under 
det vi sträva efter att bygga upp en 
kristligt sund självständighet i den 
unga församlingen framträda själv
ständighetsrörelser av sådan art, att 
man bävande frågar varthän utvec~
lingen månde bära. Allehanda ström
ningar från västerlandet tränga fram 
ibland Kinas folk. De problem som 
yäslerlandct brottas med hava även 
överförts till Kina, modernt tänkande 
inom teologi och filosofi, industrialis
m en och arbctarproblenien , självhäv
delse och förakt för lagbunden ord
ning, mammonism oeh militarism. 

Skola vi månne kunna gå i land med 
väl' uppgift? När vår mission nu fyller 
.'if> :h hava många av dem, som nu stå 
i främsta ledet därute, 30 eller fler 
striivsamma arbetsår, fyllda av ban
brytandets möda, bakom sig. Fronten 
behöver förstärkas. Nya, unga luaf
ter, skickade att i Herrens namn möta 
den situation , som nu är, villiga att i 
ett tjänande Johann esslnne giva sina 

liv · för sina kinesiska bröder fram
synta, skickade att förståtider~as tec
ken, sådana behöva vi. Men sådana 
gåvor måste bedjas fram. Hemlands
församlingen . har intet överflöd på 
dem. 

* 

Under det vi stå inför dessa väldiga 
framtidsuppgifter få vi dagligen erfa
ra, att ännu äro de sår som kriget sla
git långt ifrån läkta och att det är en 
vans klig tid , i vilken vi l e va. En a v 

Europas främste statsmän yttrade blott 
för några 'dagar sedan: »Jag är för .
skräckt inför den stox:m som drar sig 
samman vid horisonten och blir allt
mer hotande på Europas himmel. Den 
~ommer oundvikligen att bryta ut, om 
Icke atmosfären på något sätt blir ren
sad. » . Under denna tid av sjudande 
oro och förtvivlan bland folken då 
arbetslöshet och nöd är rådande 'runt 
omkring oss , då andligt avfall och 
andlig förvill else breder ut sig i den 
~~m~a kristenheteri och samhällsupp
losnmgens vålnad skymtar i dunklet 
är det, som vi fått den ofattbart över~ 
väldigande uppgiften, att föra Herrens 
strid på en fjärran avlägsen front. 

Skulle nu vår blick stanna inför allt 
detta endast, då vore vi snart försag 
da. Men över de brusande vattnen 
högre än tordönet höra vi Herren; 
röst . 

Den rösten bräcker all självsäker
het, den tränger till de doldaste djup, 
den rycker bort all dåraktig beröm
melse och visar oss vår intenhet. Men 
den talar ock tröstens och hoppets 
överjordiska ord· och säger sitt maje
stätiska: 

När floden kommer 

Sitter Herren på sin tron, 

Herren , en [(on ung till evig tid. 

Herren skall giva makt åt sitt folk. 

Haren skall välsigna sitt tolk med frid , 


(Aldre övers. ) 

N, H- n . 
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Något om allm. missionsläget i Kina 

Ännu ett är har svunnit hän. Har 
Kina därunder gått framåt eller till
baka i sin utveckling. . På det politiska 
och sociala området äro tecknen till 
verklig loftesrik utveckling ganska få. 
Möjligen skulle man i den väx.~n~e 
nationalismen, som synes vara makhg 
nog att sammanföra de mest olika ele
ment och skapa en stark underström 
avenhetskänsla mitt i all söndersli
tenhet och oro och som tillika bär 
»hjälp mot Kinas nöd ,) i skölden , kun
na se en begynnelse till något bättre. 
Tyvärr har dock den vaknande käns
lan för fosterlandets väl ej blivit ledd 
i sådan riktning, att den kan föra till 
verklig, sedlig lyftning. Genom låg
sinnade agitatorers verksamhet har 
folket bibringats den uppfattning~en, 
att om man blott kan på massmöten 
hojta, skräna och utfara i ho~elser 
mot de utlänningar, man har mom 
räckhåll samt förklara bojkott mot 
utlandets handel har man gjort sin 
plikt. Verklig vilja till att möda sig 
och till att göra personliga offer för 
fiiderneslandet är sällsynt. 

I provinser, där en mönstergill ord
ning är rådande och där befolkningen 
på grund därav är välmående och le
vet under fullt trygga förhållanden, 
råder missnöje, emedan den lagbund
na ordningen kännes som ett tryckan
de ok. I sådana trakter där lösa horder 
föra det rena godtyckets spira, suckar 
visserligen folliet under tyrannernas 
regemente, men befrielse är ej lätt att 
genomföra, emedan självsvåldet har 
fatt sådan makt, att sällan någoll myn
dighet finnes, som är stark nog att 
stävja det. 

Att ddta skall verka förstörande 
pil alla ädlare känslor hos folket är 
klart. Också är det sedliga tillståndet 
i landet i stiindigt sjunkande. Natio
IIalismens ivrare, som till att börja 
lIIed intogo en vänlig ställning till 
främlingar och som även voro välvil
ligt stiimdn mot missionsverksamhe

ten ej minst därför, att de i den "sågo 
ett gott medel i arbetet på samhall~ts 
förbättring, synas nu mer och mer 111

tagas av misstro till kri:te~domen 
mest därför , att den kommIt hll dem 
från utlandet. 

De kristna kineserna komma under 
sådana förhållanden ofta i svåra lägen 
och utsättas för svåra frestelser. Dels 
på grund av sin förbindelse med mis
sionärerna, dels på grund därav, att 
de ej kunna 'taga del i nationalisternas 
excesser, utsätta de sig lätt för att 
brännmärkas som fosterlandsfiender. 
Besjälade som dessa kristna äro a~ 
varm fosterlandskärlek, kan detta ej 
annat än vålla dem sorg och lidande, 
och då därtill lätt kommer förföljelser 
och trakasserier av olika slag frän 
hedningarnas sida, skärpes alltjämt 
deras svåra belägenhet. 

Har det därför under gångna tider 
varit viktigt att kämpa med de hedna
kristna i bön är detta nu mycket mer 
av nöden. Den närvarande tidens mis
sionsverksamhet måste framför allt 
ske i bönekampens tecken. 

E. F. 

l';'in esiskt tempel/om . 
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Verksamheten på fältet,år1921. 

Allmänna Årets arbetsrapport får 
synpunkter. sin färg av, i stort sett, 

två förhållanden: hung
ersnöden och den politiska oron. Des 
sa hava bestämt arbetets art och om
fång på alla våra stationer. Arbetets 
resultat kommer nog också att för en 
längre tid framåt karaktäriseras ay 
de förhållanden, som hava sin grund 
i ovan nämnda omständigheter. . Un
der den nödtid som varit har Jesu 
Kristi kärlek varit '"erksam och bli
vit uppenbar. 

Arbetarne. Såsom en mission hava VI 

gjort kännbara förluster 
genom att våra systrar Emy Ohr
lander och Hattie Bergqvist av skör, 

För S. M. K:s bedjande vänner. 
Tacksägelse- och böneämnen. 

för Guds nåd under det gångna arbetsåret. 
Om rik välsignelse över allt S. M. K:s 

arbete. 
Att särskild nåd och vishet må beskäras 

missionsarbetarne i denna tid. 
Om rik välsignelse ö....er det stundande 

årsmöte!. 

Foto C. Blont. 
Falliga Yuncheng . 

dens herre kallats till högre tjänst. 
Medan vi sörja med de sörjande vilja 
yj dock tacka för att de, såsom med 
sitt liv, så ock med sin död fått för
härliga Gud. Vi äro också ·· tacksam, 
ma, att hälsotillståndet under året 
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med dessa undantag varit på det · hela 
taget gott. 

Bland dem, som stödo i tur för se
mester, hava Frida P]'ytz, syskonen 
Henrik och Hilma .Tjäder samt Hugo 
Linde]' fätt resa hem, medan Mal'ia 
Linde]' tillbringar sin vilotid på Ki
kungshan tillsammans med sina barn. 
Syskonen JVla/tc och Ida Ringberg ha
va återkommit till fältet, och vi hava 
haft glädjen se dem återupptaga sitt 

till den kraft, som nedlagts däruti , så 
är det dock en kärlekstjänst och en 
medborgerlig plikt som utförts, och 
det torde hava undanröjt många hin
der för. evangelium. Det förtroende, 
som de kristna åtnjuta, har fått ett 
synbart uttryck däruti, att endast in
om vårt fält genom missionärernas 
försorg till de nödlidande utdelats un
gefär två millioner kronor av rege
ringens lånemedel och andra nöd-

Kapellet i PUcJlOW. } \ dO U . H', JVesle", 

kära arbete. Avenså hava vi fått väl
komma de nyanmälda systrarna Elsa 
En!Jström, som redan infunnit sig på 
sin station, EIno Gllnnardo, som lå
nats till Svenska Skol~n på Kikllug
shan, och Hanna, WClJ1g, som iinnu 
vistas vid språkskolan. 

Under förra hälften av året voro 
de f1csta manliga, liksom även åtskil
liga av de kvinnliga missionärerna,' 
upptagna av nödhjälpsarbetet. Många 
av de infödda medhjälparna ägnade 
sig också däråt. AVCIl om man ej kan 
påvisa andliga resultat i förhållande 

hjälpsmedeJ. Likaledes hava de olika 
faktionerna lInder inbördeskriget i 
allmänhet respekterat missionärerna 
och missionens egendom, så att statio
nerna ej sällan blivit tillflyktsorter 
för befolkningen och Bibeln ett pass 
på resor genom de omstridda bygder
na. Den utländsk- och kristendoms
f'ientligaagitationen i Shensi till följd 
av Kinas diplomatiska svårigheter vid 
\Vashingtonkonferensen ledde visser
ligen till några övergrepp på ett par 
stationer och mot några troende, men 
denna orosvåg gick snart över o<:h sy
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nes ej hava lämnat några djupare 
spår efter sig i folkets medvetande. 

Församlingen. Genom dopet hava i 
församlingen upptagits 

305 män och kvinnor, och vi glädjas 
över att lärjungaskaran ökas. Där
jämte hava 9 förut uteslutna kunnat 
återupptagas i församlingsgemenskap, 
Gud till pris. Troligen skulle antalet 
döpta varit större, om ej nödhjälps
arbetet hindrat bå de predikan och un
dervisning i ganska stor utsträckning. 
A andra sidan hava m f'i- nga genom 
detta arbete förts i beröring med de 
kristna . 

Själva rövareväsendet, särskilt i 
Shensi, har drivit många att söka 
Herren , men på samma gång har osä
kerheten gjort det omöjligt att i så 
stor utsträckning, som önskvärt varit, 
besöka de troendes hem eller ens pre
dikoplatserna. Härtill har ä ven dyr
tiden bidragit, emedan resorna skulle 
hava för mycket betungat missions
kassan. Men måhända har detta indi
rekt varit till välsignelse, ty det har 
kallat gåvorna inom de olika kretsar
na till ~'erksamhet och fostrat till obe
roende. 

Organisationen har i enlighet med 
den i förra årsberättelsen omnämnda 
församlingsordningen stärkts genom 
tillsättande av fleJ'a församlingstjäna
re. Dessa tillfällen ha \·arit riktiga 
högtider. Xvensii hava församlings
d'td inrättats på de platser, där förut 
ej sådana funnos. .Båda dessa åtgär
der hava ökat möjligheten för försam
lingen både att i större utsträckning 
bära ansvaret för pastoralvården och 
aU delt'aga i ordets predikan inom och 
utom de troendes krets. Ett genom
gående vittnesbörd har också varit, 
att intresset för församlingens ange
lägenheter v,isat sig vara betydligt 
större bland »soldaterna i ledeb, se
dan de själv.a fått mer aU säga till om. 
X ven offervilligheten för gemensam
ma änd,amål har sporrats härav. Vid 
det allmänna möte, som hölls för . hela 

synoden i höstas, var också deltagan
det livligare än någonsin. Det utbyte 
av erfarenheter i det andliga livet 
och i verksamheten, som vid detta 
niöte ägde rum, skall säkert bliva till 
rikt gagn för de deltagande försam
lingarna. Kapellet i Puchow, där mö
tet hölls, väckte hos många ombud 
en längtan efter bättre möteslokaler i 
deras hemorter, och att de själva 
skulle kunna göra något för att fyUa 
behovet. Även utåt känner sig Syno
den SOlll en enhet Qch förnimmer så
lunda sin gemenskap med alla Kristi 
bekännare. Därför valdes delegerade 
att representera Synoden vid den till 
i maj detta år utlysta Allmänna Krist
na NatiQnal KQnferensen i Shanghai, 
Qch församlingarne bestrida själva 
dess.as omkostnader. 

Predikoverk- Söndagsgudsljänsterna 
samheten. hava i allmänhet varit 

mycket väl besökta . 
Vi hava funnit att de yttre anord
ningarna för åhörarnas trevnad och 
en värdig gudstjänst hava stQrt infly
tande härvidlag. Så har det nybyggda 
kapellet i Chiechow, som vi till Guds 
ära fingo öppna i maj månad, samlat 
mycket folk, trQts frånvarQn av ut
ländska arbetare. Svårigheten har va
rit att bereda utrymme för gudstjänst
besökarna på en del stationer, särskilt 
de, som hava större skolor, såsDm 
Yuncheng, Sinan Qch Ho'nanfu. På 
den sistnämnda platsen är svårigheten 
nu avlägsnad genom det rymliga och 
inbjudande kapell vi hade glädjen in
viga i december, men behQvet av ut
vidgning eller nybyggande a\· kapel
len på andra platser kvarstår och blir 
större dag för dag, vilket ju är en 
glädjande företeelse. 

Under hungersnödsarbetet höllos 
regelhundna möten för de ska ror, som 
deltogo i vägbyggnad Q. d. eller fingD 
mat vid vällingköken . SvåMre var det 
att .nå .dem,sQm fingo . hämta säd, men 
det synes, som om denna hjälp ej varit 
utan betydelse för · tältverksamheten 
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under senaI'e delen av året. Stor bered
villighet att lyssna till förkunnelsen 
har därvid förnummits, och på vissa 
trakter har bybefolkningen själv lå
tit hämta tältet och bekostat dess upp
sättande. .I detta arbete hava de krist
na, som äro spridda på l-andsbygden, 
en stor uppgift både i att förbereda 
tältpredikan och deltaga däruti samt 
j att sedermera taga hand om dem, 
som genom predikan väckts till med
vetande om sina andlig.a behov. 
Särskilda serier av väckelse
och uppbyggelsemöten hava 
även haJlits, icke minst till 
fromma för församlingens eget 
inre liv. 

Skolorna. Utom de ungefär 
900 elever, som be

vista t missionens vanliga sko
lor, hade vi under förra hälf
ten av året tidvis dubbelt detta 
antal barn i asylerna eller på 
annat sätt i samband med nöd
hjälpsarbetet. En del av dessa 
barn hava sedan ingått i de 
stiindiga skolorna, andra äro i 
Sinan barnhem, så att de stå 
fortfarande under kristligt in
flytande. Men även det stora 
flertalet, som gått åter till sina 
hem, har fått den godn säden 
inplantad i sig, och vi tro att 
Herren skall vaka över att den 
ej blir utan frukt. Många av de 
troendes barn blevo tack vare 
särskilt föl' de kristna avsedd 
nödhjälp iståndsatta att bevista 
skolorna under vårterminen. 
Men. härutinnan har sedan dess i 
stort sett återgång till vanliga för
hållanden ägt rum. De kristna sända 

allmänhet sina barn till våra sko
lor. Men detta innebär en pekuniär 
uppoffring för att vinna de andliga 
värden som missionens skolor repre
sentera. Regeringens skolväsen arbe
tur nämligen så mycket bättre än förr, 
synnerligen i provinsen Shansi, att 
missionsskolornas erkända överläg

senhet numeI1a egentligen blott består 
i bättre disciplin och moral. Grunden 
tIärtill återigen ligger i den andliga 
kraft, som är verksam hos elever och 
lärare, och i religionsundervisningen, 
med dess högre ideal för livet. Ju flera 
unga som komma under detta infly
tande, dess bä ttre för den framtida 
församlingen i Kina och dess bättre 
för Kina självt. Fördenskull känna 
vi att vår skolverksamhet ingalunda 
är förfelad, ä ven om ej flertalet elever 

Kapellet i Chiechow. 

begära inträde i församlingen, och 
även om större' delen av de avgående 
eleverna från de högre undervisnings- . 
anstalterna för unga män och kvinnor 
ej inträda i missionens tjänst. Den 
karaktärsdaning och undervisning som 
bibringats dem äro där för Guds Ande 
att verka på, och under tiden få de 
betjäna sitt folk med kristendomens 
frukter; »den som icke är mot oss, 
haniit' för oSs ». Nattn'ligen ' glildjas 

i 
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vi innerligt åt ,arje tecken till ett An
dens verk hos de unga, såsom vi un
der den gångna hösten sett det taga 
sig llttryck i bönekretsar ochbibelläs
ning bland eleverna i Yunchengs Man
liga Seminarium och dess övnings
skolor. Herren give att detta verk 
måtte fördjupas, och att medel till 
denna verksamhetsgren måtte inflyta, 
St! att Seminariet ej må behöva 
stängas. 

Flickskolans cl('/}('r HoUang på väg till kapellet. 

Slutord. Ett nådeligt Herrens år har 
gått till ända, oeh vi tacka 

Gud för all nftd och trofasthet. Så 
tacka vi ock våra vänner därhemma 
för trogen och kärleksfull tjänst. Må 
allas vår Gud och Fader fullborda 
varje godhetens uppsåt och trons verk, 
såväl hos missionens vänner i hem
landet som hos oss hiirute och hos 
dem för vilkas frälsning vi gemensamt 
arbeta under bön och offer! 
Med Eder i Herrens tjänst ·förbundne 

Carl F . Blom. 

Bedjen tör misswnllrerna! 

Sk,·iven till missioniire1'ua! 

L A ~ D. '{aj 1922. , 

Verksamheten . i hemlandet. 

Kommitten. Vid Kommittens konsti
.tuerande sammanträde i jan uari d. [\. 
återkom kamrer J. E. RedelI med för
nyad anhållan om att få avgå ur Kom
mitten. Detta hade uteslutande sin 
orsak i svårigheten för kamrer RedelI 
att disponera den för sammanträdena 
erforderliga tiden. Kommitten, som då 
måste bevilja deima anhållan, anmo

dade kamrer RedelI att 
kvarstå i egenskap av 
missionens ombud. Kam
rer RedelI har beredvil
ligt tillmötesgått Kom
mitten härutinnan. 

Kapten A. Bäärnhielm, 
Skellefteå, som under en 
följd av år varit rådgi
vande ledamot i Kom
mitten, har invalts till 
ordinarie ledamot. 

Godsägaren Johanne s 
Hedengren, som und'er 
de år hari var bosatt 1 
Stockholm stod som or
dinari~ ledamot i Kom
mitten, och sedan som 
rådgivande, har under 
året fått hembud. I april~ 
numret av »Sinims Land » 
stod det betydelsefulIn 

korset tecknat över hans bild. 

Kvinno- Här iir en smärtsam för
kommiten. lust nU anteckna. Överst
innan A. lJillner kallades av Herren 
d. 23 okt. till högre tjänst. På den 
tomma platsen har fru Karin HTe nner
ström, Lidingön, invalts. . 
Missionärs- Under arbetsåret har ing
kandidater. en missionärsavskiljning 
ägt rum, men flera missionärskan
didater äro antagna. Dessa komma 
att utsändas så fort Herren öppnar 
viig och förser med e.rforderliga rese
medel. De sålunda antagna äro stud. 
Johannes Aspberg, Boden, folkskol
liiraren MorrisBergling, Duvbo, små
skollärarinnan Carola Rlldvall, Eksjö, . 
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och småskollärarinnan Lisa Gustafs
son, Agnesberg. 

Fil. kand. A. E. Mellquist, Edsbyn, 
som tidigare antagits till missionärs
kandidat, har återtagit denna ansökan 
och begärt sitt utträde ur S. M. K. en
ligt egen förklaring »på grund aven 
tydlig ledning och en bestämd kallelse 
från Herren att gå en ensam och obe
roende väg som missionär i Kina. » 

Hemkomna Den 22 maj 1921 åter
missionärer. kom fröken Frida Prytz 
till h emlandet , den 13 sept. innkarne 
H enrik och Hi/ma T.iäder, i början av 
sept. Hugo Linder och den 2G april 
1922 makarne August och Allgusta 
Berg. 

Möten. I Stockholm hava regel
bundna möten hållits en gång i vec
kan. .\vensä hava åtskilliga bönekret
sar och syföreningar på skilda orter 
samlats till bön och arbete för niis
sionen. En glädjande tillväx.t i böne
kretsamas antal har försports. 

Reseverk- Fröken Ingeborg Ackze[/ 
samheten. har företagit flera och 
vidsträckta resor 'för missionsintres
sets uppväckande. Hon har på upp
drag av L. M. F. besökt ett stort antal 
seminarier och där hållit föredrag. 

. Resorna ha sträckt sig vida. omkring 
till Gestrikland, Jämtland, Västerbot
ten, Lappland, Dalarne, Västmanland, 
Närke, Södermanland, Östergötland, 
Småland, Blekinge och 'Skåne. 

Missionär R. Bergling har besökt 
Västergötland, Småland, Östergötland, 
Södermanland och Norrland. Fru B. 
har även varit med på en del av dessa 
r(,sol". 

Missionär C. H. Tjuder, som med 
sin familj är bosatt i Malmö, har hu
vudsakligen besökt platser i Skåne. 

Missionär L. H. Linder har rest på 
GottIand och i Småland samt besökt 
en del platser i Niirk(', Öster- och Väs
tergötland. 

Missionens törcstdndare, som pr. 
grund nv nedsatta krafter yarit ur 
ståncl att deltaga i f<'Severksämheten, 

har jämte ledareuppgiften inom S. :tvI. 
1\:. ägnat mycken tid och kraft åt det 
Svenska Missionsrådets arbete, vars 
ordf. han är, åt organiserandet av 
»Föreningen Svenska Skolan i Kina » 

·m. m. 
Sekreteraren har, förutom det ar

bete som f. )ö. påvilar honomi, även un
der det gängna året hållit Bibelstndie
serier: . vid L. M. F.-mötet i Vadstena, 
vid fortbildningskursrn för missionä
rer i Holsbybrunn samt i Stockholm, 
j Göteborg och i Norrköping. Und er 
tiden sept-dec. företog sekr. en resa 
i Amerika, främst i avsikt att som 
.svensk :delegat deltaga i Internatio
nella \1issionsrådets möte Lake 
\'Iohonk. 

Missionens reseombud, kand. G. A. 
Öst~rberg, har under arbetsåret hesökt 
ett stort antal · platser i Uppland, 
Värmland, Närke, Västmanland, Små
land, Dalarne, Helsingland , Gestrik
land, Östergötland och Västergötland. 

Till alla dem som gästfritt upplfltit 
sina hem för våra sändebud, ber kOI11
mitten att få uttala ett hjärtligt tack . 
Särskilt står kommitten i tacksamhets
skuld till dem som upplåtit kyrkor 
och missionshus för S. M. l{:s möten. 
Hemmen på hava föreståtts av fru 

Duvbo Inez Bölling. 
l{ommilten önskar särskilt ultllla 

sitt tack till alla dem som under den
na dyrtid genom gåvor såväl i pen
ningar som »in natura » ihågkommit 
Barnens Hem. TjJl alla dem som un
der den gångna sommaren kärleks
fullt och gästfritt öppnade sina hem 
på landet för missionärsbarnen, stå vi 
i stor tacksamhetsskuld. Likaså fram
bär kommitten sitt hjärtliga tack till 
doktor Henrik Berg, som fortfarande 
kostnadsfritt sköter läkarevårdelI dd 
Barnens Hem. 

Missionens » IKjnamis~onstidning-
publikationer. en Sinims Land » och 

julkalendern »Hans Stjärna i Östern » 
hava äyen under det förflulna året ut
kommit. På S. M. ,K:s förlag har ut
giYits ~ General Feng », »Ädelstenar j 
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Mästarens krona», »Svenska Missio
nen i Kina, dess uppkomst, utveckling 
och närvarande ställning» samt » Mis
sionärskalIelsen. » 

Nya ombud. Lärarinnan Anna Lil
iesson, Grebo; fröken Maria Lund
gren, Värna, Björsäter; folkskollära
rinnan fm Gertrud Lindberg, Bjärme
lund, Fåker; fröken Brita Danielsson, 
Yttergärde, Oviken; kyrkoherde Al
bert Markgren, Bygdeå; hemmansäga
ren O. Magnusson, Orrviken; hovrätts
notarien Ivar Olsson, LidhuIt; kyrko
herde Karl Berggren, Torsås; fröken 
Anna Dalholm, Kristdala ; handels
förestånderskan fröken Hilma Johans
son, Forssa bruk, Katrineholm; lant
brukaren Erik S. Eriksson, Vad, Ving
åker; lärarinnan fm Ester Carlsson, 
Sjöagård, Österkorsberga; folkskollä
raren Knut E. Heligren, Malåträsk; 
godsägaren Aug. Löfgren, Borås. 

Hemgångna ombud. Under året har 
Herren hemkallat följande ombud: 
Stationsinspektoren Paul Tronet, Öre
bro; f. d. folkskolläraren Anders An
dersson, Kristinehamn; rådman C. 
Carlsson, Lindesberg; komminister G. 
A. Lundin, Smålands Anneberg; f. d. 
folkskolläraren Karl Andren, Jönkö
ping; fabrikör K. H. Nilsson, Sävsjö; 
provinsialläkaren P. Thcrm, Gripen
berg. 

Revisionsberättelse. 
Undertecknade, utsedda vid Svenska 

Missionens i Kina' senaste årsmöte att 
granska denna missions räkenskaper för år 
1921, få efter att hava fullgjort detta upp
drag, däröver avgiva följande berättelse. 

Missionens inkomster och utgifter under 
det gångna året samt den' ekonomiska 
ställningen vid årets slut framgår av 
följ ande redogörelse: 

Inkomster. 
a) BeluIllr,ing frdn 1920. 

Å' bankinnestAende ... 1,615: 89 
Obligationer ............... 22,712: 73 
Missionshemsfonden .. . . 20,000:
Inteckninga.r ...... .. .... ,. 2,36.0:

Kontant i knssan ...... 899: 49 4.7,478: 11 

b) Gdvomedel. 
Allm. missionsmedel .. . 171,966: 36 
Div. missionsändamål 
(in f . arbetare,:skolverks., 
manI. o. kvinnl. semina· 
rierna m. m.) ........ .... 81,196: 12 

Missionsbemmet..... . .. 2,052: 11 255,204: 59 

c) Inkomst av tidn. o. bokförlag. 
Pren.·med. för tidningen 7,077 : 27 

Sålda böcker o.kalendrar 6,872: 42 13,94.9: 69 

el) Diverse inkomslej'. 
Hyra på Dnvbo .........__1_5_0:_-_ 150:

e) Räntemedel. 

Ränta å obligationerocb 
inteckningar ..... ..... : .. .. 2,418: 85 

Bankränta ................ .. 54.0: 84 2,959: 69 
f) Väl'depappe1·. 

Allm. missioDsmedel . . . 2,909: 

Miss. understödsfond .. . 16,000: - 17,909:

Summa Kr. 337,651: 08 

Utgifter. 
a) Missions1dgijter. 

Utsänt till Kina 
av Allm. missionsmedel 82,031: 46 
av Särskilda ändamål. .. 81,871: 12 
Missionsresor .... ... ..... 3,269: -
Hemmav. missionärers 
och barns underbåll .. . 21,036: 16 
Missionärskand. utb.ocb 
underbålI . .... ...... ...... . 7,975 : 96 
Missionärers n trustn. o. 
utresor ...... .... ........ ... 12,618: 08 

Hemarbetares underhåll 28,619 : 30 237,421: 07 

b) Kostn. fo,' fastigh. och invent. 
Underb.o.rep.päDuvbo 1,843: 65 
Inventarier på Duvbo... 153: 

Inventarier på Exp ... ... 681: - 2,677: 66 

el Kostn. fö,. tidn. och bokFdrlaq. 
Tryckn. o. expo av tidn. 11,571: 94 
Tryckn. för bokförlaget 4,618: 4.5 16,190: 39 

d) Omkostnader. 
Hyra ocb omkostn. · för 
exp., postporton, telefon, 
skrivmater., trycksaker 
m. m.. ............. .......... 7,123: 77 
Omkostn. för missions
bemmet.... . .... ............ 6,103: 17 
Utbet: till misllionshem· 

met; gåvo- o. räntemedel 2,202: 11 14,429: 06 
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ej Missionens ltnderst6dsjond. 

Utbet. en!. komm. beslut 500:  500: 

f) BeMllning till 1922. 

=~~~~:!:..:!.:.,~:~ 

På bank innestående... 1,318: 79 
Obligationer och aktier 40,621:73 
Inteckningar... ....... ... . 22,350:

Kontant i kassan........ 2,142: 40 664°2 92 

Summa Kr. 337.651: 08 

Tillgångar den 31 dec. 1921. 

I hemlandet. 
Obligationer och aktier: 
A. Koskulls fond nom. 2,000: 
S. S. fond nlllU ......... . 3,000: 
Missionärers under3töds 
tond nom................. . . 22,ö60: 
Roberts barnhemsfond 
nom. 11,500: - ........ . 10,152: 73 
Allm. missionsmedel, 
aktier, bokfört värde .. . 2,909 : - 40,621: 73 

På bank innestående .. . 1,318: 79 
Kontant i kassan ....... . 2,142: 40 3,461: 19 

Fastigheter i Duvbo ... 48,000: 
Inventarier i Duvbo .. , 4,293: 41 52,293: 41 

Missionsexp.inventarier 2,271: ö2 
Inteckn. i gård i Falun 2,350: 
Missionshemsfonden _ 20,000:  24,621: 52 

I Kina. 

Fastigheter .. ............................ 86,80!!: 20 

Summa Kr. :l07,80l: 05 

Skulder. 
Inga. 

Till nödhjälp har under året utsänts 33,418: 94 
Till missionärerna pri vat bar under 
året utsänts ... ......... . .............. . .. 17,!!80: 18 

Till missionsvännernas kännedom ocb tack· 
sam hågkomst få revisorerna meddela, att genom 
testamentariska dispositioner av följande a... · 
lidna personer nedanstående belopp influtit 
under räkenskapsåret, nämligen: 

Del av Maria· 	 Wettermarks testa
o mente för bibelkvinnoverksam. 
heten i Kina ........ 600: 

Transport 600: 

Transport 600:

Testamentsmedel etter avl. Karolina 
Charlotta Pettersdotter, Eksjö, gm 
Eksjö stads' o. landsförsamlingars 
mfg ........... . ..................... .. .. .. 500: -

Efter avI. fabrikör Filip Ringström, 
, Fridene ............. . ................. . 700: 

Testamentsmedel erter avi. makarna 
Gustaf o. Jobanna Nilsson, Tranås 500: 

.En testamenterad sparbanksbok', 
till missionsstationen i Schanchow 3,393: 42 

Gåva efter avI. fröken E. Bagge, 
Sthlm........... . .............. ......... 500: 

Från en avI. missions vän, gm L H., 
Stblm ... . ......... .. .............. . .. ·.·. 125: -

Fru Axelin:l Burens stärbh., Sthlm 1,000: -

Testamentsmedel efter avlidna fru 
Freja Wallin, Sthlm .............. . 5,102: 78 

Testamentsmedel efter A. D.. . ... . öDD: -

Testa.mentsmedel efter a vl. Anders 
Erik Andersson, Örebro............ 3,549: 48 

Summa Kr. 16,470: 68 

Revisorerna hava tagit del av Kommittens 
protokoll, . varjämte inför revisorerna blivit 
töretedda ovannämnda obligationer, aktier ocb 
inteckningar jämte insättningsbevis å missio
nens kontant innestående medel ävensom åt

komstbandlingarna till missionens egendom i 
Duvbo tillika med brandförsäkringsbrev ii 
följande belopp: 

För missionens fasta egendomar. 
Kr. 70,000: - för Missionshemmet } i bolaget 
Kr. 80,000: - för Barnens Hem... Norrland. 

För lösegendomen. 
Kr. 14,000: - vid bemmen ......... ~ i bolaget 
Kr. 2,000: - vid kontoret ., ....... j Norrland 
och bar därvid intet varit att erinra. 

Den 1 maj avlades besök :i Missionshemmen 
varvid iakttogs att byggnaderna befunno" i 
gott skick. 

Räkenskaperna med tillhörande \"erifikationer 
jämte värdehandlingar hava befunnits uti ilt 
mädl;t god ordning, och då under revisionen 
ingen anledning till anmä.rkning förekommit, 
tå vi tillstyrka att tacksam ansva-rstribet rör 
förvaltningen av missionens medel under år 
1921 varder Kommitten rör nämnda mission 
beviljad. 

Stockholm den 2 maj 1922. 
F. 	 T. Olsson. C. A. D:.on-Bdåk. 

Ca1"l Boberg. 
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Kommitten för Sv. Missionen i Kina. 
a) ordi1f.a'ric l cda ,,/,Ölcr: 

H. Dillner, överste, ordföraude, Stockholm. 
K. 	 G. Mag Ilusson , ö\'er iugenjör, v ice ordf., 

Stockholm. 
H. 	 HalJencrcnl.z, d i rek tö r, kassaförvaltare, 

,'tockholm~·08by, . 
O, v. Malmborg , marinillte ndput, Stockholm. 
Sven John son , gros"hull(lJare.. örebro. 
K. Nilenill ' ; apotekare, Jöuköping. 

Anna Petcrson, fru , Göteborg. 

Anna Ganliin , fröken .. Kristianst,a.d . 

A. Bii,i rnhi~lm , knpten , , 'kellefte,i,. 

E ,;ik Folke, missionsföre,;t åndare. 
Nath. H ögman, mi ssionssekretera r e. 

b) ?'udg'ivandc l edamöt cT: 
Knllt Bergh , med, d : r , Tra,nrl~ . 
K. E . Bjursten, riksbankskassör, Göteborg, 
O. v. Feilitzen, kommendör, Stockholm. 
Karl Fries, fil. d: r, Geneve, 
A. Hylander, kyrkoherde, Simtuun . 
Joh:, . Rinmllll , rektor, OHtedelje. 

Missionens kvin nokommiHe. 
J,eda.mötcj': 

Doktol'iun'll1 Maria Berg. 

Fröken Emma Besku \\·. 

Fru Inp? Böllin'g. 

Fru Elin Holmg ren. 

Fröken LOl1ise S('hön . 

Fröken Sigrid Ston.:kenff'ldt. 

ö\'e rstinn a u LOllisa Tottie, 

Fru K arin Wenuers tröm. 


S. M, K:s Californiakommille. 
L roamöt el' : 

Alex. Daniels, on , ordf. 
.John l~ctersoll, v, ordf. 
Ole Alen, sekretem r e. 
A. T. Lindgren , ka ssör. 
K. G. Lindqvist. 
Cha s. Andersson. 
h .J . Ol~on. 

S. M. K:s missionärer 
samt å ret för dcrlls första ankomst t ill Kina. 


a) i Kina. 

'Ca rl n"nrik Tjilder " "., ... . ..... . 1889 

~Hilma Tjäder (f. Blomberg) .... , .,. 1892 

Fredrika Hallin ... .. . . , . . ' , ... . ... . ', 1889 

AUgll~t Berg . . , ... , .. , .. ,., .. . ', ... . 1890 

Augus ta Berg (f. ITnlallller ) .... , . . , .. 1892 

Axel Hnhne .... .. .... .. .. ... .. .... ... 1890 

Anna Hahne (f. WlltZ) ,., .. " ... .. . . 1893 

Anna. Ja nzon . .. .... .. ..... .. ... . .... . 1890 

"Frida Prytz . . . .. ,., . . " ... . , ... . . ,. 1890 

Carl Fr. Blom .. ....... .. , . ... , .. . ,.. 1892 

Ethel Blom ( f. Usher ) .. , .. . .. " . .. . .. 1901 

Theodor Sandberg .... . , .. . . .. . ,. . . . .. 1892 

Sekine Sandberg (f. Storbaug) ., . . . , .. 1891 

"Robert Bergling ...... . , .. .. , 1892 


'. Vistas L n . i hemland et. 

"Dagn); Berglillg (L Au, ) .',., . .. , . , . 1893 

Anna Eriks~on . " , .. ",. " .' . . ,.,.', 1!l92 


' Ebba Buren ... , ... , .. , . . . , ... " 1894 

'Hugo Linder .... . . ,.", . .. ,. , ... ,. .. 1.894 

iVra rie Linder (f. Bord,on) ,' . . , .. , . .. . 1903 

Emma Anllersson .. , . . ,., ' .', .. . . .. .. 1895 

.,Agnes Forssberg " .. . ' . " ..... , .... , 1896 

Maria Pettersson , , .. . . , , . . .. 1896 

Ossian Beinhoft . .. , ......... .. . .. . . .. . 190~ 

Edi th Bei nhoH (f. l~owe), , .. , , . , .. ' . , . 1903 

G. V. 'iVestpl' . ...... ........ .. .. . ... 190 3 

Gertnid Wester (f. Halldorf) .. . ... , .. , 1911 

:iVlaria Nylin . . , ." " . . .. "" , . .. , ... 1904 

Richard Anderson .. . .. ' " .. . ". " . . ,. 190,3 

Hildu r A nde rson ( f. E ngström ) ... . ... . 1908 

"Mar ia Bjö rklund ", .. . ... , .... ,. 1907 

Maria Hu l tkl'fwt<. " , . " .. .. , . " . , . . ,. 1 !l07 

Dnvid Lnndin ...... ... .. ...... .. ...... 1908 

Hurin Landin ,." .. , . " .. ,., .. , . . . . . . 1919 

Malte Ringberg .". , . . .... . .. . ... .. .. 1905 

Ida Ringberg (f. An den;son) ....... .. . 1903 

Nils Svenson , .. .. . , .. 1909 

Olg;'" Svenson (f. AhJman) .,. 190~ 

" JoscI Olsson ' . . , , . , ' .... , , 1910 

*Johanne Olsson (f. Voss Rasmussen) . . 1910 

Oscar Ca rll~n .................. . .. J 902 

Genla Car len (f. Wetterstra nd\ 1904 

Ester Berg ....... .. ..... .. ..... 19 12 

' Ingeborg Ackzell .. ,' ... . .. ', . . . . . . . . 1912 

Ester Jonson , , , .. . ' , , ..... . . . , . " 1915 

Estrid Sjöström .. ,.. .. ... .. 1915 

Martin Lind<!n ' ... , ..... , ' , . ... 1916 

.Judit llultq\'ist ,. , .. . .... .. .. .. .. . . .. 191 6 

C. J, Bergqvist ' , . ' . , .. , . .. ......... 191 6 

Nath . Enghil('k , . . . , ... , ... ,.,." ... , 1919 

Elna LenelI , .... . . . . .. . . . .. ... , . . . .. 1919 

Hanna ' Vang , . , . , . . , , , . , . , . . . 1921 

Elsa Engs tröm .. , . . ,., . . , .. , . ' . ... , ., 1921 

E lna Gu unardn '.'" ... " .. , . . .. , .... lP21 


b) i hemal'b el et: 
Erik F olke .'" . ,., ., .. . .. " , ... . .. .. . 1887 

Mimmi Folke (f, Bf!skow). 

Nath. H ögman " .... , . . .... , . 1903 

Judit Högman (f. G ustafsson ) ., . . . . .. 1905 

Inez Bölling (f. Bel'7.elius) .... . , . . . , . . 1902 

Gustaf Adolf österberg, reseombud. 

Lisa Blom, kassör. 


Missionens ombud. 
a) Manl.-iga, ombud: 

Anderson, S., lantbrukare. Brodderud, 1-IfI
riestad. . 

Andersson, G. , hemmansiigare, Svamperyd, 
l?Jisby. 

Andersson , Rnd., grosshandlare, Gävle. 
Andersson , Valf r., predikant, VetIanda. 
Bergh .. A., kyrkoherde, Barkerydsby. 
Berggren, Karl, kyrkoherde, Torsås . 
Bergström, Joh., lantbrukare, Nickene, 

Hjilrges. 
Beskow, Nils, kyrkoherde, Hesele. 
Blixt, Si mon .. ha.ndlande, Göteborg. 
Bohlin, A., folkskollärare, Källunge. 
Bredin, J. A., kyrkoherde.. Aker. 
CarlboDl, A. E., kyrkoherde, Backe. 
Ca rlsson, I\. . Axel , handlande, östersund. 
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Carlssou, C. 'v., predikant, Leksberg. 

Carlsson, S. A., herr, Hvetlanda. 

Carlstedt, C. A., kyrkoherde, Vena. 

Dahlberg, F. G., folkskollärare, Källby. 

Dahlgren, J. F., folkskolHirare, Ange. 

Dickson, A. E., godsägare, Alingsås. 

Dillner, J., trädgårdsmästare, Bureå. 

Edström, J . A., kyrkoherde, Piteå. 

Ekman, E. T., predikant, Jönköping. 

1<.:lmers, O., kontraktsprost, Vånga. 

Eriksson, E., förste Iiirare, Falun. 

Eriksson, C. Th., herr, Berga Stenhuggeri, 


Kumla. 
Eriksson, Erik S., luntbrukare, Vad Ving

åker. 
Eriksson, E., mjölnare, Ullungsfors, Edsbyn. 
Falk, J ., komminister, Högsjö. 
ForsheJI, J., Plym·, kyrkoherde, lIvetlancla. 
Feldt, Oscar. herr , Umeå. 
Forssander, Carl , hand!., Herrljunga. 
Forsell, Ruben, banvakt, Lobon'is. 
Forsgren, Fred., herr, i:iunds\'ull. 
Friden, Joh. , herr. Ulricehamn. 
Gerner , A., ö\'eringenjör , Malmö. 
Gnlner, G., folkskollärare, Motala. 
Gustafsson, K., lremmans,igare, SlInneränga, 

Flisby. 
Gustafssou, P. J., hemmansägare, Tenhult. 
Gnstafsson, Vilh., fabrikör , Tibro. 
Gustafssou, O., predikant, Espebnina, Ekenäs

sjön. 
C:yllensköld, A., kommendörkapten, Djurs

holm. 
Hagberg, S. E., kyrkohenle , Tenhlllt. 
Hall. G., hemmansägare, Rök. 
Hallberg, A., kyrkoherde, Tyringe. 
Halvarsson, O., herr, Strömsuals bruk. 
Hanson, Carl, inspektor, Göteborg. 
Hansson, A., kamrer, Holsby bruuu. 
Hellgreu, Knut E., folkskolHirare, MalutJ"äsk. 
Hemberg, A ., grosshandlare, Mariestau . 
Henriks, S., kyrkoherde, Svartorp. 
HofIund , K. J., disponent, Trehör/la. 
Holmiund, Albin, hand!. , Bastnträsk . 
ITnltberg, N ., folkskolliirare, Hörle. 
Isaksson, H., herr, Fridhem, Älgarås. 
Johansson, A. P., lantbrukare, S. Liu'dkulla, 

Ramfal!. 
Johansson, F., herr, Tyskagården, Kinne

malma. 
Johansson, J . Georg, folkskolIiirare, Böhlsen. 

Oviken . 
Johansson, J., f. d. folkskollärare, Uppsala. 
,Tohansson, J., ltwtbrukare, Rude, Gisebo. 
,Jolllwsson , M. , lantbl'ukare, Storegånlen, 

Kinnelllallllu. 
Johansson, J., lantbrukare, Essgärde, Husaby. 
•Johansson . S., handlande, Eksjö. 

JolJansson, S.. grosshandlare. Lule.i. 

.J ohansson, Viktor. soluatheinsföres tundare, 


Jönköping. . 
.Johnsson, J. F., folkskolI iirare, Sanuseryu, 

Jönköping. 
.Jonsson, A., fabrikör , ' nosenfors. 

Jon~,on, J. .'\., lantbrukare, Espefall, Me
dalby. ' 

Jörgensen , N., direktör, Bellevue, Vagnhärad. 
Kalling, H. gymllastikdirekt(;r Lund. 
Karlsson David , . l.tntbrllkare, Tjunnaryd, 

Ekenässjön. 
Karlsson " E., handlqnde, Fjugesln. 
Karlsson, K. G., di'\:ektör , Forserulll. 
Karlsson, Karl , hemmansägare, .Tärvsö. 
Karlsson , Albin. folkskolIiirare, Göteborg. 
Karlssou , Aron,' kyrkoherde, Grebo. 
Kjellberg, E., brukspatron, Villåsen. 
Klingner , G., kyrkoherde, Göteborg. 
Kristoffersson, J. F. , folkskollärare, Sanda. 
Kulier, C. J., folkskollärare, Anteu. 
Lagerberg, Bror, folkskolIiirare, Brånsta, 

I(uml:l. 
Lagergren . A., kakelugnsmakare, Hemse. 
Larsson , ,Joh., lantbrukare; Hemmungs, Hab

lingbo. 
Larsson; Lars, kOllllllunalorclf., ÄIs ta, Nor

,lerön. 
Larsson, OSC,1\' , lantbrukare, Anaryd, Bröt je-

mark. 
Laurell , E., komminister, . Sundbyberg. 
Lindholm, J. P" skräddarmiistare, Virserum. 
Lindström, Aug., kyrkoherdp, Stockholm. 
Lindström, A., folkskollärnre , Klintehamn. 
Ljungqvist, C. , handlande, Mullsjö. 
Löfgren. Aug., godsiigare, Borås. 
Markgren, Albert, k.vrkoherdp, BygdeN. 
Magnusson, O.. hemlllans1igare, Orrviken. 
Meurling, Ch., kontraktsprost, Kristdala. 
Mogensell , li' .. handland<" Mörby. 
Mårtenson, M., heuunantiiigare. On·viken. 
Nilsson, A., folkskollärare, Hacb·ad. 
Nilsson, Ax., nämndeman , Grop en. 
Norbeck, O., kyrkoherue, Mo, Helsingmo. 
Nordling, J., revisor, Kramfors. 
Nylander, R, folkskollärare. Lnleå. 
Nylander, J. /I., kommuualordf. , Djörköby. 
Nylin, C., f . ,<l. folk skollärare, Orebro. 
Nystedt, B. J., fOlktikollärare, Göteborg. 
Odhner, C., rådman, Mltriestad. 
Ohlsson, N. A .. folkskollärare, Grötlingbo. 
Olenius, P. , kyrkoherde, Nysätra. 
Olsson, Anders, niimndelllan, Norderön. 
Olsson, Car!, komminister, Färgaryd. 
Olsson, C. M., fabrikör. Sunne. 
Olsson, Ivar, hovriittsnotarie, Liuhult. 
Ottander, O. A ., kontraktsprost, östervåla. 
Ottoson, N. P., herr, Solshester. Skede. 
Oxelqvi Rt , N .. verkmiistare, lIus'knuna. 
Palm, J., poliRmästare, Hiilsiugborg. 
Persson, ,Stor"kers Erik , hemmansägare, V. 

Björken, Siljansniis. 
Peterstion, .J. A. V. folkskolIiirare Mönsterås. 
Petersson , N. Aug.: fubrikör, Viir~amo . 
Petters,on, Edl'in, tJ-ädgtirdsmästare, Nysund, 

Mölnbo. 
p ·tt~r,son , C. F., folkskolliirare, Skattungeby. 
Pettersson, G. , lantbruknre, Edsberg. 
Petlersson , .Joh. , bagarnlästare. Ovanlllyra . 
P etters.-on, P'. 1:., halHlLlIllle, ·Hvetlanda. 
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Pettersson, J. A., herr , HalHara, Syaneberg. 

Risberg, P., kontraktsprost, Lofta. 

Rydqvist, E., kyrkoherde, Gistad. 

Samuelsson, A., lantbrukare, Sandäkra, Bäck

seda. 
SamzeJi us, E. , banktjänsteman, Kumla. 
Sandelius, J. S., kyrkoherde, Lyckäs (;ärd. 
Sanden, Joh. , kyrkoherde, Askersund. 
S isell, :M., folk.skollärare , Mora. 
Stenbeck, C., kyrkoherde, örebro. 
Stenqvist, J_ D., fabrikör, Kvidinge. 
Svanberg, J., mask ini st, Karlskrona. 
Swartz, A., överlä.rare, Norrköping. 
Svensson, G., kamrer , Lidköping. 
Svensson, J., postmä.sbl re, Sliter. 
Svensson, N. B., kantor, Lämnhult.. 
Thavenius, G., apotekare, Ulricehamn. 
Thörnqvi st, S., lantbruka re, ~laspelösa. 
Tid eström, Hj ., kyrkoherde, Bjursäs. 
Toorell, C. E., la nthrukare, Ettrarp, Hok. 
Tottie, ~l. Ph., berr, Linköping. 
Törnblom, H ., stationsinspektor, Sörting. 
Unosson, C., förvaltare, Ekolsund . 
'Vrerneman, A., komminis ter, Händ ene, Skara. 
Weber, IL J., f. d. folk skollärare, Viixjö. 
'Vcnne rs ten , K ., kas.sör, Bor1\s. 
Windnhl , B., grosshandl. , Figeholm. 
"Verner, L ., lantbrukare, Rörsås, )lariesbd. 
YVestman, A., direktör , Korsnäs. 
Westling, ,V., komminister, Kopparberg. 
Wisbol'g, V., disponent, Bankeryd. 
Wittencrona , A., kontraktsprost., Adelöf. 
Zellner, A. V., komminist.er, Hagalund . 
_\ kesson, O., folkskollärare, Spj utsbygd. 
Aström, J., kronojä.gare , Hå.lland. 
öberg, F ., d:r , kyrkoherde, Vännäs, SpöIand. 

b) Kvinnliga ombud : 

A brahamsso n, Ida, fru, Norrköping. 

: \ndersson , Ch., frök en, Vadstena. 

_.. ndersson , H. , fröken, Hareryd, Flisby. 

Anjou, F., fru , Trollebo, Herrljunga . 

Berg, :M., fröken, Hälsingborg. 

Bergh, Olga, fröken, Västera s. 

Boberg, E ., fru , Folkungagatan 42 C. , 8thIuI. 

Bondesson, Lydia, litrar., )<aglurp, Björköby. 

Billing , K , fröken , Flisby. 

Brun,kog, Eva, fröken , Falköping-Ranten. 

Brusewi tz, H ., fröken , Hova. 

Burman , )!aria, seminarieföreståndarillna, 


Lycksele. 
C'arlsson, Ester, lära rinna , fru , Sjöagård , ös

t erkor" berga. 
Dalholm, .Anna, lärarinna, fröken, Kristdnla. 
Danielsson, Brita, fröken , yttergärde, Oviken. 
Didoff , K., fröken, Växjö; 
Villner , H., fröken, Kora. 
Edin, Alice, fru, Piteå. 
Ek, Marin , fröken , ·Wrigstad. 
Eriksson , Helena, fru , Kila.fors. 
(;nllander , G., fröken , Uppsala. 
C; ranlund, K. fru , Sollefteå. 
lfnbbe, H. , fröken, Baggetorp , JiimseruJll. 
Hulmgren, A., irn , K öp ing. 

Holmqvist, Jenny, fröken, Tenhult. 

Hultkrantz, M., fru, Björnö, Heljebol. 

J ohansson, A., fröken , Alings1\s. 

Johansson, Hilmn , fröken, Forssa Bruk, 


Katrineholm. 
J onsson, A., fru, Osteräng. 
Karlsson, :M., fru, FröbergaGård, Norrköping. 
Landgren , ·S., fröken, Y6tad. 
Lindberg, R, frn, J\:öpenhamn. 
Liudberg, Gertrud, lii rarinna, fru, Bjlirme

lund, Fåkel". 

Lindberger, M., fröken, Äng. 

Lind ell , Ang., fru, Bergby. 

Liljesson , Anna , lärar iuna, Grebo. 

Lnndgren, :Maria, fröken , Viirna , Björsä.ter. 

Nilsson, Lisa, frök en, Sjövik, Edsbyn: 

Nyblad, S" fr öken, S kellefteå. 
Norberg, J. , fröken, Umeå. 
Olsson, Klara, frn, Lund, Genvalla. 
Peterson , Alma, fröken, Blirsta, H ackvad. 
P eterson, Hanna , frök en, Sjömarken. 
Pettersson, Ida, fröken , Ski llingaryd. 
Runnbäck, Hilma, fröken, Uppsala. 
Samuelsson, K, fröken, Ljungby. 
Sandberg, Olga, fr n, Misterbult. 
af Sandberg, J., fru, Vänersborg. 
St.een, Helene, fröken, Hvetlanda. 
Sundell, J ., fru, Malmö. 
Svensson , Olga, fru, Sandurne. 
Svensson , S., fröken Lyckå.s Gård . 
Svensson, M., fröken , Visby. 
Uhrbom, 1., frn , Viirnamo. 
Wahlberg, Ellen, s juksköterska, Dal s·Rostock. 
Wallman , Hilda, höken , Ljusne: 
'Veinberg, E. , fru , Karl stad. 
' ;Vennerberg, Elin , liira.ri nna, Söderhamn. 
Widmark, K, fru , Hälsi ngborg. 

s. M. K:s Californiakommittes 
årsberättelse för år 1921. 

»H en'en hm' låt·it sin {1'ii/s
rrin!J bli'va kunnig. H(m har 'up
penba.rat sin 1"ä.tt{ii1"dighet tö,
hcdningunw8 ögon.» Ps. 98: 2. 

När Gud ater har givit oss ett till~ 
fälle att samlas till årsmöte vill jag 
härmed avgiva några ord till årsM
rättelse. Gud har varit god emot oss 
och krönt verket med framgång på 
alla områden . Ifrån fältet hava gläd
jande underrättelser ingått i det att 
trettio tre (33) personer blivit döpta 
och förenade med församlingen och 
övergivit avgtldarna och vänt sig till 
levande Gud. 

Inemot ett par hundra hava ingivit 
sina namn som sökande. 

http:liira.ri
http:komminist.er
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Under första delen av åi'et var 
hungersnöden ganska svår på vårt 
fält och vår missionär fick utdela fö
da åt många hungrande särskilt till 
barn och äldre personer. 

På det finansiella området har det 
gå tt ganska bra, så att 'alla grenar 
av missionen hava underhållits och 
arbetet ' fortgått obehindrat. 

Mycket mera kunde dock uträttas 
om medel ej fattades för utvidgning 
av verksamheten.. Vi äro dock tack
samma att våra arbetare sluppit lida 
brist. 

Koml1litten har även haft besök av 
Svenska Missionens i Kina sekretera
re broder Nathanael Högman, .ifrån 
Stockholm. Detta besök var till stor 
uppmuntran för kommitten och öv
riga miSSIOnens vänner. Kommitten 
har hållit åtta möten under året, vil
ka varit väl besökta och prägIade av 
frid och endräkt. 
A Svenska Missionens i Kina Califol'

niakommilLes vägnar : 
OLE ALEN, 

kassör. 
Kingsburg i januari 1922. 

Kassörens rapport, Svenska missionens i Kina 
Californiakommitte för året 1921; 

Inkomster : 
. 	Un~do~s fö r. koloni mi~sionskyrka .. 50 : -

SyforenlOgen .... . . ... . . . . ...... . . . 25 : 
A. P . Nylin .... . ..... . .. . ... . . . . . 15: 
L . J . Olson . . . .. . .. . . . .. . . . . .. . . . . 20:
Mrs. P. Olson . .. .... .. . .. .. . . .. . . 10:
J . H . Peterson . . . . ....... . . : . . . .. . 40:
Nils Christenson ......... . .. ... ... . 10: 
G. Bordson .. .. . . . . .. . . . ..• . . . . . .. 150: -
Nels Erickson .. . .... ..... ... .. . .. 15: 
Ole Alen ..... . . . . . ... ... .. ... . ... . 50: 
A. T. L . .. " . . .. . ..... .. . . ... .. .. . 100: 
Alex Danielsoll .. . ... .. .. . .. .. .... . 25: 
C. .J. Anderson . . ... . . .. . . .. . . . ... . 50: -
Thol Nel son . . .. . . . . . ... . .. . .. . .. . 25: 
A. G. Dahlberg . . . .. . .... . . . . .. . . 25 : 
J . Loven ... . . . . . . . . . . ... . . . . .. . . 125 : 
P . A. L... .. .. ..... . ....... .. .... . 125 : 
John Svenson . . . . .. .. .. . . .. . . . .. . 25 : 
J. A. Lindström ..... . .... . ..... . . 10: 
E. H. Lindquist ........ .. . ... . . . . 15 : 
K. G. Lindquis t .. . ..... . .. .. . . . . : i50: 
J. J. Olson . .. . .... . .... . . . ..... . 25 : 
F r ia missionskyrkans ungdoms föl'•. . 50: 

Transport 1,035: 

Transport 1,035 : 
Fria missionskyrkans sönd.-skola .. 45 : 
V. S. Lundström.. . . . . . . . ....... . . 90 : 
E. Lundström . .. . . ........... . ... 90 : 
Kate Johnson . ... . ... . . ........ .. 60: 
Rosa Ostlund ." . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 : 

. 	Missionskyrkans söndagssk. Turlock 40 : 
Fria missionens söndagsskola .. .. . . 75: 
D. P. Dahlin. .. . . . . ..... . .. . .. . .. . 37: 50 
Julfavakommitten ..... . . . .... . .... 35: 
Kassabehållning från 1920 ....... . . 353 : 17 

Summa dollars 1,905: 67 

Utgift er: 
Nils och OIga Svenson lön . .. . . . .. . . 890: -.., 
Böcker, etc. . .. .. . . ......... . . ... . 9: 99 

Ett riddju l' ... . . _ ... . ........ . . . . 100: 
Julgåva .... . .... . . .... .. .. . .. . .. . . 35 : 
EV3ngelist- o. bibelkvinnoverksamhet 720: 
Kassabehållning . . ..... . ....... . . . 150: 68 


Summa dollars 1,905: 67 
A . F. Lindgren , 

kassör. 

Från redaktion och expedition. 
Årsmötet 
kommer i år v. Gud att äga rum enligt 

följande program. Onsdagen d. 24 maj kl. 
7 e. m. samlas missionens ombud och vän
neri kyrksalen i Stadsmissionens lokal, 
Stortorget 3, Stockholm. Efter hälsnings
tal av ordföranden föredrages revisions 
berättelsen och förrättas val av revisorer. 
Sedan talar apotekare K. Nilenius, Jönkö
ping, varefter en gemensam bönestund föl
jer. Därefter serveras te i våningen en 
trappa upp från kyrksalen. Anmälan om 
deltagande i supen sker till S. M. K:s exp., 
Drottninggatan 55. Riks 4459, A. T. N. 
224 73. 

Kristi Himmelsfärdsdag, d. 25 maj, fort
sättes mötet i Betesdakyrkall, Floragat. 8, 
kl. 11 f. m. Efter en kort inledning av 
ordföranden talar Prins O. Bernadotte och 
missionär August Berg. Omedelbart där
efter blir mis'sionärsavskiljning, under led
ning av missionsföreståndare E. Folke . 

Gemensam middag anordnas å Hushålls
skolan Margareta, Drottninggatan 69 kl. 
3 e. m. 

Mötet fortsätter i Betesdal,yrkan kl. 6 
e. m. under ledning av vice ordföranden. 
Därvid lämnar sekr. utdrag ur årsberät
telsen. Därefter få vi lyssna till korta an
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1'öranden av hemmavarande missionärer. 
Då flera av dessa, om Gud öppnar väg, 
ämna återvända till Kina på sensomma
rcn blir detta tillfälle förmodligen det en_o 
da då de samlade missionsvännerna [å se 
och höra-dem innan deras utresa till Kina. 

Fredagen d. 26 maj äger utflykt till Duv
bo rum. Avresan ditut. sker lämpligast. 
med tåg som avgår från Västeråsbanans 
lokalstation vid Centralstationen kl. 10.57 
f. m. 

Lätom oss så [ramför allt bära vårt års
möte fram i bön inför Gud! 

Hemkomna missionärer. 
Såsom i förra numret angavs återkom

mo missionärerna August och Augusta 
Berg till Stockholm d. 2 maj. 

Vänner som fått hembud. 
Tvenne missionärsmödrar hava nyligen 

[Mt hembud: fru Andersson, Jönköping, 
mor till fru Ida Ringberg. och fru Lars
son, Göteborg, mor _ till missionär Da,id 
Landin. Låt oss i hön ihågkomma dem 
som stä sörjande!. 
Om jullådorna. 

se föreg. nummer! 

Årsberättelse för Kvinnliga 
Seminariet. och Flickskolan 

i Yuncheng 1921. 
Annu ctt -år ligger bakom oss under vil

ket vi i frid fått arbeta trots nödtid och 
oro på många håll. 

Seminariet började den 27 januari och 
småskolan den 14 febr. Terminen avslu
tades dcn 25 maj. Elevantalet var: i semi
nariet 4, i folkskolan 13 och i småskolan 
34, beroende på at! ett 20-tal dagelevcr 
mottogos och erhöllo middag i skolan. Dc 

utgjorde en svårskött klass men m[lI1ga 
bland dem yoro mycket intresserade. 

Höstterminen pågick 31 aug. 19 dec. De 
fattiga dageleyerna uteblevo men flera flya 
tillkommo så att -antalet var 44: - i semi
nariet 4,' i folkskolan ' 18 och i småskolan 
22. Där - har vår [örsta småskollärarinna 
troget skött sin plats och i folkskolan ha
de vi på hösten en av våra folkskolIåra
rinnor anställd, som gjorde et! gott ar
uete. HelT och fru Swen ha hlott haft 

Utexaminerade småsko//ä/,Q/·innor. 

några timmar pr vecka, då den förre f. n . 
är anställd av manliga seminariet. Lära
ren 'Vang har skött undervisningen i mo
dersmålet uti seminariet och folkskolan. 

En stor förändring skedde den 14 mars, 
då seminariets förestånd arinna, h-öken 
Frida Prytz, l-este hem på semester, men 
med benägen hjälp av mlsslOnärernn 
Blom och Landin kunde arbetet i semi
nariet fortgå till arets slut. Fem småskol
lärarinnor ha utexaminerats, en i maj 
och fyra i dec. Ny klass mottages v. G. 
hösten 1922. - Hälsotillståndet har på det 
hela varit mycket gott. 

Välsigne nu Herren vår unga skara och 
det arbete, som utförts bland dcm! 

Yuncheng i jan. 1922. 
Maria Ny/in. 

Expedition: Drottninggatan 55. Telegramadress: "Sinim", Stockholm. 

Telefon: Riks 44 59! Allm. 224 73. 


~~~---

INNEHÅLL: 
III. - Redogörelse [ör Svenska Missionen~ i Kina 35-:te yerksamhetsår. - Fl'an re
daktion och expedit-ion. - Arsberättelse för kvinnliga semilial-iet. 

~ 

Stockholm. Svenska Tryckeriaktiebolaget, J~~2. 



N:R 7. ÄRG. 27. JUNI 1922. PREN.-PRIS 2: 50. 

ORGAN FÖR SVENSKA MISSIONEN I KINA 
REDAKTION: ERIK FOLKE, NATH. HÖGMAN. 

SADD PA GUDS ÅKER. 
. \ "rec kningar p[ter föreclrag a v mi ssion iir A.u,gust Berg vid S . ,r. K: s 3,j :t e Är"högtid. 

Text: Mark. 4: 26- 29. 

"Sadd pfl Guds åker», det är ett 
ord, som väcker . genklang i denna 
församling. När vi vid vår hemresa 
ankommo till Shanghai, mötte oss 
där hudskapet om kyrkoherde Ham
marstrns frånfälle . Det fyllde våra hjär
tan ,med djup sorg. Huru ofta hade 
vi icke vid vara dagliga morgonböner 
eller om söndagarna läst ur hans 
Dagliga betraktelser eller ur hans pre
dikosamling med ovannämnda rubrik 
till stor uppbyggelse . . Ja , han var 
även var »hovpredikant» därute på 
missionsfältet. 

P ä denna stund skulle jag vilja 
stanna för trenne tankar i samband 
med denna text: 1. Såningsmannen, 
2. Sådden och 3. Sädet~ grobarhet. 

Gud har många såningsmän, män 
och kvinnor. De f å så vid alla till
fällen , vår och höst, i alla väder. 
Dl'tta såningsarbete är ett härligt kall 

framför allt dä rför att såningsmannen 
får vara en Guds medarbetare. Är 
det icke underbart, att Gud använder 
frälsta syndare för att rädda andra 
syndare, När Paulus tänker på detta, 
utbrister han: »Mig den allra ringaste 
ibland alla heliga har den nåden bli
vit given att förkunna Kristi out- ) 
grundliga rikedomar.» På ett annat 
ställe säger han : »Jag är icke värd 
att kallas apostel. » Men han säger 
ock: »Jag aktar det ämbetet högt. » 

När våren kommer, blir det brått
om med såningsarbetet. Det är brått
om i Guds rike . Där råder en oer
hörd brist på arbetare. »'Skörden är 
mycken men arbetarna äro få . Bed
jen för den skull skördens Herre, att 
han driver ut arbetare till sin myck
Uri skörd. » Ofta ute på missionsfältet 
stå vi rådlösa och frågande, undran
de vad vi skola göra för alt kunna 
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erhålla såningsmän. När vi försökt 
alla utvägar och använt alla medel 
att kalla arbetare dit ut, komma vi 
tillbaka till detta enda: Vi få bedja 
skördens Herre sända arbetare till sin 
skörd. 

Såningsarbetet är ett mödosamt 
men ärorikt kall. P å en av Kina In
lands Missionens stationer i den långt 
avlägsna provinsen Sin-kiang arbetar 
en ensam mIssIOnär. Till hans sta

tion är det flera månaders resa ifrån 
kusten. Under 14 år har han troget 
arbetat där och sått Guds säde, men 
det synliga resultatet består blott av 5 
kristna, som han vunnit för Gud. Så
ningsarbetet är ett mödosamt kall, 
men ock fostrande -till uthållighet, tro 
och till bön. Säkerligen fostrar mis
sionskallet mer än något annat kall 
till detta. 

Nä r vi äro sysselsatta med sånings
arbetet ha vi understWldom så brått
om. Vi vilja skörda samma dag, som 
vi så. Men om vi tänka på Nikode
mus, huru länge dröjde det icke förr
än den mannen bä rgades in i Guds 
rike. Aldrig har väl ett fulltonigare, 
evangelium förkunnats än det som 
under nattens tysta timmar förkun
nades för honom och ändå dröjde 
det, innan sädet grodde och bar frukt. 
Detta är för oss trösterikt. Vi skola 
ock i sinom tid skörda, om vi icke 
tröttna . 

När vi kasta en blick tillbaka på 
de gångna 35 årens arbete, då se vi 
först en brodd därute på vårt fält. Det 
är de unga i våra skolor, 850 elever 
och 7·00 barn i söndagsskolorna. Den· 
na brodd måste tillvaratagas. Ungdo
men är ju hamtidens hopp. Vi se 
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också ax. Det är de mera mognade 
kristna, de 2,568 församlingsmedlem
marna och de nära 5,'000 anhängar
na. Det är män och kvinnor, som sta 
mitt uppe i Guds rikes verksamhet. 

Och så ha vi också fullbordat vete. 

Jag ser för min blick dessa gamla vit
håriga kineser, stödda på sina stavar, 
mognade att bärgas in i den himmelska 
ladan. Många ha redan gått före . En 
stOl' skul'a har genom S. 1\1 . J{: s. s i',

ningsarbete vunnits för Guds rike , 
och står redan bärgad på den him
melska stranden. 

När jag s~r mig omkring här hem
ma, finner jag ock, att många, som 
yoro unga, när jag reste ut, nu mog
nat till fullbordat vete. 

o I vår text står det också : När axel 
iiI' moget, strax låter han liten g~1 . 

Säden går upp och växer, han vet 
själv icke huru. Detta är ett tröste
rikt ord. All berömmelse är utely ckl, 
men ock all" onödig oro och omsorg. 
Det enda såningsmannen bör bekym
ra sig om är, att han äger gott uts'äde 
i sin skäppa. Rationalismen tränger 
ut även på missionsfälten . Den säd, 
vi behöva så, är Guds ord, som kan 
pånyttföda. Såsom Petrus säger: »Föd
da på nytt icke av förgängligt utan av 
oförgängligt säde genom Guds levan
de ord, som förbliver evinnerligen. " 

När jag för 30 år sedan reste ut 
till Kina och besökte Mariestad, mimls 
jag hum som den kära Maria, vid 
dörren i missionshuset klappade mig 
på axeln och sade:))Berg lille, ha all
tid gott säde i skäppan. )) Give så Gud 
sina såningsmän sin nåd därtill, att 
det levande Guds ord blir utsått. Hans 
namn till ära! 
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Vår föreningspunkt. 
Svenska skolan till höger på bilden. 

En hälsning fl'ån [(iImngshan . 

. Missionär John Petersson, som på väg till 
S. M. F:8 missionsfält i Kongo gjort en 
världsomsegling över Amerika och Asien, har 
haft vänligheten tillställa oss följande : 

Under mina tre månders resor i Ki
na, varunder jag· haft förmånen att 
besöka flera svenska missioners ar
betsfält, har jag hunnit se åtskilligt. 
Ofta har jag haft anledning att göra 
jiimförelser med förhållandena i Kon
go, dels till följd av slående likheter, 
dels till följd av de stora olikheterna 
mellan vad jag sett här och där. Men 
nu till sist har jag sett något, för vil
ket jag ej finner någon jämförelse
punkt i hela Kongo. Och detta därför, 
att vi ej hava något liknande där och 
aldrig kunna hoppas att någonsin få 
det. Det är den Svenska Siwlan vid 
[(ikungshan, en den starkaste för
eningspunkt för våra svenska missio
ner i Kina. 

De tre sista dagarna av februari har 
jag fått tillbringa här uppe på berget 
bland barn och ungdom. Och innan 
jag reser härifrån, medan ljudet från 
orgeln och· pianot i musikrummet når 
mitt öra tillika med skratt och stoj 
från snöbollskrig och kälkbacksåk
ning utanför mitt fönster, medan vad 
jag sett i matsalen, de fIiskt rosiga 
kinderna, de strålande ögonen och den 
goda aptiten samt husfaderns och hus
moderns omvårdnad om sin »lilla 
flock» om fyrtio ej hunnit bliva ett 
minne utan ännu är en omedelbar 

upplevelse; medan minnet av lektio
nerna, jag åhörde, och den »spända» 
uppmärksamhet jag förnam, då jag 
vid ett par tillfällen sökte föra dem 
med mig på tankens vingar ut till 
Kongo samt vår sköna uppbyggelse
stund på söndagen, ej hunnit trängas 
undan av nya intryck; medan allt 
detta fyller min varelse med tacksam
hetens känslor till Gud för denna sko
la , måste jag, innan jag lämnar denna 
för Gud helgade plats, sända en häls
ning härifrån. 

Det är ju ej blott en skola för våra 
svenska barn i Kina utan också ett 
hem för dem, och ett kl'istet hem, den 
tid skolan pågår. Att inte heller kli
matet i Kina är så nådigt, hava många 
missionssällskap bittra erfarenheter 
av. Flera av barnen här hava mistat 
någon av sina föräldrar. Det kändes 
så ömt om dem, och särdeles ömt kän
des det om lilla Viola Friedström, som 
under loppet av ett år miste både far 
och mor. Såsom ett hem för våra mis
sionärers och även andra svenskars i 
Kina barn må denna skola och i syn
nerhet de som förestå hemmet få vara 
föremål för våra böner. 

Här förenas våra missionärers in
tressen kring sin dyrbaraste jordiska 
egendom, sina barn. Här äro barnens 
intressen förenade - i skolsalen, i 
matsalen, på lekplanen. Måtte de ock 
bliva förenade, då det gäller högre in
tressen! Såsom de äro ett, då det gäl
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ler att vara svei1skar - jag vill lova 
att de [iro svenska! - må de i lika 
hög grad vara ett, då det gäller att 
v<II"a kristna! 

Jag anar, ehuru jag knappast vågar 
uttala det, vilken betydelsf' denna 
skola skall kunna fil i niimnda avseen
df'. Men till mbsionens alla vänner i 
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Sverige viJle jag säga: »,Glöm ej ~'är 

svenska skola i Kina! Bed för den! 
Bed för liirarne! Bed för barnen! Bed 
för hemmets föreståndare och före
ståndarinna! Och bed för barnens 
föräldrar! » 

Kikungshan, Rina, d. 28 febr. 1922. 
.John Pciasson. 

Missionärernas farvälbudskap. 
Yid arsmöteI på Kristi I-limniels fioinb

dagens e. m. bjödo flera av de hemma" 
varande missionärerna farväl till de för
samlade ITIlSSlOnSVannerna. Det var en' 
gripande stund, som säkert sent skall 
glömmas av de närvarande. 

Missionar L. H. Linder lämnade S[lsom 
minnesord Frälsarens ord till lärjungar
na: »1 ären de, som hava förbliv i t hos 
mig i mina bedrövelser.» 

Detta ord visar, att Jesus kände lJehov 
ay sina' lärjungars gemenskap. Då han 
stod inför sitt livs stora kamp, l,ände hall 
behovet efter denna gemenskap linnu stör
re. Aven missionärens liv är en l;amp. 
Det har under årens lopp blivit mig mer 
och mer tydligt, a tt missionen i egentli
gaste mening är en kamp mot Satan och 
hans makt. I den l;ampen är det endast 
kärleken till Jesus, som kan hålla oss up
pe. Kärleken till ldneserna räcker ej här 
tilL. Det är denna kärlek till Jesus, och 
hängivenhet för honom, som han gläder 
sig ~lt. När vi under ,stridens hetta och 
prövningarnas mflngfald trots missräk
ningar och det som är ägnat att nedslå 
vårt mod, tåligt härda ut, glädja vi vår 
Frälsares hjärta. Det är denna kärlek. 
och hängivenhet hos oss, som han läng
tar efter att få se. 

När .resus var på jorden. lä ngtade han 
efter denna kärlek, och si'ldan kärlek läng
tar han efter än. 

Härefter meddelade talaren nilgot av 
sina erfarenheter under den sista arbets
perioden. Striden hade varit skarpare 
än någonsin förr. Gud hade från början 
öppnat en stor och vid dörr för evange
lium i det nya distriktet, men svårigheter 

hade snart l,ommi!. Söndring"" i försarn

lingen, som lett till en nationaliSlisI; för
samlings bildande, vars kristendom hu
vudsaldigen syntes vara patriotism, hade 
vållat mycket bekymmer. Här gällde att 
i kristlig kärlek hålla ul. Då skulle se
gern vara viss. 

Fröken Frida Prytz lämnade S~lSOJ11 
minnesord följande ord ur Uppenbarelse
boken: »SC, jag gör allting nytt.» Vi mis
sionärer som komma hem , betonade tala
rinnan , behöva förnyelse, vi behöva vii:l 
til! kroppen och andlig vederkvickelse till 
själen. Bådadera hade hon nu fått. Hon 
kunde intyga sanningen av, att de som 
vänta efter Herren f~l en ny kraft. I Kina 
stå missionärerna i det mest intensiva ar
bete. När vi komma h em, behöva , ;i i 
stillhet få läsa våra biblar, utan att tänka 
pR alt man därvid skall bereda sig för 
något mÖ le. 

Ja, allting behöver bli nytt , allting. Ny 
kärlek, nytt tålamod, nytt liv i vårt ar
bete, mera bön. Och löftesrikt står det 
ordet : »Den som hoppas på Herren, skall 
icke, komma P~l skam.» 

Fröken Prytz meddelad.e också, att det 
var för ungefär 28 år sedan, hon just på 
denna plattform hade blivit avskild till 
missionär. I underbar trofasthet hade 
Gud burit henne under alla dessa år. 

Fru Johanne Olsson omtalade hur hon 
längtat efter att fä stå mitt ibland mis
sionsvännerna i Stockholm. Hon hade 
längtat efter att lära känna dem för alt 
få del av deras kär~ek och få en plats i 
deras förböner. Detta hade hon nu i rikt 
måH fått. Och på samma gång hon tac
kade för vad hon härvidlag fålt erfara, 
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bad hon, at t även i framtiden få vara in
nesluten i missionsvännernas förböner, då 
hon nu stod i begrepp a tt resa till Ame
ri!{a för att därifrån med sin man fram
deles fortsätta till Kina. 

Missionär Berglings äldste son, Morris 
Bergling, som på förmiddagen jämte sin 
trolovade, fröken Carola n.udvall , blivit 
avskild för missionärskallet, vittnade om, 
hur underbart Gud hade lett honom fram 
till detta steg. Han gick llU med frimo
dighet åstad i sin faders ~pår. Inför alla 
de svårigheter, som slwlle kunna kOlllllla 
att möta, ägde han ' fönissning om att 
Gud är trofast och alt han, som kallat, 
aldrig skall svika i trofasth et. 

Fröken Carola Rudvall erinrade om' 
ordet som säger, att »om en lem lider, så 
lida alla lemmarna med». Hur viktigt är 
det icke då, alt yi, som äro lemmar för
bliva trogna emot honom, ty äro\"i otrog
na , så lida icke blott Yi själva sbda,utan 
hela församlingen. Talarinnan kände sig 
ytterst ringa och ovärdig all [~I gå ut som 
missionär, men cHI Gud kallade henne, 
vågade hon ej annat iin gå och bad , att 
ä\"en hOIl skulle få yara inneslut en i mis
sionsvänenmas förböner. 

Missionärskandidaten Johannes JspiJerg, 
som, om Glid vill, kommer att avskiljas 
för missionen den 16 juli i Boden. talade 
över ett ord i prof. Jeremias hol;, som 
djupt gripi t hOllom. Det ordet lyder sfl: 
.»N,id i öknen». Del är skarpa kontraster , 
som h~ir' st{1 ('mot yarandra; näd i öknen. 
Talaren hade gripits av detta och arhetat 
mycke t P~t att få reda på den historiska 
situation, som låg bakom, varuti han ej 
ännu tillfullo lyckats. 'vIen det hade dock 
blivit levande för honom, at t många gång
er måste Gud skicka oss ut i öknen rör 
~ltl frt ge 'oss nad, och, slutade han , då 
jag nu går ut vet jag att allt clet jag be
höver finns i det ordet: »~ad i öknen». 

Fru Dagny Berg/inq talade P~l si tt var
ma och medryckande sätt och (:>rinrade om 
hur Yi nu prl denna missions 35-{lrsdag 
haya grund att lova och prisa lIerren . 
.\1' eIler a r vid y ttra höst- och vårmöten 
ha nu skaror lagts till Herren ute i Kina. 
De sista rlren 60, 70, ja 120, samtidigt.· 

Hon önskade innerligt, atl mJSSIOnSvall
nema skIJlle kunnat &e dessa gripande 
dophögtider. Det skulle ha blivit en s tOl' 
uppmuntran och en levande illustration 
av löftesorclet: »Alla hedningar skola 
komma och tillbedja inför dill ansikte.» 

Hon. berättade om hur det varit bruk
ligt alt när röyarna kommo för att in
taga staden, man då gick genom stadens 
gator och ringde med en klocka, för att 
kalla en man från varje hem ut till sta
dens försvar. Si'l ljuder ocl; kallelsen till 
oss i de krislna hemmen alt träda ut i 

kampen rör Jesus Kristus. \"i ha ett lia
ner: »Se, Guds Lamm!» Det är vad Jesus 
gjorde, vi gå ut att kungöra. Della kan 
omskapa en hednings hjärta. 

Det var djupt gripande, när talarinnan 
berättade om, hur för 24 år sedan hon och 
hennes make långt inne i Kina böjde siua 
knän och lade sin förstfödde gos&e, som 
Gud då givit dem, på Herrens altare. Hu
ru fröjdade dc sig inte nu över att de i 
dag hade få Il se honom invigd för Guds 
tjänst därute, och som ett minnesord lill 
de unga invigda och till alla de försa m
lade, lämnade hon Mästarens ol'd: »Ingen, 
som sätter sin hand till plogen och ser 
sig tillbaka, är bekväm till Guds ril;e.» 

Sist talade missionär Robert Rergling. 
Hans t a l hlev även ett farväl och ett tack 
till alla. som mött hOllom och hans kära 
med kärlek och vänlighet både nu och in
nån de kommo hem frå n Kina. Ett tack 
också till viinner, SO\1l under resorua i 
Sveriges b)\gder mottagit honom med så 
utomordentlig kärlek och giistvänlighet. 
Talaren betonade, att· det nog var ganska 
ovisst, om vi åter skulle få se varandra 
härnere. Det var nu just 30 ~tr sedan han 
p å denna plattform hade blivit avskild lilI 
missionär. Det ord, som d[1 bar honom 
var detta: »i'vlig iir given all nia]; t i him
melen och p~ jorden. Gån fördenskull 1Il.» 

Men då han nu hen denna gång ~ick i 
kraft ay samma befallning och löTte ville 
han ej tala om sig sjiilv och sina känslor 
utan 0111 en annan och lämhade sa de för
samlade missionsvännerna s:Jsom tänke
språk Ebr. 10: 13. I det ordet slår det, 
all Frälsaren väntar att alla fiender skola 
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varda lagda till hans fötter. Allvarligt 
framhöll talaren hur Mästaren fått vänta. 
Han har fått vänta på sin församling, och 
han väntar nu på dig du unge man och du 
unga kvinna, han väntar på sin försam
ling, alltjämt. Må då detta tänkespråk få 
bli ett minnesord och icke ett ord, som 
glömmes I 

Efter gemensam bön och sång var den
na minnesrika dag slut. 

Från redaktion och expedition. 

Utresande missionärer. 
Till Amerika avreser, v. Gud, fru .10

hanne Olsson jämte sin son Yngve med 
»Drottningholm» d. 30 juni och missionär 
L. H. Linder med »Stockholm» d, 17 aug. 
för att sedermera fortsätta till Kina. 

Vidare har biljetter beställts på ånga
ren »Azay Le RidalJ), som avgår från 
Marseilles d. 25 aug. De, som skola resa 
den vägen, äro missionär och fru Robert 
Bergling samt deras äldste son, Jl!Iorris 
Bergling och hans trolovade, fröken Ca
rola Rudvall, samt makarna Berglings sö
ner Martin, som medföljer sina föräldrar 
till deras station och Rudolf, som reser 
ut för att inträda i Svenska SIwlan på 
Kikungshan. Fröken Frida Prytz och 
troligen också bro Johannes Aspberg resa 
även med samma båt. 

\'i innesluta dessa våra syskon mis
sions\"ännernas trogna förböner. 

Missionärer på hemresa. 
}Ieddelande har ingått, att misSionär 

och fru Carltin samt fröken Fredrika Hal
lin erhållit biljetter med ångaren »Kash
mir», som avgår fr~ll1 . Shanghai d. 17 juni. 
Resan går genom Suezkanalen över Eng
land, och beräkna resenärerna att anlän
da till hemlandet i slutet av augllsti må
nad. 

Vi bedja att fä innesluta dem i mis
sionsvännemas förböner och då på ett 
alldeles särskilt sätt fröken Fredrika Hal
lin, som nu, snart 7D är gammal, har svå
rare än andra atl utstå en sådan resas 
strapatser. 

Vårt årsmöte 
blev i år en högtid underbart rik på väl
signelse. Redan vid första mötet förnum
mo vi en fläkt av den mäktiga, ljuvliga 
Guds Ande, som sedan vilade över hela 
mötet. Vi hoppas sedermera få publicera 
apotekare Nilenius värdefulla föredrag. 
Det som då gavs oss hör till de märg
starka rätterna, som vi särskilt i vår tid 
så väl behöva få del av. 

På Kristi Himmelsfärdsdagens förmid
dag var den stora Betesdakyrkan fullsatt 
av ~hörare, och en gripande stillhet vi
lade över oss. Dagens stora högtidsstund 
var ju, när de två unga invigdes till mis
sionens heliga tjänst. När sedan på efter
middagens möte den ene efter den andre 
av missionärema hjödo sitt farväl, voro 
många hjärtan djupt gripna och det för
nams med vilken varm förståelse mis
sionsvännernas hjärtan klappade emot de 
utgående. 

Utflykten till Duvbo hade lockat en be
tydligt större skara vänner än vanligt. I 
en viss mening brul,ar den dagen bli »den 
största i högtiden», och förvisso känna vi 
det så här i Stockholm, ty den glädje, 
Som våra vänner då tillföra oss genom 
sitt besök och de uppmuntrande ord och 
hälsningar från vitt skilda orter i vårt 
land de frambära, glömma vi ej. 

Rättelse. 
I föregående nummer har ett tryckfel 

insmugit sig i statistiken. Under »Statio
ner» står i femte raden uppifrån ·Pucheng. 
Skall vara Puchow. 

Vidare behöver den förklaringen tillfo
gas, att det uppgivna missionärsantalet 
endast avser dem, som nu befinna sig på 
fältet, ej de missionärer, vilka äro hem
ma på vila. Hela antalet missionärer är, 
jämte de två vid årsmötet avskiljda, 55. 

Förändrad bostad. 
Familjen Tjäder, som under 6)4 mån. 

varit bosatt i Malmö, har flyttat till Väs
terås. Våra syslwn önska få uttala sin 
stora tacksamhet till vännerna i Malmö 
för den myckna kärlek de där fått mot
taga samt bedja att fortfarande få vara 
inneslutna i missionsvännernas förböner. 
Deras nya adress är Villa Brage, Västerås. 
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Jullådor. 
Under en följd av är hava, på grund ay' 

r ådande förhållanden, jullådor icke utsänts 
till missionärerna. Missionärernas vänner 
hava då i stället kärleksfullt ihågkommit 
dem med penninggåvor. Nu har emeller
tid beslut fattats att i år återupptaga jul
Hldeutsändandet. Missionärerna, som va
rit djupt tacl<samma för de kontanta gå
vor, de erhållit, hava dock mycket saknat 
de mångahanda praktiska saker som lå
dorna brukade innehålla och som svår
ligen kunna erhållas i Kina. Då n. m. 
missionärerna i det nya Kina gå klädda 
i europeisk dräkt åro europeisl<a artiklar 
dess mer väll<omna. Allt som vi hava bruk 
för här hemma hava de bruk för därute. 
Och ej blott strumpor, ' kläder, matvaror 
o. d. behöva de, utan ock, och det ännu 
mer än vi härhemma, andlig kost -. 
böcker. 
.' De vänner, som i år vilja vara med om 

julsändningen till Kina, ombedjas att god
hetsfullt insända julgåvorna under tiden 
7-10 juni med följande adress: 

K. F. U. M. 

S. M. ]( Parkgatan 11 

Göteborg. 

Som det lätt kan uppstå svårigheter att 
lIpprätta för tulldeklarationen nödvändiga 
innehållsförteckningar, bedja vi vänligen, 
att givarna måtte åsätta varie paket en 
fullständig prislista, som borttages vid 
packningen i Göteborg. 

~oOOOOOOOO 00000000 0000000000 oooooooooooooooOo~ 

f. BREVAVDELNINGEN .l 
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Kapellinvigning i Honanfu. 
Då vi för en tid sedan hade glädjen att 

hiilsa våra syskon Malte och Ida Ring
berg välkomna filer till Kina, uttryckte de 
sin stora förvåning över, att vårt nya ka
pell stod färdigt. »Vi hade ingen aning 
om», sade de, »att det varit under bygg
nad, och frågan är, om någon däl'hemma 
yet om deL» 

Viss t ha våra brev hem varit mycket få 
under det ~st gångna året på grund av 
de oerhörda krav, som nödhjälpsarbetet 
ställde på oss, men nog ha vi skrivit, att 
kapellet var under uppförande, fast det ej 
blivit synligt i vår tidning. Byggnadsarbe
tet påbörjades i april förra året, och i 
november stod det färdigt. Vi hade . be
stämt invigningen till den 28 nov., men så 

Det nya kapellet i llonanf". 

utbröt järnvägsstrejk, så att de flesta av 
de vänner, som vi hoppats att få se med , 
hade måst utebli, då alla tåg voro inställ
da, och dels hunno Yi ej fullt avsluta en 
mindre tillbyggnad ay gatukapellet. Vårt 
stormöte jämte kapellinvigningen blev 
allts~, uppskjutet till den 9-11 dec. 

Den 10 dec. var en verklig högtids- och 
minnesdag. Ej mindre än omkring sju
hundra personer yoro samlade. Missio
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llär Cal'l Blom, som var den som började 
arbetet här i Honanfu, höll invigningstale t 
och gav oss en mycket intressant hi storik 
över arbetets början för nitton år sedan. 
lI ans och Ossian Beinhoffs första bostad i 
denna stad - med kapell och allt - var 
inrymt i e tt gammalt rannsakningsfängelse 
helt nära borgmästarens »iameJl)). Detta 

där samt blev sedermera elt redsblp 
Guds hand atl hos sina närmaste väcka 
begär eftel' livet i Krislus. Väl minnes 
jag del första s tormöte, som ja g var med 
om för sju !ton år sedan här i Honanfu. 
Då fanns här förut endas t fyra försam
lingsmedlemmar och vid nämnda möte 
döptes sex - alla från Changyang. Då 

Intcr i·Ö·" av dct nyn kalJ cUet Honan!lI. 

gamla minnesmärke finnes kvar än i dag. 
Ibland taga vi med besökande dit, och då 
man st~lj' mill på garden, och sträcker a r
marna ut å t och upp ftt, så räcker man 
takfoten på b cla- sidor. 

P å den tiden fanns endast en kristen i 
drnna trakt, nämligcn ute i byn Chang
y;mg, 20 Ii frän staden. lIan hade blivit 
förd till Iron i Shansi och blivit döpt 

Ing(Jngsportcn hU dct ?1 :lja ka)Jr7:let i Ho na.nrll. 
lfJv a?lgelistcn 11' u T'i(,'IIc7~cn s/(/cndc i Jlorten. 

hade missionen just köpt en del av den' 
egendom, som vi nu äga, och där värt 
gamla kapell ligger. Det Yal' då endast 
ett vanligt kinesiskt hus, men blev seder
mera ombyggt och utvidgat. Nu är det 
inrett tm sovrum för gosskolan. 

Så ha ti ren gått, och Herren har för
ökat sin hjord, v.arigenom . ))r ummet bli
vit oss för trängt)) . Det var ej utan, alt 
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jag en tid frul,tade , att vi tagit till det 
nya kapellet för stort, men denna fruk
tan fick snart vika. Vi ha nämligl'll byggt 
det S~l, att bortre d"len består av l\'cnnc 
mindre salar som stängas vid de vanliga 
gudstjänsterna. Och använd:'ls till klass
rum' för söndagsskolan m. m. \'id större 
möten kunna dessa förenas med den stör
re salen, och plats beredas för sjuhU[lcli'a 
personer. Hittills ha vi h aft dcn stora 
salen väl fylld de fl esta söndagar, och 
vi kunna ej nog tacka Herren för detta 
nya utrymme. Hade icke de myckct o[ör
m~tnliga valutaförliällandena Uppst~ltt un
der kriget, varigenom de utsända medlen 
smälte ihop till "tt minimum, Sfl hade vi 
kunnat ha kapellet färdigt för ett par ;1 r 
sedan. Men Herren, som råder övel' all
ting har rått även över dell a. 

Jag nämnde, att vi haft jänwägsslrejk. 
Detta är något alldeles nytt för oss i 
Kina, som visar, att della gamla kull ur
foll, följer med sin tid. En dag, (Hl vi 

' voro ute p,i gatan, min hustru och jag, 
överraskadcs vi av att helt plötsligt stöta 
ihop mcd ell ' demonstrationståg av om
kring Sj ll- a iittahundra arbetare fdn 
järuvägsverkstäderna här. De förd c med 
sig flaggor och standar, som buro in
skriptioner om förtryck av utlänuingar 
m. m. Dock gick det hela mycket s till
samt tillväga, och vi tycktc, att dct mcra 
Tiknade cn begravningsprocession. Alt 
kroppsarbetarna ävcn i Kina upphöjt sig 
i)jälva till en »slorma];:t», bevisas båst 
d~ira\' , att järnvägsstyrelsen fick loy att 
gå in p[l alla deras fordri Ilgar och till 
och med avskeda en av de högre Iranska 
tjänst emän, som klämt efter en del min
dre fal sa ricr. Denna senare fordran ringo 
dc visserligen ej uppfyllrl genast, men den 
m{lste änd,i beviljas, innan de började ,ar
beta igen. 

Den politiska oredan och osäkerhcten i 
allmänhet, som länge r ~ltt i landet, har i 
cn ej l'inga grad vänt de mera länkande 
sinnena till den kristna församlingen. De 
sc spanande efter kraft och ro, o<.:h mer 
än en ickc-l<risten uttalar öppet den över
tygelsen , att individens och nationens 
hopp finnes endast på den väg, som evan

gelium öppnar för dem. Dock - »tlen 
porten är trång, och den vägen iiI' smal, 
som drager till livet» - och l1l~lllga , \o m 
i sina hjärtan äro övcrtygade om lyckan 
och välsignelsen av att gå in pä den vä
gen, gå den ändå förbi. Då jag för n~lgot 
över en vecl,a sedan på en järuviigsresa 
korn i siiIlskap med en mycl,et trcvlig octl. 

Det '''!Iii mi8Sionö1'sl!"srt oj lIouanf//.. Jlissiul/ii?' 
och (1''11 R ..llndr1'sson sa'lI/,f dr,.us bar" Sils, 

10 (ir, Elsa !J (il', ,l,..,w .5 (['r, .1lm'!Jf/,'rta " (/'I', 

bildad man , sade dcnne ungefär följandc: 
».Icsu religion och lära har j,lg noga stu
dcrat, och känner väl till den l,ristna för
samlingen ocksfl, och dct är min ful'la 
övertygelse, att denna v~ig är den rälla. 
Jag uppmanar ofta mina vänner och be
l,anta att förena sig med församlingen.» 
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Jag sade då: »Skulle inte denna uppma
ning ha större effekt, om ni själv ginge 
före och visade vägen?» »Aclo), sade han, 
»jag är gammal konfusi~nist, och det äl' 
~\art, mycket svå rt.» 

På samma tåg fick jag sällskap med en 
muhamedan och blev glatt överraskad av 
att finna, att till och med han var en av 
våra försvarare. Han sade bland annat: 
»För katolikerna har jag ej ett gott ord 
att säga, men 'evangeliläran' är god , 
mycket god. För en tid sedan kom jag 
alt samtala m ed en av de k"t01s1,a präs 

terna, och han sade, att er lära är falsk, 
-och detta bevisas bäst därav, att de pro
testantiska missionärerna ha hustrur, vil
J,et varken Jesus, eller hans apostlar h a
de. Ja, men det var märkvärdigt, sade 
jag. Står det inte i evangelierna, att Je
sus botade Petrus' svärmoder, som var 
sjuk i feber, och var inte Petrus en av 
J esu stora apostlal', och om han hade 
svärmoder, ~å måste han väl ha hustru 
-också? Prästen blev Ii tet förlägen och 
lörde genast samtalet in på annat ämnc.» 
Det är mycket ovanligt att finna en mu
hamcdan, . som läser Nya Testamentet, 
men det ovan anförda visar, att till och 
med bland dem finnas törstande hjärtan , 
som söka efter livets vallen. 

En stor uppmuntran har det ock varit 
iör oss att finna, att vår del i hungers
nödarbctet har öppnat många förut stäng
da dönar bland alla klasser, så att det 
visat sig vara ett förkunnande av evange
lium P,! ett »språk», som alla förstålt. 

För några veckor scdan sände vi ut 
lya evangelisationsgrupper beslående av 
v11ra bästa församlingsmedlemmar ledda 
aven evangelist vardera. Då de gingo 
åstad, kom jag att anmärka, att de tydli
gen tagit med sig böcker för lång tid. Det 
dröjde emellertid ej mer än en vecka, 
iÖITän en av dem kom tillbaka för att 
hämta mera böcker, ty de hade sålt näs
tan varenda bok. »Förr», sade han, »mot
logos vi nästan alltid med smädelse och 
h::\I1, men nu kommer folket i byarna ut 
med bord och bänkar och bjuder oss på 
både le och maL» Dock är det ej alltid 
S~1. ty ibland finner Herren för gott att 
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liJta motstånd möla, men på det heja taget 
är det en stor förändring. 

Utom dessa två evangelistkårer, som vi 
ha hopp om att få ha ute tills i medio av 
maj, då veteskörden börjar, ha vi tält
verksamheterr i full gång i en stor kö
ping, omkr. 1y; sv. mil från staden. 'Även 
här har Herren givit oss frukt, i det att 
ett tiotal män och kvinnor synas ha av
gjort sig för Kristus. 

Här i staden finna vi dock marken myc
ket hårdarbetad. Det finnes ingenting av 
yttre mot s ti\.nd, men heller ingen mottag
lighet för evangelium. Många komma och 
höra, och de flesta hålla med, men där
vid stannar det. Endast Herrens kraft 
förslår att väcka dessa lil(gilliga och pen
ningeälskande människor, och vår stän
diga bön är, att han på ena eller andra 
sättet, må sända en kraftig väckelse över 
denna sIad, varest det yttre välslåndet sy
nes utgöra det stora hindret. 

Ett hjärtligt, varmt tack till alla kära 
vänner, som troget stå med oss i delta 
arbete genom bön och offer. 

Eder i Herrens tjänst 

Richard flnderson. 

Herren vinner seger. 
I en redogörelse för arbetet i Hancheng 

och Hoyang under fjärde kvartalet 1921 med· 
delar missionär Martin Linden följande: 

Vid kvartalets början pågingo höstens 
dopklasser och påföljande stormöten, då 
vi ånyo fingo samlas omkring Guds ord 
och Guds rikes angelägenheter samt ock
så fingo intaga en liten skara nya försam
lingsmedlemmar. I Hancheng kommo de 
flesta nya från utstationerna Tsan-ts'uen 
och Chich'uan. Särskilt belräffande den 
första av dessa platser betonades uppre
pade gånger, att ingen kunnat tänka sig 
att denna plats skulle få en sådan tillök
ning j fråga om antalet. De gamla krist
na där hade ej varit särskilt nitiska, som
liga av dem snarare tvärtom. I det yttre 
hade ej heller där någon oro varit ra
dande, varför det ej heller kunde tänkas, 
Gud använt rädsla för att driva dem till 
sig. Varför hade då dessa välbärgade, ak
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tac!e. och redbara män gripits av iver? En
dast en förklaring gavs: D'e voro påver
kade av Gud. Han hade, så gott som utan 
mänskliga redskap, själv utfört arbetet. 
Så ljöd förklaringen och för den tacka 
vi Gud. Prisat vare Hans namn för var 
gång vi få se vad Han gör. 

Omedelbart efter våra stormö ten gällde 
det att bryta upp för att resa till Syno
dens allmänna möte. Intresset för eletta 
möte var i våra trakter livligt. Ombuden 
reste fulltaligt, och även andra läto sig ej 
'av ' lång väg och oml<ostna der skrämmas 

från att deltaga. Jag tror också att mötet 
var av stor betydelse för våra försam
lingar. Deltagarna kommo hem uppmunt
rade av att. se vad Gud gjort på andra 
platser och hade sporrats till ny iver. 
Bland intrycken syntes särskilt ett vara 
allmänt och djupt. Det uttrycktes flera 
gånger ungefär så: »Vi ha blivit efteJ" på 
vägen framåt. Vi ha förr ansett oss vara 
med de främsta . Nu känna vi oss ha bli
vit efter. Må Gud giva oss ny kraft!» 
Må det intrycket få utföra vad Gud velat 
verka Därmed! 

Efter Puchow-mötet har undertecknad 
fått resa omkring ganska mycket i di
striktet och besöka flera av "åra bis ta
tioner. Fröken Ester Berg har likaså fö
retagit någon resa ut i distriktet, fastän 
flickskolan och andra arbetsuppgifter i 
Hoyang till stor del upptagit hennes tid 
och kraft. Fröken Estrid Sjöström har 
under detta kvartal till stor del vistats på 
bistationerna i Hanchengdistriktet samt 
även hjälpt med ledningen aven bibel
kurs för kvinnliga församlingsmedlemmar 
i Hoyang, under det att Anna Eriksson 
som vanligt varit upptagen av kvinnosko
lan och annat kvinnoarbete i Hancheng. 
Ett paj" tre av våra infödda medhjälpare 
ha även under en stor del av detta kvar
tal rest omkring och vid återkomsten gla"
da berättat om vad de fått se av Guds in
gripande och verk 

Skolarbetet och annat arbete har på sta- . 
tionen också fortgått i vanlig ut~träck

ning. och vi hoppas, att Gud även i detta 
arbetc fålt utföra något av fÖJ:blivande 
Y~irdc. 

Nog möta även ofta nedslående erf<l 
renheter och sådant som fyller med ve
mod. Nog kan ibland, ja, ganska ofta , 
bördan kännas tung och krafterna alltför 
små, men Herren vet huru svaga vi äro: 
Han tänker därpå, att vi äro stoft. Det 
ordet gäller både kineser och svenskar. 
Han tänker därpå, att vi äro stoft. Ett 
krossat rör bryter Han ej sönder, ej hel
ler släcker Han en rykande veke. Give 
Han oss då nåd att behandla andra med 
samma kärlek och tålamod varmed Han 
behandlar oss . H erren skall segra! 

Martin Linden. 

Från Hoyangs flickskola. 
Under vårterminen besöktes skolan av 

34 elever fördelade på 4 klasser. Läsningen 
pågick något över 4 månader med gamla 
herr Luen som lärare och fru Gi som lä
rarinna. Under fem veckors tid måste jag 
vara borta på en annan station, och då 
hade min lilla Mor ett besvärligt arbete 
att dagligen se till elevernas sår. En 
skahbepidemi hade nämligen brutit u t. 
Som väl var, blevo ej alltför många smit
tade, och det var verkligen en Guds stora 
nåd, när man betänker, huru flickorn<l 
ligga hoppackade på skolans tre »kangaf». 
Något isoleringsrum finns ej. En av flic
korna var dessutom mycket sjuk under 
större delen av terminen. Men även i det
ta fallet förbarmade sig Gud över oss och 
gjorde henne bra genom användandet av 
frisk luft, medicin och fem mål om dagen. 

Flera av eleverna underhöllos i skolan 
av nödhjälpsfonden, ty under våren V<lr 
det ont om mat i många hem. På min 
fråga, om de åto bröd i hemmet, svarade 
en liten nykomling : »Vi ha inget bröd.})
})Vad äta ni då?» - l)Vi dricker välling.» 

Mot slutet av terminen firade en av dc 
större flickorna bröllop. Som hon ej har 
något ordentligt föräldrahem, fick hon här 
sy sin utstyrsel, Idädas till brud samt här
ifrån bäras i brudstol till bröllopsgården. 

Helt kort efter terminens slut och vår 
<lvresa till Yuncheng för konferens intogo 
rövarna Hoyang. Som vanligt levde de 
alldeles vilt och härjade och plundradc 
de första dagarna. Snart måste de gock 
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uppföra sig bätlre, och nu äro de någor
lunda hyggliga och lä ra viss t nyligen fått 
lillillelse a lt bU upptagna såsom Peng U
h siangs trupper. 

Under större delen ay höstterminen, som 
varade ungefär 3 och en halv mån., ha 
vi levat liksom på en vulkan, och en tid 
tackade vi Gud på ett alld eles särsldlt sätt 
föl' varje dag och varje natt, so m gick 
utan att något hänt. 

Liksom under våren hade vi 4 Idasser, 
denna gång med 31 elever och salllma 
lärarepersonal. II ä ls olill s ti'tndet var b ii ttre 

än p :71 våren. Två av fjärde klassens flic
kor sj u lade en tid före exa men, den ena 

Från by till by. 
Missionär Nils ,svensson 

de intresi'anta redogörelse 
Shellsi: 

Evangelislerna Chang, 

hnr insiint följan· 
om arbetet i SÖllra 

Chu , Tsao och 
Chia ha und er l,vartalet ly tt och lyå yer
l,at i Tungkw<1n, Huain, Tali och Ch<1o 
di s trikten. Den plan vi uppgjort <11 l bc
söl,a val'je by i distril'lct· och varje gala 
i varje by ha vi hållit oss till. Den del 
av \Ven Hsiangclislril,tet, SOnt Yi fr[,n 
Tung Chow bearbe ta liar så lunda geJlom
g81t~ . Hela Tungl!wandisLriktet samt .e ll 
del a v Huaindistriktet, hela Talidis triUct 
och ungefär 

,s1; cnsk gym1l astik ,: 17nya·ngs flickskola. 

av dessa komma till v ttra sönda gsgu<l s
tjänster. Listorna tjäna till ledning för 
nästa besök som vi hoppas få göra. 

Aldste Yang har gjort en tur i b{,de 
södra och norra distriklet. Ilan s lannar 
då vanligen några dagar på varje sHi lle 
för all hF\lpa och uppmuntra de troende. 

Yi tacka Gud rör äldste Yang. IIan h a r 
herdesinne. 

Bibelkvinnorna Kao och Yang ha varit 
ute i norra distriktet hela nov. och dec. 
månader, huvudsakligast för alt hjälpa 
de rroende kvinnorna, men ä ven för alt 
predika för utomstaende. De ga fran by 
lill by. ":'i. r del längt Sel kan det hända att 
någon snäll troende bjuder dem rida pa 
sin. ~tsn a. Eljest måste de hyra riddjur. 

rör s jul,doms skull , den andra för alt göra 
i ordlling till si lt bröllop, som firad es tv å 
dagar före julafton. 

Exam en hölls den 20 dec., och de G flic
kor, som av sina lära re och kamrater an
sågos förtjäna pris för gott uppförande, 
fingo till slor för ljusning var sin docka. 
På kvällen samma dag hade vi julfes t med 
länd cypress, gotter och julklappar. Gläd
jen stod högt i tak 

Den gård, som vi så Iiinge önskat fä till 
skollokaler, och rör vilken jag med s tor 
tacksamhet rör mer än ett ii. r sedan mot
tagit m edel av K. 1'1'1 . A.. har Gud ännu ej 
lösgjort iH oss. 

Ester Berg. 

* 

hälften av Chao-I-distril,let 
har ä\"ens~t ptl della ~ ätt 

ge nomgåtts. 
Und er dessa färder med

föra eV <lngelisterna li stor il 
vilka byns na mn J1cdteck 
nas b\vcnso m namnen på de 
personer som \·isa intresse 
rör budskapet. Sålunda ha 
evangelisterna under dell a 
kvartal besökt ilera hun
dra bya r. Somliga ay des
sa byar ha aldrig nril be
sökta förut <lY eva ngelji 
budbärare, på gfllnd a\· alt 
dc legat i någon ad, rok. 
De ha ävenså över hundra 
namn p ~t sina lislor pil per
soner som ä ro intressera
de i eyangelillln. Somliga 
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De kom mo hem glada över de öppna dör
rar och hjärtan som Gud berett för dem. 

Stormöte hölls här i Tungchow i mitten 
av november, då vi hade glädjen ha bl'. 
Y. vVester här som hjälpte oss med Guds 
ords predikan. Fjorton personer döptes, 
(läribland flera skolgossar. 

I skolan ha vi haft 33 gossar. I höst 
ha vi även haft folkskoia här. Vår nye 
lä rare ICao har skött sig berömvärt i sin 
befaltning. Evangelisten Sung har måst 
biträda i undervisningen ett par månader. 

">lin hustru och ev a ngelis ten Sung ha 

fMt förestå stationen , ty själv har jag va
rit ute på resor och möten en stor del av 
tiden. Bibelkvinnan Li har gjort en hel 
del husbesök här i staden. 

Den orosvåg som omnämnts i Pu Cheng 
r8pporten var förnimbar även här. Myn
digheterna ingl'epo dock sliart emot rö
relsen och stävjade den. 

I vårt norra distrikt blevo de troende 
mycket uppskrämda därav, att dessa ung
domar hotade med att om tre dagar å ter
komma, och då skulle de kristna antingen 
tillbedja avgudar eller skjutas. Det var en 
frestelsestund, ä ven om den ej var så lång . 
Nu är det lugnt igen, men det där talet 
om att driva ut och döda utlänningar och 
de troende sitter i folket. Må vi bedja 
Gud, att ej den Onde lånar detta och stäl 
ler till något tråkigt. 

Vi äro böjda att tro, att detta ~ir före
bud till framgimg för Guds verk. ylä vi 
ej fälla modet bIo tt! 

Ett underbart år det flydda! Det börja
de lned hungersnöd. Vid midsommartid~ 

dit guvenörsskiftet ägde rum, hotades våra 
~tiider med plundring och folket flydde 
och lämnade allt. Så till sist denna anti 
utländska rörelse, som så lätt kunnat haft 
mycket tråkiga följder. 

»På 	mina händer har jag tecknat dem.» 
Tillgivnast i Herren 

Nils Svensson. 

* 
Från stormötena i Chiehchowdislriktet. 

~IitisioD iil' Carl Blom tik river : 

Ethel och jag ha varit ute varje lördag 
till måndag nu en tid för att deltaga i 
stormötena i Chiehchow distrikt, varjämte 
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vi varit i vVenhsi och komma att vant 
med här i Yuncheng. Det har varit rik
tigt gott och gJadjande om också tröttan
de. I Yiihsiang var det lilla l,apellet över
fyllt och Yi ha aldrig förr sett så många 
kvinnor samlade där. 13 personer döptes, 
därav blott 4 män. Av kvinn'orna vara G 
elever i stadens flickskola. De ha intagi t 
en mycket avgjord stälining där, och två 
troende lärarinnor - samt pastor. Chings 
ogifta dotter ha hjälpt dem mycket. Vi
dare blno de lvå i höstas valda diakoner
na avskilda. Det var ('ör'ande alt se p as lor 
Chings syster, moder ' till den ene, Chang 
Chung-sin, sitta och se på sin son under 
avskiljningen. Modershjärtat är nog det
samma, hurudan hudfärgen än är. De 
troende där äro glada å t den lilla gåva 
de fingo hemifrån till hjälp för deras 
stationsanordningar, och nu ämna de 
bygga ett kvinnligt gästrum på den nyin
köpta bakgården och en inkörsport, så att 
de ej behöva ha vagnar på framgål'den 
om söndagarna. Om de senare kunna 
åstadkomma något, så ämna de öppna 
fönster på kapellets bakvägg eller snarare 
flytta denna längre bakåt, och göra dörr 
och fönster där, så att kvinnorna kunna 
sitta i .iämnbredd med männen och ej i 
bakgrunden bakom en papperssl;ärm. 

* 
I Chingtou hade vi ett skönt möte. Där 

är det vanligen flera kvinnor än män, 
och Ethels besök äro mycket efterlängta
de. Vid förra mötet beslöts det, att de 
skulle bilda lokalförsamling där, om di
striktsförsamlingen i Chiehchow gillade 
det. Detta gillades under förutsättning att 
lämpliga diakoner valdes, och fördenskull 
förrättades nu diakonval att vid mötet i 
Chiehchow nästa söndag underställas för
samlingen där. Jag tror att de valda, Yo 
och Li, som äro de naturliga ledarna, 
komma att godkännas, och så kan för
samlingen konstitueras till hösten, sedan 
diakonerna blivit i vanlig ordning av
skilda och fÖl-samlingen blivit funktions
mässig. De ha varit litet efter med sina 
bidrag till verksamheten, och det är tro
ligen till stor del emedan de hyra huset , 
där de samlas, och pft det viset ej få 
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någon behållning av vad de ge ut. Nu 
tala de om att söka bygga ett halmtäckt 
kapell för att få ha mera stillhet under 
mötena, och det understöder jag på allt 
sätt. Jag tror det är bättre för dem att 
ha det enhlt och göra det själva, än att 
få det bra för ingenting. 

Vi hade ett varmt vittnesbördsmöte, och 
med mera andlig ton, än man oftast hör. 
En enfaldig gammal man berättade hur 
han fått lida förföljelse. Under det han 
låg gömd och väntade att bli slagen, hör
de han steg utanför dörren, men ingen 

kom in. Han tittade då ditåt under det 
han låg på sina knän och bad, och såg 
då en' gestalt med lysande kläder och an
sikte stå därute. Dagen därpå frågade han 
värden om någon gått till hans dörr med 
en lykta kvällen förut, men det hade ingen 
gjort. Han var då viss om att Herren 
Jesus uppenbarat sig för honom, och det 
synes, som om han fått en särskild för
nimmelse av Herrens närhet för att däri
genom tröstas och stärkas. 

* 
Från Pucheng hörde jag nyligen en in

tressant historia, som visar, att vår nya 
konstitution av församlingen har sin be
tydelse även i förhållande till de utom
stående. Diakonen Tung var med i en 
samling av opponenter till missionen, och 
en person frågade honom: »Hur kan du, 
som annars är en förståndig karl, vara en 
av utlänningarnas trälar?» - 

Tung svarade: »Vilka äro utlänningar
nas trälar?» 

»De som gå in i missionsförsamlingen 
och därigenom stå under utlänningarnas 
styrelse, förstås.» 

»Jaså. Det visar, att Ni inte vet något 
om vår församling, ty där är ingen herre 
och ingen träl.» 

»Det är gott och väl att tala, men det 
veta vi ju alla, hur det är med den sa
ken.» 

»Om du inte tror mitt ord, så skall du 
få se svart på vitt, hur våra regler lyda. 
.Tag skall gå hem efter dem.» - Han gick 
då efter boken, och de fingo själva läsa 
ur den. Detta åstadkom ett stort omslag 
i deras åsikt. 
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»Ja, är det på det viset, då har ju den 
självständiga församlingen ingen anled
ning till klander. Varför ger du inte ut 
en bok, som' föridarar hela samman
hanget? Enligt de här reglerna är det 
överläggning om allting och regelrätta 
val till alla postel'.» 

Kikungshan-Stockholm. 
(Forts. fr. föreg. nr.) 

Efter en ganska besvärlig resa, på 
grund av l{öld och storm, anlände vi till 
Shanghai. Vi hade elva dagar på oss där 

för att göra oss i ordning för den ännu 
längre resan över de vida vattnen. Då bå
ten nalkades sl{eppsvarvet kunde vi skön
ja mr Westnidge, Kina Inland Missionens 
transportdepartments ombudsman, som in
väntade oss för att taga hand om oss och 
vårt resgods. 

Det tog inte lång stund förrän detsam
ma var i händerna på kinesiska kulis och 
vi själva i rickshas, på väg till Inlandsmis
sionens mottagningshem. Där stod ett 
trevligt rum till vår disposition och ännu 
en gång, såsom så ofta förr , kände vi oss 
»hemma». För ungefär trettio två och tret
tio år sedan, gjorde vi vårt första inträde 
i detta hem. Sedan dess ha vi flerfaldiga 
gånger gästat detsamma, och den kädek 
och vänlighet som mötte oss första gång
en har för varje gång upprepats. Med
lemmarna av de missioner som äro asso
cierade med Kina Inland Missionen be
handlas och betraktas på samma sält som 
deras egna medlemmar. 

Här kan det vara på sin plats all ännu 
en gång yttra något om detta missions
sällskaps principer och ställning i förhål
lande till övriga missionssällskap i Kina. 
Men först några ord om tid som !gått och 
tid som är! Då Hudson Taylor först an
lände till Kina och senare, då han grund
lade Inlandsmissionen, ansågs han av 
många, ja, av de flesta, som en fantast, 
en överspänd och överandlig personlig
het. Hans missionärer betraktades på 
samma sätt. Under årens lopp förändra
des omdömet till stor del. För Hudson 
Taylor hyste alla den största aktning, 
även om de ej i allt gillade hans mis
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sionsprinciper. »Femtio cents missionä
rer» var ett ganska allmänt namn på 
medlemmarna av denna mission, syftan
de på det ringa underhåll de erhöllo. Det 
framgångsrika banbrytningsarbele de ut
fört i de flesta av Kinas förut stängda 
provinser, har tystat ned dylikt tal. Men 
ännu i dag finnas nog de missionärer, 
som likasom se litet ned på Inlandmissio
nens män och kvinnor, dels emedan 
många av dem ej äga så stor universi 
tetsutbildning som andra, dels emedan de 
ej 'lmnna röra sig så fritt med penningar, 
ntan måste se Gud i händerna för sitt 
dagliga bröd. C. L M:s missionärer äro 
nämligen ej garanterade någon bestämd 
lön. Men Gud har ej svikit i trofasthet. 
Alltjämt går denna mission sin väg fram
åt efter samma principer som dess grund
läggare en gång nedlade, och Gud låter 
alltfort sin välsignelse vila över dess till 
ett antal av· över ett tusen uppgående mis
sionärskår. »Haven tro till Gud», skulle 
jag vilja säga, är denna missions val
språk. Under dess snart sextioåriga till
varo har den aldrig häftat i ett öres 
skuld. På prov, ofta stora, har den satts, 
men Gud har alltid gjort en utväg, sitt 
namn till ära. , 

Det slog mig denna gång huru många 
»veteranen> det nu finnes inom missionen, 
sådana som räkna över fyrtio, somliga 
nära femtio tjänsteår. Där sammanträf
fade vi t. ex. med gamle mr Baller, som 
kom ut 1874, endast tjugu ar gammal. Nu 
är han en bruten man, mell arbetar dock 
med sitt översättningsarbete. Hans inre 
människa är lika obruten som förr. Gam
le mr Andrew är en annan. 1890 sam
manträffade vi för första gången. Han 
var redan då betydligt döv på grund av 
smittkoppor, som han ådragit sig på en 
resa. Nu var han mycket dövare, l!len 
det hindrar ju honom ej från att kunna 
predika och det gör han som HI andra. 
En välsignad man! 

Jag tänker vidare på mr och mrs Alex
ander Saunders, som under boxaruppro
ret ledo oerhört och då miste elt par av ' 
sina barn. Efter återkomsten blev han 
helt plötsligt blind. Hon var förut myc-
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ket döv. Nu komplettera de varandra! 
Hon är öga och han är öra! Det är rö
rande alt se dem i deras inbördes kärlek 
och i , deras gemensamma arbete för Her
ren i detta land. Han utför en god evan
gelists arbete oeh är full av liv och in
tresse. Så ha vi en hel mängd andra, ej 
minst i Shanghai, som grånat i Herrens 
tjänst, men som likväl ej tröttnat. Del fö
refaller så egendomligt att se gamle Hud
son Taylor, Stevensons och andras plat
ser fyllda av andra personer och att möla 
ett yngre släkte, som nldr;g salTIlTIantl"äf

fat med dessa pioniärer inom missions
världen. 

Den 11 mars gingo vi ombord på vår 
ångbåt, »Khiva», som samma dag avseg
lade. Vi ha just nu lämnat Hongkong, däl' 
vi legat för ankar ett dygn. D-en kine
siska sjön, som annars brukar vara litet 
orolig av sig, var denna gång alldeles 
lugn och stilla. l Hongkong gingo Yi i 
land och uppsöl(te en landsman, Svedner. 
som för några månader sedan anlagt ett 
»Missionary Home», till hjälp för genom
resande, som ej önska betala de dryga 
omkostnaderna på ett hotell, och som sät
ta värde på ett hem med kristlig anda . 
Vi hade en hel mängd gemensamma be
kanta. Han själv var Västeråsbo, upp
vuxen i Stockholm, fostrad inom Fräls
ningsarmen, utgången som dess missionär 
till Java och nu till slut hade han hamnat 
här, en »allas tjänarf);. ~aturligtvis måste 
vi förenas omkring vår »nationaldryck», 
j(affet. Men vi hade ock en annan för

•eningspunkt innan vi skiljdes, den gemen
samma bönen. överallt träffar man på 
Guds barn och det är något outsägligt 
härligt att vara medlem av »de heligas 
samfund». (Forts,) ' 

För S. M. K:s bedjande vänner. 
Tacksägelse- och böneämnen. 

Svenska skolan i Kina, s. 115. 

De utresande missionärerna ss. ]16-118. 

Missionärer på hemresa, s. 118. 

Att Gud må fylla de stora behoven i sam


band med alla förestående resor, s. 118. 
Det nya kapellet i Honanfu, ss. 119-122. 
Arbetet i Shensi, ss. 122-124 och i 

Chiechowdistriktet, s. 125. 
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Från skilda fält. 
f~iir"'r;,," o1"lw S J[isS'ions{u'/'cning hal' u t.tin t 

",in ,;rsberUttelse för 102J. L. M. F. har nn 
2 ,:l;j± medl ern m'H. Inkomster och utgifter 
omsluta kr. 80,607: 65. L . M. F. underhåller 
'2 rnissionlirer i Indien , 3 i Killa, 1 i Afrika 
.salllt 1 Hlission ä r bland judo) rna i Wien. 
Bal'l1föreningen »Snödropparna» underhå llel' 1 
mi;;s ionär i Indien oeh 1 i Afrika. Dessutom 
linderhåll e r L . M. F . ett kvinn!. seminarium 
jämte dithörande övningsskola i Yun cheng i 
l\ina och 'ett antal bibelkvinnor och skolbarn 
i L:1ppland och InrIielI . L. M. F. har icke 
mindre ,in 100 med!. ute på missionsfiil t en i 
InclieH, E:lDfL, Afrika., Os t-Tu rkest.an ! lZauk t1.. 
s ien, Mongoliet och Egypten. 

* 
S v. jlfissionsfi;'l'b'llndct framlägger följ a nde 

sttttistik: 15 distrikt; 1,527 församlingar; 
110,608 nwdlemma r; 650 ordinarie predikan · 
ter; U\liO bitr. predibnter; 1,868 mi ss ions· 
hus; 298 and ra fastigheter; värde 26,786,031: 
93 kronor; skuld därå 3,509,849: 22 kronor: 
8 ,286,048: 64 kronor i in komster ; 920.3 6G: 34 
kronor till Mi ss ionsförbundet; 497 ,39G: 83 
kronor till social verksamhet.; 1,204 ung· 
domsföreningar ; 59,777 medlemmar; 490 ju · 
nioravdelringar ; 15,738 medlemma r (eller 
t illsammans 1,694 föreninga r oeh 75,515 med· 
l emma r ) ; 2,847 söndagsskolor; 10,39 l ltira re ; 
] 28,95;) barn; 175 bibelskolor ; :1',746 barn. 

:;:: 

Från Sc('nska kY1'kans sydindislva. mis· 
.sionsfiilt IälTlnas följ a nde s tatistik för å r 
] il21. 1,90.-' hedningar oeh barn av kristnu 
Wdldrar ha genom dopet upptagits i den 
kri st.na församlingen (för år 1920 var siffran 
1,194) . Dopkand idaternas antal syno.s uppg;t 
till 1,496. Hela antalet döpta vid 1921 års 
slut var 22,444, därav 10,336 nattvardsberiit
tigude (ökn. fran 1920 r esp. 1,200 och 275). 
De intödda medarbetaroa Uro 781. I 345 var
(];tgsskolor undervisas 15,820 el ever. Vid 1n 
SkOUH'lll å tnjuta 960 barn underhåll och ,""rd .' 
r lllissioucns sjukhus " Tirupatnr har under 
1921 varit inblgna 822 pal'ienter. De utWrda 
0p,'rationcru>t llppgingo till 2,:,68 och klinik 
behandlingarna till 60,;;53 . 

* 
F rån Svenska kyrkans sydafrika.nslw 'IiLlS

.,ilJnsfiilt har följande statistik för ur 1921 
illkolllmit. Hiirav fru.rngl'lr , att under nil mnda 

år 29.6 hedninga r o(;h 320 ua rn av kri . tna. 
för,ildrar blivit döpta (motsvar. siHror för 
] 920 vororesp. 342 och 3'29) . Dopkandida· 
terilas a ntal uppgår till 972. Hela antalet 
kri stna vid 1921 års slut var 9,193, d ii nlv 
4,058 nattvard sbcrättigad e_ (ökn. fr. 1920 
resp. ;; 07 och 188). De infödda medarbetarna 
,[ro 1137. I !)5 vanlagsskolor undervisas 2,1390 
elever, vä rtiII kOmlllit 13 aftonskolor med 628 
elever. l missionens s jukbns och sjukhyddor 
e rhö1l0 under året 433 pa tienter vård sam· 
ma nhtgt 11, 878 dagar , varjämte vid kliniker· 
na 1,741 personer erhlillit sammanlagt 3,505 
behnndliognr. . 

* 
Det s tii1tgda Galla ii I' nI' öppnat fur ",is· 

sione·n . Ev. Fosterlandsstiftelsens missionär , 
d: r Söderström, har meddelat., att han j ,i mte 
fru och Byster erh" 11 i t regentens pass för 
re~a till Galla och nn var på väg dit. Vägen 
till GRllil , so m nyss sy nts ohjiilpligt stii ngu, 
skulle alltsi\, nu vara öppen. 

* Enligt ett meudelunde på den stora ]{ongo' 
missionskonfc,'ensen förra hösten skulle au· 
talet folkst.ammar i Afrika nppgi\ till 3,000, 
varav 2,:300 i Ekva.toria,lafrik(t och 12:3 
J\ongo. 

:.;: 

Det franska parlamentet ha r nyligen bevil · 
jat 500,000 francs för byggandet aven moskrJ 
och ett islamskt ins titut i 'Paris. Algeriet, 
Tuni , och Marocko skola bidragn med 450,000 
francs. En muhammedansk präst från Alge
riet skall tj linstgöra där. Institutet innehH.I· 
ler cttarahiskt bibliotek , en föredragssal och 
en utställning,;,a l för orientalisk kOllst. 

* E. F. U. M . i Kina ' har 21 föreningar med 
tillBalnma ns 41,G99 medlemma r. De äro viil 
försedda med sekrete rare, en för varje hun
dratal medlemmar. Genera,lsekreterare är en 
kin"s, David Jui. 

* 
En uland de sta.rkaste mis~ionsorganisatio

nerns ii r metocIistepiskopalkyrkan, som 1920 
på. s inn olika missionsfält hade 637,436 kris t· 
Da med en ökning detta år på omkring 60,000. 

* Enligt en engelsk missionsläkan's uppgift 
är dödsprocenten i Kina den största inom 
något kulturla.nd i världen: 40 pr tusen. 

Expedition: Drottninggatan 55. Telegramadress: "Sinim", Stockholm. 

Telefon: Riks 44 59. Allm. 22473. 
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ORGAN FÖR SVENSKA ,MISSIONEN I KINA 
REDAKTION: ERIK FOLKE, NATE. HÖGMAN. 

VÄGEN TILL STORHET. 
F ör p(h ag av prins O. Bernadotte vid S. M. K:s 35:te årshögt id. 

fritt återgivet efter anteckninga r. 

Text: 2 Sam. 22 : 29. 

Denna text utgör en del av Davids 
lovsång. Vi veta, att David en gång 
var en ung herdegosse, som Gud lyf
te upp på Israels tron. Men det stör
sta av allt, som vi veta om David, 
det är, att han var en man efter Guds 
hjärta. Herren själv betygar detta 
varom vi kunna läsa i Ap. 13: 22. Det 
är !';ådana män, som Gud behöver bå
de hemma och ute på missionsfältet. 
Det är sådana män, han söker ·efter. 
När Gud utvalde Saul, gjorde han 
stora ting med honom och gav ho
nom ett nytt hjärta. Likväl kom det 
en tid, då Gud inte längre kunde bru
ka Saul, utan måste söka sig en an- · 
nan man. Detta är allvarligt också 
för oss. Ingen enda står säker, om 

icke Gud håller honom uppe och den 
svaga handen blir i Herrens starka 
hand. David kom igenom med seger, 
därför att h~m var uppriktig mot Gud. 
När han syndat bekände han. En klar 
och uppriktig stälining inför Gud, är 
det som hjälper oss i alla förhållan
den och för oss igenom. Sådana upp
riktiga hjärtan söker Gud och han 
behöver sådana redskap icke minst 
ute på missionsfältet. 

Vid slutet av sitt · liv frambär nu 
David denna lovsång till Gud, och 
dessa sanningar hade David lärt i li
vets skola och icke vid skrivbordet 
eller i studerkammaren. 

Han liksom ställer · fram Gud för 
oss, och så säger han: . »Detta har jag 
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funnit hos min Gud, detta har han 
varit för mig. » Det är sex punkter, 
som jag önskar, att vi stanna för i de 

_upplästa verserna. 

I. D u H e r r e ä r m i n l a m p a, 
o c h H e r r e n u p p l Y s er m i t t 
m ö r k e r. » Davids psalmer ge vid 
handen, att han ofta vandrade i mör

- ker och prövningar, men att Gud 
upplyste hans mörker och förde ho
nom igenom. Vi ha nog alla fått er
fara att vägen varit mörk och svår 
att finna och ofta ha vi ej ens vetat 
huru vi skola taga det nästa steget, 
men i mörkret ha vi sett en enda liten 
ljusglimt framför oss. Det är liksom 
när man understundom ute på landet 
vandrar på en väg genom en mörk 
skog. Det enda man ser framför sig är 
de vitmenade stenarna som utmärka 
vägen. Men detta är nog för att visa 
oss vägen, visa oss, var vi skola sätta 
vår fot nästa steg. Detta är ju egent
ligen ock allt vad vi behöva veta. Så 
vandrade David även i mörkret i -sin 
Guds gemenskap. Gud var hans lam
pa, hans rådgivare. David berättade 
för Gud allt, precis som han hade det. 
Vi läsa därom i I Sam. 23: 2, 10 och 
30: 8. När han frågade Gud var det 
icke blott för att få vet a sanningen 
utan för att g ö r a den. Här står 
Saul som en stor kontrast. Han frå
gade för att få veta men ej därför, 
att han ville göra Guds vilja. 

Därför att David frågade efter 
Guds vilja för att göra den, blev ock 
hans erfarenhet så rik. Herren är 
m i n " lampa. Herren upplyser m i t t 
mörker. Ljuset lyste icke blott i and
ras mörker. Nog är det så, att vi i 
allmänhet talat instämma i att Gud 

L A N D. Juli 1022. 

är ett ljus, att Jesus är världens ljus, 

men det är -större att kunna -säga, 
»han upplyser m i t t mörker". 

2. Vidare -framhåller David, vad 
Gud varit för honom i de strider han 
utkämpat. »Med Gud kan jag nedslå 
skaror av krigsfolk och med Gud 
springer jag över muren », säger han. 

Davids ställning till Gud framstår så 
klart i hans strid med Goliat: » Her
ren som var lTIed lTIig, då jag slog le- 

jon och björn, han skall ock vara med 

mig i dag. » Det går inte att l e v a 
på gamla erfarenheter, men vi kunna 
b y g g a på dem. En sådan är för
vissningen att Gud är precis densam

me i dag. 

Men Davids strid och seger var 
icke blott av yttre art. Den största 
seger, David vann, var säkerligen 
den, som han vann i grottan, då hans 
fiende Saul · lagt sig där att sova. Då 
övervann han sig själv. Då lät han 
barmhärtighet och kärlek råda. De 
största strider, vi ha att utkämpa, äro 
dessa strider med våra inre frestelser. 
David segrade därför att han i den 
striden hade Gud med sig. Vilken 
väldig skillnad är det icke, att strida 
sina strider ensam eller med Gud, att 
ha Gud med i den striden, att vara 
två om den kampen. 

Då Sadhu Sundar Singh under sitt 
besök i Stockholm bodde i mitt hem, 
fick jag bland de många starka in
trycken av honom framför allt detta: 

Guds fiender voro hans fiender, Guds 
vänner voro hans vänner. Därför fick 
han ock erfara underbara ting. Låt 
oss tänka på den erfarenhet, han upp
levde en dag, när han skulle stenas. 
Där stodo fienderna runt omkring 
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honom, färdiga att döda honom. Då 
beder han om att få ägna fem minu
ter åt bön. När han reste sig från 
bönen och såg sig omkring, yoro alla 
borta. Följande . morgon kom ännu 
en större skara ut .från ·byn och om
ringade honom. Nu, tänkte han, 
komma de för att fullborda det verk, 
som de inte utförde i går. Men när 
dekommo fram till honom, sade de: 
"Vad var det för folk , som stod runt 
omkring dig i går. " Sadhun, svara
de: "Jag vet det icke. Jag såg ingen 
med mina ögon. " Så hade Gud låtit 
sin änglavakt slå en ring omkring sin 
tjänare. 

Detta är en belysning av Davids 
ord "med dig kan jag nedslå skaror 
av krigsfolk och med min Gud sprin
ger jag över muren". När vi komma 
i svårigheter, skall Gud hjälpa oss, 
antingen över eller genom muren. 
Jag är viss om att de, som stått i 
ledningen för denna mission i hem
landet eller på missionsfältet ofta ha 
känt det, som om deras väg varit 
stängd aven stor mur. Men jag är 
ock viss om, att de ha fått erfara 
Guds underbara hjälp. 

3. David framhåller . vidare, att 
"Guds vägar äro utan vank" . 
När jag följt Guds vägar, har jag 
a Il t i d kommit rätt, det vill David 
säga. · Hur stort är det icke, att i 
denna värld så full av falskhet och 
synd e n väg finnes, som är utan 
vank. Guds vägar äro väl underliga 
vägar ibland. Hans namn är ju ock 
Underlig. Detta betyder ej, att han 
ä r underlig, men att han t e r sig 
för oss som underlig. . 

Förra året vid detta årsmöte tala

de på denna plats en Herrens tjäna
re, den kände och värderade norske 
predikanten Albert Lunde. Nu har 
han drabbats aven svår sjukdom,så 
att han kanske aldrig bUr riktigt frisk 
och stark igen och likväl behöva vi 
aldrig ett ögonblick tvivla att inte 
Gud vet varför han så handlat. Är 
det icke också ofta så på missionsfäl
tet. Vi tro att den och den skall bli 
en så utomordentlig arbetare och vi 

knyta stora förhoppningar till en så
dan men ibland visar det sig att Gud 
har andra vägar. 

4· David säger ock: »G u d s o r d 
ä r e n r e n a d m a l m. " Många i 
våra dagar tro, att de skola rena den 
malmen bättre, men här står, att 
Guds ord är renad malm. Det kan 
ej förbättras. Det är äkta allt ige
nom. Vilken kraft då man fått ett 
av dessa ord direkt från Gud. Jag 
erinrar mig det välkomstmöte för de 
missionärer, som hemkommit efter 
boxarupproret. Det sades då av nå
gon, att det var ett Guds ord, som 
hade burit dem under hela flykten 
och givit dem all den kraft, de be
hövt. Det var ordet i Jesaja 41: lO: 

»Frukta icke, ty jag är med dig! 
Sök icke hjälp hos andra, ty jag är 
din Gud! Jag stärker dig och hjälper 
dig och stöder dig med min rättfär
dighets högra hand. » 

5· Så pekar David på grunden. 
» V i l k e n k l i P P a f i n n e s f ö r
u t o m G U d. >} På den klippan hade 
David byggt och under hans storm
uppfyllda liv hade hon hållit. 

6. Till sist heter det i denna lov
sång "b ö n h ö r e l s e n f r å n d i g 
gjorde mig stark". Bland män
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niskors barn är det överallt en ävlan 

efter storhet. David fann den riitta 
vägen till storhet: bönhörelse. Icke 
vad David var utan det David f å t t 
av Gud gjorde honom stor. 

Hur härligt är det icke, att få göra 
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de erfarenheter, David gjorde. Men 

det böra vi lägga märke till, att Da
vids erfarenheter vinnas endast på så
dana vägar, som David gick. 

Give Herren oss nåd att vandra 
sådana vägar, som Gud välsignar! 

Den antikristliga studentrörelsen i Kina. 
Det är redan genom tidningspres

sen känt, att en stark antikristlig rö
relse satts i gång inom den kinesiska 
studentvärlden. Redan för flera år 
sedan bildades ett sällskap bland stu
denterna i Peking, vilket satte som 
sitt mål att verka för religionens av
skaffande i Kina. Det synes vara 
detta sällskaps medlemmar, som nu 
mer än förr framträda med beslut
samhet och målmedvetenhet till kamp 
mot kristendomen. 

Anledningen till denna plötsliga 
verksamhetsiver hos de antikristliga 
studenterna synes vara den konfe
rens, som det kristliga Studentvärlds
förbundet under april månad hållit i· 
Peking. Att Tsin-hua College upplå
tits för konferensen har i synnerhet 
väckt förbittring. Möten ha hållits, 
resolutioner fattats, mått och steg 
tagits till en fastare och mera verk
sam organisation, som skall omfatta 
hela Kina. Man har utsänt ombud 
till alla större lärdomscentra i landet 
med uppdrag att bilda lokalförening
ar . Upprop ha utsänts till alla sko
lor, en mängd ströskrifter fulla av 
alla slags beskyllningar mot de krist
na ha spritts överallt. 

I en av dessa skrivelser heter det: 
»Man använder religionens vidskepel
se för att bedraga människor, man 

förmörkar därmed förståndet, för
vanskar sanningen och hindrar fram
steg och civilisation. Alla förstån

diga hata religionen. Efter världs
kriget är det veteriskapen; som fått 
den kraftigaste utvecklingen. Kris
tendomen åter har förts till randen 
av undergång. Det är därför de krist
na nu komma hit för att ibland oss 
söka utbreda sin lära.» Därpå följer 
en kraftig maning att gå till kamp 
mot kristendomen och dess bekänna
re och utrota vidskepelsen. För att 
emellertid ej alltför mycket stöta sig 
med europeerna förklara denna rörel
ses ledande män, att även utlänningar 
äro välkomna i deras förbund. 

På åtskilliga ställen har denna agi
tation väckt ej så liten oro, enär de 
sämre elementen bland folket tagit an
ledning därav att ställa till främlings
fientliga demonstrationer. I Central
kina ha de utländska konsulerna ta· 
git upp saken och hos de kinesiska 
myndigheterna protesterat mot pro
pagandan. 

Men även från de bildade klasserna 
och pressen i Kina ha protester höjts. 
Från ett' sällskap av inflytelserika 
män i Peking har följande skrivelse 
utsänts till den studerande ungdo
men: » Vi för ·vår del tro visserligen 
ej på religion ej heller vilja vi giva 
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vårt stöd åt någon viss religion, men 
vi måste motarbeta varje rörelse, som 
vill bringa religionen i misskredit. Vi 
hålla före, att varje människa har 
rätt att själv bestämma sig, vilken 
religion, hon vill fÖlja. Ingen har 
rätt att beröva henne denna hennes 
frihet. Kinas konstitution garanterar 
också fullkomlig religionsfrihet åt 
varje medborgare. De bildade klas
serna borde vara de första att visa 
respekt för vår konstitution. Atmins
tone borde vi väl ej vara de första 

att bryta den. Därför måste vi giva 
uttryck åt vårt ogillande av den anti
kristliga rörelsen. » 

Den ansedda kinesiska tidningen 
Peking Express, vilken torde vara den 
mest spridda i studentkretsar, uttalar 
också sitt starka ogillande av den 
åntikristliga studentföreningens upp
trädande. Tidningen påpekar därvid, 
att denna agitation egentligen visar 
huru ringa studenternas kunskap om 
kristendomens verkliga väsen är. 

Detta utgör en kraftig maning till 
oss att sända vittnen till dem. Hela 
denna rörelse för övrigt inskärper 
vikten aven kraftig missionsverksam
het bland Kinas studerande ungdom, 
vars stora inflytande bland Kinas folk 
vi nu åter blivit påminta om. 

Huru litet många av den studeran
de ungdomen förstå kristendomen-.... 
visar följande citat: »Vi veta, att 
mänskligheten är stadd i utveckling, 
men kristendomen lär, att den skall 
vara stillastående. Vi veta, att män'
niskan skall ledas av sitt eget för
stånd, men kristendomen lär, att hon 
skall lyda prästen. Kristendomen lär 
vidare, att arbetaren skall lyda ar

betsgivaren och hustrun sin man. Vi 
veta, att livet är så intressant, därför 
att det är så fullt av kamp, men kris
tendomen lär oss,_ att n:ed undergi
venhet foga oss i vårt öde » o. s. v. 

Till dem, som under konferensen 
av det kristna studentvärldsförbun
det på ett mycket bemärkt sätt givit 
uttryck åt sin höga värdesättning av 
kristendomen är den nyutnämnde pre
sidenten Li Yuanhung. Vid en stor 
bankett, till vilken jämte konferens

deltagarna inbjudits flera av Kinas 

mera bemärkta män, yttrade han 
bland annat följande: »Det är lyck
ligt och gagneligt, att I kommit till 
vårt land. - Personligen är jag över
tygad därom, att Eder kristliga för
ening skall hjälpa världen att bliva 
en enda stor familj och att nå fram 
till ständig fred. » 

I denna tid, då kampen mellan ,tro 
och otro även i Kina alltmer' tillspet
sar sig, är det av vikt, att väktarna 
på Sions murar ej slumra, ej försum
ma sig. Missionskallelsen blir i den
na tid för oss allt kraftig~re och dess 
innebörd allt allvarligare. 

Erik Folke. 
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Erik Folke. 
60 år. 

Er-ik Folke. 

Den 7:e juli fyller missionsföre
ståndare Erik Folke 60 år. Säkert 
vilja hans många vänner den dagen 
på ett siirskilt sätt i tacksägelse och 
förbön ihågkomma honom inför Gud. 

Erik Folke har sin alldeles särskilt 
givna plats i Sveriges hednamission. 
Det var på hans hjärta Gud redan i 
unga år lade den tunga bördan av 
det kinesiska folkets frälsning. Kal
lelsen att gå ut till detta då så okän
da, missförstådda folk kom till ho
nom oemotståndlig och tydlig. Men 
för 35 år sedan var det ingen lätt sak 
att i vårt land eller över huvud taget 
i något land vinna gehör för den tan
ken, att tiden var inne, då missions
arbetet även i Kina borde kraftigt 
upptagas. När Erik Folke, brinnan
de av hänförelse, vände sig till olika 
ledande personer inom missionsvärl
den, mötte han ingenstädes någon 
uppmuntran, och slutligen återstod 
ingen annan väg för honom än att i 
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förtröstan på den Gud, som kallat 

honom, ensam draga åstad utan att 
bakom sig äga några mänskliga stöd. 

Den väg, han gick, var ingen lätt 
väg. Själv har han berättat för den, 
som skriver dessa rader, att han kän
de det som ett svårt lidande, att Gud 

kallade' honom just till Kina. Men 
det var på denna väg, välsignelsen 
låg färdig och väntade. Det är icke 
mången förunnat att inom ramen av 
35 år få se så välsignade frukter av 
ett steg, som man tagit i lydnad och 
tro. Som en pioniär fick Folke tränga 
tränga in långt i det inre av Kina och 
såsom den förste höja korsets fana 

inom det stora område, som gavs ho
nom till verksamhetsfält. Men han 
fick ock se medarbetare komma ut 
till sin hjälp, och nu för ett par år 
sedan fick han med egna ögon återse 
de tegar, där han en gång bröt mark 
och vilka nu stodo som mognande 
skördefält. Han fick vara med om att 
införa en hela fältet omfattande för
samlingsordning, och han fick se den 
stora skara av dugande medarbetare 
och framtida ledare, som Herren kal
lat fram till sin tjänst därute. 

Även i hemlandet har Erik Folke 
fått utföra en betydande gärning. 
Hans tändande brev och skildringar 
från det nya missionsfältet uppväckte 
intresse vida omkring, och det ena 
svenska missionssällskapet efter det 
andra började snart upptaga arbete i 
Mittens rike. Även i Amerika förun
nades det Erik Folke, fast trött och 
sjuk, att på sin första återresa från 
Kina få väcka ett intresse för Sinims 
Land, som burit rika frukter i missio
närers utsändande. Det var bl.. a. 
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denna Erik Folkes reseverksamhet "i 
Förenta Staterna och hans varmt ma
nande föredrag vid Svenska-Ameri
kanska Missionsförbundets konferens 
som till icke"oväsentlig del kom detta 

sällskap att då besluta sig för att 
upptaga arbete i Kina. 

Det kan ock sägas att Erik Folke 
såsom få andra är en hela den svens
ka hednamissionens man. Den blick, 
han har på missionen, är alltför stor
slagen och vidgad, för att han skulle 
kunna se på den från en snävt ·be
gränsad synvinkel. Det svenska mis
sionsfolket här också givit uttryck 

åt den uppskattning, de känna i an
ledning härav, därigenom att Erik 
Folke hedrats med ordförC!-ndeposten 
i det Svenska Missionsrådet. Han är 
ock ordf. i »Andelsföreningen Svenska 
skolan i Kina », i vilken skola 6 
svenska missionssällskap ingått som 

delägare. 

Erik Folke föddes den 7 juli 1862 
i Folkärna församling av Stora Kop
parbergs län. Efter en tids studier 
vid universitetet i Uppsala avreste 
Folke till Kina år 1887 och anlände 
till Shanghai samma år den 14 mars. 
Därefter besökte han hemlandet 1893 
-94 samt 1901-02. För tredje 
gången utreste han till missionsfäl

tet i Kina i november 19°2 men på 
grund av allvarlig sjukdom återvände 
han redan påföljande år till hemlan
det, och har där sedan haft sin verk
samhet. Aren 1918-20 företog Folke 
en inspektionsresa till Kina och kom 
därvid att bl. a. få taga en verksam 
del vid upprättandet av ovannämnda 
svenska skola på Kikungshan. Ä ven
så utförde Folke då en del värdefulla 

översättningsarbeten till kinesiska för 
den Lutherska Litteraturkommittens 

räkning. 
Erik Folkes krafter, vilka sedan 

återkomsten från fältet för ett par år 
sedan varit mycket nedsatta, hava 
under det sista året betydligt stärkts, 
en anledning till särskild tacksägelse 
när vi i böner bära honom fram in
för Gud på hans högtidsdag. 

Guds rikaste välsignelse vile över 
6o-åringen nu och allt framgent! 

Carl Blom. 
50 år. 

Cm'l Blom. 

Missionär C a r l B lom föddes "d. 
en 8 juli 1872 i Broddetorps försam
ling av Skaraborgs län. När missio
när Blom nu fyller SO år, kan han 
blicka tillbaka på en 30-ål,""ig verksam
het som missionär. Det var nämligen 
den 10 dec . 1892, som Blom första 
gången anlände till Kina, varest han 
sedan varit oavbrutet verksam utom 
under viloperioderna i hemlandet. 

Miss.ionskallelsen kqm till Blom re~ 
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dan i unga år. Det var dock först när 
han som .ung gymnasist i 6 : 2 stu
derade i Skara, som denna Guds kal
lelse blev rätt allvarlig. Så karaktä
ristiskt öppet och ärligt för honom, 
skriver han då därom till missions

sekreteraren : » J ag har en längre tid 
känt Andens maning att aktivt del
taga i arbetet att rädda själar och 
känner mig, sedan jag läst ett upp
rop från Kinamissionen, kallad att gå 

ut till hedningarna. Jag tror, att jag 
bör gå dit, ehuru jag förut känt mot
vilja emot de slöa och konservativa 
kineserna. Då jag dessutom fått veta, 
att Kinamissionen är osekterisk, drogs 

jag ännu mer dit just därför. Jag har 
så mycket som möjligt satt mig in i 
de svårigheter och faror av alla slag, 
som komma att möta mig, och jag är 
beredd att till och med följa min 
Herre och Mästare i döden. Jag har 
också särskilt under de två sista må
naderna legat i ständig bön till Gud 
för att få visshet i mitt sinne om 
Hans vilja, och jag är nu mer än nå
gonsin övertygad om, att Gud vill 
sända mig ut att vittna för hed
ningarna.» 

Föga anade väl den unge gymna
sisten, hur verkligt han skulle få upp
leva allt detta, som han nu såg fram
för sig i sina tankar. Det var under 
banbrytningsåren på vårt fält, som 
Bloms arbetstid började. Från Yun
cheng, där han först stationerades, 
gjorde han resor vida omkring sär
skilt i provinsen Honan. I den länge 
tillstängda staden Honanfu blev det 
honom förunnat att vinna ingång för 
evangelium och lägga grunden till 
det nu så blomstrande arbetet därstä

des. Han och hans medhjälpare, mis
sionär Ossian Beinhoff, bodde . första 
tiden ett gammal rannsaknings
fängelse. Missionär Andersson om
nämner detta i sitt brev i föregående 
nummer av tidningen. 

U nder största delen av sm arbets
tid har<missionär Blom varit statio
nerad i Yuncheng. Under många år 
stod han i egenskap av missionens 
finanssekreterare vid Erik Folkes sida 
i ledningen av arbetet. Mångsidigt 
begävad och i besittning aven emi
nent arbetsförmåga har han ofta fått 
rycka till undsättning där en sådan 
kraft som hans behövts. Under boxar

upproret anförtroddes åt honom an
svarsfulla uppgifter, och när revolu
tionen utbröt 191 I, hade han ansvars
fulla bördor vilande på sina skuldror. 
Han var då fungerande ordförande 
på fältet och fick bära omsorgen om 
det hela under denna svåra tid och 
fick vara en ledare och rådgivare för 
de missionärer, som då måste bege 
sig på flykt. Det var då under flykten 
ner till kusten, som det missionärs
sällskap, för vilket han var ledare, 
överfölls av rövare ett stycke utan
för. Honanfu, varvid fru Blom mycket 
allvarligt sårades och han själv bort
fördes av rövarna som deras fånge. 
När han . så sårad fördes bort men på 
grund aven svår benskada, som 
åsamkats honom genom en rövares 
svärd, ej orkade gå så fort, som rö
varna önskade, började dessa rådslå 
om att döda honom. När missionär 
Blom hörde deras samtal, sade han 
till dem : »Ja, I kunnen väl döda mig, 
men inte skrämma . mig, ty jag till
hör ett J?lk, som, illte fruktar. döden. » 
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Denna frimodighet inför döden slog 
tydligtvis t. o. m. de förhärdade rö
varna med förvåning och efter åtskil
ligt parlamenterande lössläppte de 
honom. Trots denna svåra, själsspän
nande upplevelse återvände makarna 
Blom tillsammans med sin lilla dot
ter till missionsfältet och ha där se
dan fått vara i en oavbruten och väl
signel.serik verksamhet. 

Under de senare åren har missio
när Blom haft som sin huvudsakliga 
uppgift att vara lärare i det manliga 
seminariet och är nu av missionärs
konferensen vald att vara tjänstför

rättande föreståndare på fältet. I 
tacksamhet och förbön skola säkert 
många ihågkomma 50-åringen på 
hans högtidsdag. Vi tillönska honom 
Guds rikaste välsignelse över dagar, 
som komma. 

Morris Bergling. 

Jl[orri,,· Bergling. 

M o r r i s B e r g l i n g föddes den 
23 juli 18g8 i Hancheng, Shensi, Ki
na, på den missionsstation, där hans 
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föräldrar då verkade. Seda:n Morris 
Bergling år Ig05 anlände till Sverige 
i och för sin skolgång, vistades han 
först i Norrköping och sedan från år 
IglO på 'Barnens hem, Duvbo. I maj 
I g I 8 avlade B. studentexamen vid N. 
Latinläroverket i Stockholm och föl
jande år folkskollärare examen vid 
Strängnäs seminarium samt tjänst
gjorde sedan efter fullgjord exercis 
som extra ordinarie lärare i Stock
holms folkskolor. 

I sin ansökningshandling skriver 
Morris Bergling bland annat: '), Från 
min tidiga barndom har det målet 

stått för mig att bli missionär. Jag 
kan aldrig säga, att Gud någon&"ång 
varit skymd för min blick. Alltifrån 
min barndom har han städse hållit 
mig fast vid sig, även då tvivlen kom
mit i ynglingaåren.), 

Under gymnasisttiden började Berg
ling förstå, vad det egentligen inne
bar att bli missionär. Det blev en 
svår kamp för honom, och många 
hinder syntes ställa sig i hans väg. 
Men i Uppsala förändrade sig förhål
landena. Härom skriver Bergling: 
"En skara varmt troende studenter 
samlades varje torsdag till samtal och 
bön. Gud verkade kraftigt på mig. 
Sammanställningen mellan livet ute 
på kasernerna och dessa torsdagskväl
lar grep mig djupt. Samtidigt stod 
hedningarnas nöd för mina ögon. Jag 
ställdes inför den frågan: Vad är din 
uppgift som sann kristen? Den lilla 
skaran studenter lärde mig även mer 
än något annat den reella skillnaden 
mellan "radikal» och »konservativ » 
teologi. Kontrasterna mellan dessa 
kamraters böneliv och övriga. kamra
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ters fria liv och mångbesjungna tole

rans i många stycken har skrämt mig 
bort från den moderna kristendomen, 
och hur paradoxalt det än kan låta, 
så står det fast: Uppsalatiden har 
gjort mig mera ortodox än jag förut 
varit.· 

En afton i oktober 1919 var en li
ten skara studenter samlad i denna 
krets. I denna lilla skara bland deras 
friska trosnit och varma böner mötte 
mig den Helige Ande med sin sakta 
viskning. Den aftonen fick jag Guds 
uppenbara kallelse att gå ut till Ki
na. Hur lycklig var jag · ej från den 
stunden. Alla frågor förstummades. 
Hela mitt förflutna såg jag nu som 
Guds fasta, kärleksfulla ledning fram 
mot detta mål: »Missionen i Kina ». 

U nder den gångna vintern har 
Bergling i och för · utbildning för 
missionärskallet vistats dels i Lon
don och dels vid Menighetsfakulteten, 
Kristiania. 

Må nu Gud rikligen välsigna vå r 
unge broder, då han i sina föräldrars 
sällskap går ut till sitt härliga kall! 

Carola Rudvall. 
C a r o l a R u d vall föddes i Hvet

landa, Jönköpings län, den 10 sep
tember 1897. Fröken Rudvall har ge
nomgått sex klasser vid Eksjö flick
skola samt därefter en tvåårig kurs 
vid Eksjö lärarinneseminarium och 
avlade därstädes småskollärarinneexa
men. Ävenså har hon genomgått· ett 
par husmoderskurser och har tjänst
gjort som lärarinna på olika platser i 
Småland. 

U nder sistlidne vinter vistades frö
ken Rudvall vid Kina Inlands Mis-

Caroltt Rudvall . 

sionens utbildningsanstalt, London, 
där hon även flitigt och framgångs
rikt deltog i kristligt arbete. Hon är 
trolovad med missionär Morris Berg
ling och utreser, v. Gud, med det 
sällskap som avseglar från Marseille 
den 25 augusti. 

Från redaktion och expedition. 
Hemkommen missionär. 

Fröken E s t e r J o n s s o n anlän
de till hemlandet den 12 juni efter en 
i allo lycklig resa. Hennes adress är 
t. v . Brogatan 148, N ä s s j ö. 

.Fröken Jonsson har haft en mödo
sam arbetsperiod på missionsfältet. 
De första åren, då hon vistades nere 
på fältet, vållade klimatet henne sto
ra svårigheter, och det såg nästan ut, 
som om hon skulle blivit nödsakad 
återvända till hemlandet . . Men just 
då öppnade . sig ett verksamhetsfält 
för .henne vid Svenska Skolan på Ki
kungshan, och det visade sig, gläd
jande nog, att bergsluften bekom 
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henne väl. Hon har där vid denna 
skola nedlagt ett utomordentligt vär
defullt arbete och har haft en mycket 
dryg börda att bära. Vi hälsa vår 
syster hjärtligt välkommen hem och 
tillönska henne välsignelse till kropp 
och själ och den vila, hon nu så väl 
behöver. 

Väntade missionärer. 

Fröken E s t e r B e r g skriver fdn 

Jerusalem, att hon och hennes mor, 
doktorinnan M a r i a B e r g, som av
reste från Shanghai den 22 april, ef
ter en mycket god resa framkommit 
till Port Said och därifrån gjort en 
avstickare till Jerusalem. Fröken 
Berg meddelar, att hon måst intaga 
sängen i Jerusalem, då hon insjuknat 
i feber och hosta, som hon ådragit 
sig genom förkylning under båtresan. 
Då hon skrev, var hon emellertid myc
ket bättre, feberfri och kunde vara 
uppe. De planerade att resa hem via 
kontinenten men kunde ej närmare 
bestämma tiden för sin ankomst' till 
Sverige. 

Upprop till förbön. 

Vi fästa uppmärksamheten vid det 
upprop till förbön för muhammedan
missionen, som förekommer på annat 
ställe i tidningen. Även på S. M. K:s 
fält finnes muhammedaner, särskilt i 
Honanfu. Tidigare hava S. M. K:s 
missionärer arbetat även bland dessa, 
men nu är den arbetsuppgiften över
lämnad åt vår granne Augustanamis
sionen. Men i f ö r b ö n vilja VI 

vara med. Det i uppropet omnämnda 
häftet' kan fås från vår expedition. 

Utflykten till Duvbo. 
En talrikare skara än vanligt gjorde oss 

detta år glädjen att komma med ut till 
Duvbo. Vi tro, att.den stund vi där fingo 
tillbringa med varandra, gav de försam
lade oändligt mycket. En hel del av de 
närvarande talade till oss och framförde 
hälsningar från skilda orter i vart land. 

. Överste Ch. Tottie inledde vår samvaro 
med att rikta våra tankar på Mark. 4: 34: 
Avsides uttydde han allt för sina lär
junga r. Talu't'en pftpeli ade, huru som det 
var i ensamheten med Gud, vi lära känna 
Gud. Alla stora Guds män ha varit män, 
som stått ansikte mot ansikte med Gud. 
När Jakob vid Peniel ensam brottades 
med Gud, fick han känna vanmakten i sin 
egen haft. Men han fick ock lära känna 
Guds styrkas stora kraft. Det är ansikte 
mot, ansikte med levande Gud, som vi HI 
känna Guds kraft. Den andliga kraften 
ligger inte i. stora gåvor eller i vältalighet, 
utan i levande umgänge med Gud. Kraf
ten finns inte hos oss, men den kommer till 
oss, när vi stå inför Gud. Ett sant krist
ligt liv är ett övernaturligt liv, ett liv, var~ 

kraft kommer från Gud. 
I Uppenbarelsebokens 22:a kapitel står 

det, att »vi skola se hans ansikte». Detta 
seende begynner redan här, och det be
gynner i ensamheten med Gud. Paulus, 
som varit uppryckt till tredje himlen, kun
de betyga, att »)!lär jag är svag, då är jag 
stark». När vi i sanning få se Gud, f.ör
svinner all egen berömmelse. 

Kapten A. Bäärnhielm framförde en häls
!lin g från missionsvä nnerna i Skellefteå . 
Han påpekade, att en underbar växlings
verkan r åder inom förbönens område 
emellan missionsvännerna och missionä
rerna på Hntet. Vi bedja, de bedja, och vi 
bedja föl' varandra . Och vi bedja om sam
ma sak. När så är, måste ju verket ha 
framgång. När tal. reste frå ll sitt hem oeh 
frågade missionsvännerna: )>Vad skall jag 
säga dem i Stockholm?» hade länsträd
gårdsmästal'e S. sagt: »Säg dem, all vi 
åtminstone stå i kontakt med dem .» 

Fröken Gaulfin talade med ledning av 
Er. 3: 8, om \ilkennåd det var att för hed



140 S I N J M S 

lIingaqlj;l'; för-kt\-llna evangelium, sO'm ju äl' 
outgrundligt. Vad vi hittills förkunnat, är 
ju då , när evangelium är ou tgrundlig, en
dast en del, vad vi se endels. När Paulus 
säger, att hedningarna. äro våra medar
vingat öppnar han vår blick för evange
liets universalism och han låter Oss se, att 
vi i missionens s tora plan var och en ha 
en given bestämd plats. Därför kunna vi 
genom Jesus Kristus frimodigt gå fram. 

Folkskollärare Albin Karlsson från Gö
teborg uttalade sin stora glädje över att 
få närvara vid denna högtid. Han fram
förde hälsningar från Kina-kretsen i Gö
teborg. Han talade om hurusom S. M. K. 
i G. stadigt vunnit nya vänner. Genom de 
bibelkurser, som hållits, hade många dra
gits till missionen och i Ynglingaföreriing
cn Libanon, vars sekreterare Karlsson var, 
råddc numera ett varmt missionsintresse. 
Flera unga män, som inom den föreningen 
kommit till tro på Gud, gå med en hemlig 
UJI1kc i sina hjärta n på missionen. När 
han tänkt på S. M. K., hade ofta en und
I'an kommit över honom, vad det var som . 
var den bärande kraften i detta arbete. 
Svaret trodde han sig finna i- det ordet: 
»Se, på mina händer har jag teclmat digb) 
»Dina murar äro beständigt inför mig .» 
Gud har haft omsorg om detta verk. Det 
är hemligheten. 

Talaren berä ttade ock om huru so m Yng
lingaföreningen Libanon i Göteborg fä tt 
en fili al i Hoyang, där en ynglingaför
cning med samma namn under Martin 
Lindens ledning bildat. Ynglingaföre
ningen Libanons i Göteborg ordförande, 
som även är den ldnesiska Libanon-före
ningens hedersordförande, hade fått den 
kinesiska föreningens första månadsblad 
och stadgar sig tillsända. Delta var en 
stor glädje för honom churu den ldnesiska 
skriften vållade honom åtskilligt huvud
bry. Missionsintresset inom Libanon hade 
trängt in i föreningens olika avdelningar 
och en gång i månaden hölls missions
föredrag varvid kollekt upptogs. 

Smålandsvännernas talan fördes ay br. 
S. A. Karlsson, .som riktade våra tankar 
på Ebr. 10: 23, 24. Han framförde häls
ni ngal' frim Hvetlanda och fran Östra I-Iä-
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rads kristliga ungdomsförbund. Vännerna, 
därnere kände sig sedan gammalt vara ett 
med S. ~I. K. Ungdomsarbetet hade nu 
"uxit ut till ett förbund. Detta förbunds 
forsta missionär var Carl Blom, men nu 
underhåller förbundet tr e missionärer helt 
och två delvis. 

Överste H. Dillner uttalade några hjä rt
liga oeh varma ord till Missionshemmets 
föreståndarinn a. Därefter framförde han 
en gripande hälsning från avlidne gods
ägare Hedengrens änka, "ilken bal> sin 
so rg som en hj ältinna. Med avseende på 
missionen önskacle hon, att i den mån hon 
det kunde, få uppehålla sin mans arbete. 

/\.ven från kommendör v. Feilitzen, kOlll

mittens förutvarande sekreterare, rr;am
förde han en hälsning. Denne Y ~Il' mis
sions trofaste vän var nu sjuk, full ay plå
gor och ur stånd att få någon sömn Olll 

nätterna. Så dan hade översten funnit ho
nom, då han besökt honom i hemmet. 
Han hade aldrig förr sett honom fälla en 
tår, men nu hade han gråtit, och det var 
med tanke på de unga, som avskildes till 
missionskallet, att han inte kunnat komma 
i kontakt med dem, inte kunnat HI vara 
med och säga dem ett kärl ekens ord eller 
att ens kunna skriva till dem . 

Vi blevo även påminda om fröken Em
ma 'Beskow, som befann sig i Sörmland 
för vila och rekreation . Alla veta vi; sade 
tal., hur varmt hennes hjärta Jdappar för 
missionen. Nu under sjul<dom och ned
brutenhet böjer hon sig som en vek 
stängel under Guds hand. Må vi komma 
ihåg henne i vår bön. Även en annan vän 
till missionen. friherrinnan d'AlbedyhIl, 
som var sjuk , lades på de närvarandes 
hjärtan samt fru Augus/a Berg, som låg i 
sitt rum, sjul< i lindrig malaria, och fröken 
Agnes Forsberg, som även var Iden och 
nedbruten. När översten talade om fru 
Augusta Berg, erinrade han sig, ' atl han 
var den ende av l<ommitten. som var med 
vid missionär och fru Bergs avsldljning. 

Samvai'on avslutades av missionäl' Au
gust Berg, som livligt påminde sig ett ord 
av sin gamle vän, Karl Andersson i \oYax
holm, och som han nu tyckte sig kunna 
instämma i av fullaste hjärta. »Jag är så 
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lycklig, att varje steg ropar salig, salig!» 
Som desert på en kraftig måltid, bad han 
att få uppläsa ett stycke ur Hans Stjärna 
i östern, 1906, med l"Ubrik »Också en in
tervju». Det stycket handlade om jullådor
nas ankomst till Kina och om den inter
vju, som en av missionärerna hade med 
de långväga resenärerna och gav uttryck 

. åt den tacksamhet, de kände med avseende 
p,i missionsvännernas kärleksfulla gåvor 
och IIppoffringar. 

* 
Uppbrottets stund var nu inne. Efter 

gemensam sång och bön skingrades vi 
åter. Men en ny upplevelse av vad de he
ligas gemenskap är förde vi med oss från 
denna solljusa samvaro. 

N. H-n. 
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Kikungshan--Stockholm. 
Den 31 mars. 

Singapore, Port Sweattener, Penag och 
Colombo ligga nu bakom oss och vi äro 
på vår väg till Aden. Den Indiska' Ocea
nen är oss fortfarande bevågen, lugn som 
en kvarndamm! Med undantag av Port 
Sweattener, besökte vi de platser vi lade 
till vid och njöto av att få sätta våra föt
ter på »terra firma», samt taga den vacI(:" 
ra naturen i betraktaude. Här i tropiker
na råder det en' evig sommar! Jag före
ställer mig att det nog i längden måste 
verka enformigt för en europe. Gör jag 
en jämförelse mellan nu och då jag första 
gången, för över trettio år sedan, besökte 
dessa platser, så märkes det vilken ut
veckling som ägt rum med avseende på 
anläggandet av nya vägal' och kommuni
kationer, uppbyggandet av hus och stads
delar. Då voro oxvagnar och rickshaws 
de enda fortskaffningsmedlen, nu susa 
automobilerna blixtsnabbt fram över de 
utomordentligt väl anlagda vägarna, och 
spårvägstrafiken har säkerligen varit i an
viindning under loppet av många år. 

?lIen vad som är oförändrat, det är be
folkningen. Samma böljande människo

massa, med sina många olika typer, gli
der. förbi, klädda i sina egendomliga dräk-. 
ter, männen i ett. kjollilmande.' sky.nke:och 
en vit rocK, de fattigare .endast me.d ett 
skynke kring livet. . Kvinnorna förete en 
variation i klädedräkt, här som . annor
städes. 

I Colombo pågick en utställning. Vi be" 
sökte densamma ett par gånger . Det är 
alltid intressant. att studera de ..olika män
niskotyperna. Vi sågo många män, kvin
nor och barn, som besökte utställningen. 
Hudfärgen l~unde växla från. nästa n 'svart 

till mycket ljus. Flera av kvinnorna voro 
klädda som endast en österländs1, kvinna 
kan kläda sig . De finaste siden' och silkes
tyger omslöto henne och kring hals och 
armar, och i sitt hår bar hon de utsök
taste garnityreI' av ädla stenar .och . pär
lor, representerande elt oerhört värde. 
Ceylon är de ädla stenarnas och juveler
nas förlovade land och de som alska . att 
pryda sig med sådana kunna göra så här, 
för elt relativt billigt pris. 

Men juveler av ett ännu högre värde 
finnas ock! Vid vårt besök i Singapore 
foro vi till en kyrka och komma till en 
engelsk högkyrka, där aftonsången just 
hade börjat. Biskopen av Singapore prc
dikade. I allmänhet äro den engelska kyr
kans gudstjänstlokaler så byggda att det 
praktiska får giva vika för det mera im
ponerande och anslående. Så ock här. Där 
vi sutto hörde vi ej mycket av predikan, 
men den vackra kyrkomusiken njöto vi 
så mycket mera av. Efter gudstjänstens 
slut tågade kyrkokören ut från altaret 
ned genom hela kyrkan. Processionen var 
företrädd aven · ung malay, som höl! ett 
stort, gyllene kors i sina händer. Efter 
honom komma, två och två, män och 
kvinnor av olika na tioner, en neger. flera 
europeel' och åtskilliga indier. Osökt gingo 
tankarna till »den stora skaran av alla 
folk, släkten och tungomål», som en gång 
skall slå inför tronen! 

I Indien är det brukligt att tugga betel
nöten . Det är ett fult bruk, i synnerhet 
då man ser unga, fina damer med tän· 
derna och läpparna färgade l'öda och 
spottande p[l marken! . Men s ~ldan är se" 
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den. I de utländska delarna av städerna 
ser man överallt anslag med tillkännagi
vande, att den som spottar på trottoaren 
kommer att bötfällas, och detO kan verk
ligen behövas. Jorden förefaller att vara 
jämförelsevis litet odlad och synes vara 
reserverad för trädplantering av olil,a 
slag, såsom' kokosnöt, bananas, . kanel, 
gummi m. fl. Ris importeras till stoi' dej 
och totalintrycket är att befolkningen le
ver mera av vad den får från träden än 
vad den får från marken. 

Vaj-t vi korruno spanade vi naturligtvis 

eHer kineser och voro glada då vi sågo 
sådana, men de blevo alltmer tunnsådda 
sedan vi Jämnat Singapore. För en ytlig 
betraktare förefaller det, som vore det ej 
så lätt att kunna få förtroende för befolk
ningen i dessa trakter. Jag är viss om, 
att en indiamissionär skulle säga detsam
ma om kineserna! Men oemotståndligt till
dragande . verkar de små tjuvpojkarna, 
som svärmade omkring en och hälsade 
sitt »salam» och tiggde om en slant! Med 
en grop i kinden, ett småleende som blot
hade deras stora vita tänder och så sin 
»salamhälsning», förklarade de att de 
ingen pappa hade och ingen mamma och 
s[t pekade de på sin mage, menande att 
den var tom! Visste man ej, att de hade 
detta till ett yrke, så skulle man vara fres
tad att tömma sin börs i deras hand. Nu 
,,[tgar man ej att giva någon, ty då får 
man en hel svarm efter sig! 

Ett besök i ett stort Buddatempel, där 
vi måste taga av oss våra skor vid in
trädet, visades oss »den levande Budda» i 
olika former. Vi voro ju vana "Vid dessa 
tempel men funno dock, att i sitt hemland 
iignas Budda en ivrigare tillbedjan än i 
Kina. Vi ha nu lämnat dessa härlig'a plat
ser bakom oss. Passerade en dag Prin
sens av vVales skepp. Passagerarna hade 
förut avsänt ett trådlöst telegram till ho
nom, på vilket svar anlände. I Colombo 
sågo vi en del av de dekorationer som 
vidtagits med anledning av hans besök. 
Vi togo dem nu som ämnade åt oss! Vär
men är f. n. ganska stark, dock ha vi in
tet att beklaga os~ över. 
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Från språkskolan till Tungchowfu; 
Tiden vid språkskolan är nu ett minne 

blott, men ett ljuvligt sådant. Herren va
re lov för denna välsignade tid. Jag. reste 
därifrån den 8 mars med båt till Chin
kiang, vilket tog endast några tim. Sta
den har ett mycket vackert läge. l den 
utländska kyrkogården 'där finnas Hud
son Taylors jämte många andra missionä
rers gravar. Bland namnen på gran'å r
darna såg jag också några svenska namn. 

Vi lämnade Chinkiang kl. 1 på natten 
med en stor kinesisk båt, som efter tre 
dagars resa förde oss till den stora staden 
Hankow, med sina många ståtliga utländ
ska hus. På båten hade vi det rätt bra; 
här fingo vi »nya» god övning att äta ki
nesmat med träpinnar . Vi stannade 2)1.; 
dag på C. r. M:s hem där, varefter vi med 
tåg fortsalte resan till Honanfu, där jag 
lämnade mitt ressällskap och stannade 
kvar en vecka. 

Det VaJ' så roligt få andas »svensk lul"!» 
igen samt möta våra syskon Anderssons, 
Ringbergs, Engbäcks och systrarna Anna 
Janzon och Ebba Buren, i vilkas hem jag 
hade förmånen gästa dessa dagar. 

Under tiden jag var där pågick e·vang. 
möten varje kväll. En av C. L M:s mis
sionärer samt två län. evangelister voro 
dår och framburo livets ord i det stora 
nyinvigda kapellet. På uppresan till Yiin
cheng stannade jag några timmar i Si
nanhsien, där systrarna Maria ' Petters
son, Maria Hl1ltkrantz och Elsa Engström 
äro . Där bygges f. n. ett stort barnhem, 
där det skall beredas bättre bostäder för 
alla de hittebarn, de tagit hand om, som 
på grund av hungersnöden blivit utkasta
de o.ch säkert omkommit, om ej de blivit 
omhändertagna. Det var gripande att se· 
alla dessa barn, somliga krymplingar och 
blinda eller med andra lyten på grund av 
lidanden, de genomgått. - När vi gingo 
ned till järnvägsstationen vid min avresa 
därifrån, fingo vi se ett klädbylte ligga 
på avstånd invid stadsmuren, och det be
rättades för oss, att det var ett litet barn, 
som säkerligen av någon förtvivlad mo
der kastats utför stadsmuren. Vi sågo 
korparna redan hacka på liket - om nu 
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barnet var dött, ty det händer, att kor
parna börja äta på barnen innan dessa 
ännu äro döda. Vi rysa inför sådant,. 
men vad skola de arma föräldrarna göra , 
uär den redan nog stora barnskaran är 
nära att svälta ihjäl, - och ingen plats 
finnes i barnhemmet! 

Jag lämnade platsen med vemod och 
med känsla av, att systrarna där behöva 
missionsvännernas särskilda intresse och 
förbön. Efter några tim. ankom jag till slut
punkten på järnvägen, varifrån det är två 
dagsresor till Yiincheng. " 

Hur underligt det kändes att komma 
till denna stad, där missionär Foll,c med 
stor risk för cirka 35 år sedan började 
arbetet på detta fält. - Men ack, huru
dana vägarna upp till Yiincheng voro! 
Och värdshusen sedan! Aldrig trodde jag 
det var möjligt färdas på sådana vägai
och Över sådana berg. Men med goda 
mulåsnor och starl,a vagnar går det gan
ska bra. Och då vi äro omgivna av den 
skara av »tjänsteandar, som utsändas för 
deras skull, som skola ärva frälsning» att 
skydda från anade och oanade faror här 
i detta farliga land, kunna vi vara trygga. 
Efter fyra dagars skön samvaro med de 
kära syskonen där fortsattes resan till 
Puchow, där · syskonen Wester arheta. 
när är en mycket trevlig missionsstation 
med nytt, slort l(apell. Nu var det endast 
en dagsresa till första utslationen i 
Shensi: Tnnglman, där det dagen efter 
skulle vara slormöte. Bröderna Svensson 
och Linden ledde detsamma. Där fick jag 
ock glädjen träffa Estrid Sjöström, som 
cfter en bihelkvinnokurs i Tungchowfu 
rest ner för att övervara stormötet. 

Så ännu en dagsresa och jag var »hem
ma» i Tungchowfu full av tack och pris 
till Gud för resenåd och välsignelser. 
TriYs så gott här tillsammans med sysko
nen Svcnssons, och så småningom hoppas 
jag som svar på vänners förböner bli i 
stånd att lär;t spr:'ll<et och hörj"a deltaga 
i kvinnoarbetet, samt fylld av Helig ande 
och kraft få föra många själar från mör
ker till lj us. 

Eder i Herren 
Hanna Wang. 

Upprop 
till Sveriges missionsvänner. 

En fb1'summad missionsupp'qijt. 

Och Abraham sade till Gud: »Måtte alle
nast Ismael få leva inför dig. » 

Bland de stora missionsuppgifter, till viI· 
ka vår Mästares efterföljare i nutiden blivit 
kallade, har en av· de viktigaste allt för 
länge blivit stående i glömskans skugga. 
Det har blivit så gott som en fastslagen 
trossats hos somliga av missionens vänner, 
att kristen mission bland muhammedanerna 
lir och ml1ste förbli fruktlös möda, ehuru 
missionshistorien har mycket litet att inäla 
om verkligt målmedvetet arbete bland is
lams folk. 

Var nya tid ställer den kristna världt'n, 
vare sig den vill se det eller ej, j nlöi' en 
allt kraftigare påträngande fråga, om kris-, 
tendolllen skall segra i andens värld eller 
- islam. Vi stå mitt uppe i en tid, dä .hän
tlelserna d~r ute i den m·uhammedansku folk
vii rIden ' tala mer än många ord. Islam ii r 
icke blott en dödsskräck \ör armenier oeh 
andra kristna i Mindre Asien , utan genom 
;;in stora utbredningsförmåga är den en 
överhängande fara för hela den J"'istna 
världen. 

I första hand botas de unga hedning· 
kristna församlingarna i Centralafrika av 
en frambrytande muhammedansk våg, mot 
vilken Sudanmissionen i synnerhet sökt stiil
la sig som en vågbrytare tvärs över den 
stora kontinenten. Men även i Europa har 
sa,mma fanatismens och våldets religion i en 
moderniserad form gjort kraftiga ansträng· 
ningai' att vinna ny mark. I London finnes 
redan en moske (= muhllmmedanskt bönc_ 
tempel) och en nyvunnen skara av anhänga
re bland engelsmän och amerikaner ay alla 
stånd och klasser. Därifrån utgå årligen 
många tusen flygskrifter över Europa med 
muhammedansk propaganda i modern form. 
lJärifrån utgives även en tidskrift, som ut
kommer med ett nummer i lllanaden. och 
"ari man med stor energi gilr till kamp mot 
Kristus för - Muhammed. Korset, heh'r 
<Iet . är mänsklighetens förbannelse, och ju 
förr det kan slås i stvcken. dess bättre ii r 
d~ • . 

Icke dess mindre föreligga underbara vitt
llPsbörd om korsets seger över islam. På ' de 
malajiska öarna pågår sedan flera är en liv
lig anslutning till kristendomen från islam 
med flera lO-tusental årligen, och i Ostafrika 
pågår just nu en massrörelse bland muham
medanerna i riktning mot kristendomen. Tv 
en av deras egna ledare, scheik 7,.akal"i'"ls. 
har stått upp som predikant och förklarat , 
att han i en uppenbarelse mottagit Guds he
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fallning att läsa bibeln och utbreda ordet 
bland sina trosbröder. Innan han för några 
år sedan avled , hade många tusen av mu· 
bammedarrerna övergått till kristendomen. 
Vidare ha mänga muhammedaner på Kirgis
stäppen i ryska Asien genom beröring med 
ryska mennoniter kommit till tro på Rris· 
tus och själva där bildat en kristen försam
ling. Slutligen ha vi att erinra oss, att lju
set på ett underbart sätt brutit fram på 
Svensk.'J. Missionsförbundets muhammedanska 
fält i Ostturkestan, dnr församlingen under 
det' gångna året h'ar fördubblats. 

Och liksom en ny tid håller på att bryta 
fram uti islams värld, så kan man, glädjan
de DOg, samtidigt konstatera en förändring 
i missionsvärlden i allmänhet, och äv en i 
Sverige ha på sina håll kraftiga missions
vindar i riktning mot islam börjat blåsa. Vi 
stll utan tviv el vid a.ftonen till den nya dng, 
d~, det muhammedanska problemet kommer 
~tt lösas genom mal<ten av Kristi evange
lium_ Vi kunna icke föreställa OS8 annat, 
än att allt detta oemotståndligen måste upp
fordra vär svenska missionsförsamling att j 
kiirJek för Jesu skull taga detta öknens b,Hn 
till sitt modershjärta och frambära det i tro
.gen bön till livets källa på Golgata. 

Redan för några år sedan ha många Her
r ens fromma i England förenat sig i daglig 
gemensam bön för islams folk, väl vetande. 
att ingen makt på jorden kan mäta sig med 
en allvarlig och uthållig bön. Med ledning 
av detta uppslag ha några av muh'lmmedan
missionens förebedjare även i ' vi\.rt land kom
mit tillsammans till rådplägning om, i vall 
mån och på vad sätt det vore möjligt att be
Teda de svenska missionsvännerna tillfälle 
att komma denna vikt.iga sak närmare och 
att i mån av andens maning även deltaga i 
bönen. Vid denna rådplägning befanns den 
-enhälliga meningen vara, att dilll an'ordning 
av böneämnena. som de engelska förebedjar
liR för islam följa, borde bearbetas för svens
kll förhållanden och utgivas. Därviu borde 
alla som följa samnm gruppering av böne
åmnena, knnna känna sig · sammanlänkade 
med allt Guus folk, som håde i Sverige och 
-annorstädes samma dag förena sig i bön för 
sa.ruma sak, för samma. folk och för samma 
trakt av den muhammedanska världen . 

I enlighet häl med har nu under titeln: 
" Till gemensam bön för den muhammedanska 

värluen » ett litet häfte, lagom stort att be
vara innanför bibelpärmen, utkommit. Det 
innehåller eil samling av böneämnen, omfat
tande a lla muhammedanska folk och länder,. 
ordnade i grupper för varje dag under lop
pet aven månad'. Häftet i fråga kan er
hållas från följande förlag och miss ionsex
peditioner till ett pris av 25 öre pr. exemplar, 
portot inberäknat. A detta p.ris lämnas 25 
proc. rabatt, då' minst 10 ex. rekvireras pli 
en gång. Svenska Missionsförbundets För
lag, Barnhusgatan 10, Stockholm, Evang. Fos
terlands-Stiftelsens Förlags_Exp., Mästersa
mueisgatan 42, Stockholm, Kvinnliga Mis· 
sions Arbetares Förlag, Brunnsgat. 3, StOck
holm, Svenska Jerusalemsföreningens expedi
tion, Parmätaregatan 1, Stockholm, Svenska 
Missionens i I):ina forlag, Drottninggatan 55, 
Stockholm, Svenska kyrkans Missionsstyrel
ses Expedition, 'Uppsala, Lärarinnornas Mis
sions Förenings expedition, Viktoriagatan G, 
Göteborg, Svenska Alliansmissionens Förlag, 
Jönköping. 

Undertecknade ha blivit anmorlaue att 
framställa en enträgen väujan till allt Guds 
folk i Sveriges bygder att behjärta den mu 
hammedanska världens behov av Kristi evan· 
gelium och därför 	stå upp till gemensam och 
uth ållig bön för denna stora sak. Därför ha 
vi med detta velat låta ropet gå ut till alla 
dem av vårt folk , som tro och hoppas på 
korsets seger. ' 

J a, du nalkas mig, n'i,. jag åkallar dig; 
du säger: »Frukta icke. » I(lagov. 3: 57. 

Stockholm i maj 1922. 

G. Raquette, 
Sv. Missionsförbundets miss ionär Ost-


Turkestan. 

K. G. Rhoden, 

Evang. 	 Fosterlands_:->tiftelsens missionär i 
Ostafrika. 

Lotten RentC1'8kiölrl, 
medlem av Svenska Kyrkans Missionssty


relse och styrelsen' för Svenska 

J erusalemsföreni ngen. 


Elsa Ringborg, 
Kvinnliga Missions Arbetares f. d. missionär 

i Nordafrika. 
A . P. Franklin, 

S\,('II. ka Alliansmissionens missionär 
Indien . 
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