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.Huru stor är din godhet, som du för
varar åt dem som frukta dig och som du 
inför människors barn bevisar dem, som 
trösta uppå dig 1" Ps. 3 1: 20. 

I2
j UgOfem år af en missions arbetstid är visserligen 
icke någon lång period, då den ses i förhållande 
till missionsuppgiftens storlek, men huru rik har 
denna tid icke varit för Sv. missionen i Kina 

på erfarenhet af Herrens aldrig svikande trofasthet, på all 
den bärande nåd och omsorg, hvarmed hans hand sam
verkat till det bästa för dem, som tröstat uppå honom. 

Missionens historia under detta kvartsekel är därför 
en berättelse om den godhet, Herren förvarat åt dem som 
frukta · honom. Den är ett vittnesbörd om både möjlig
heten och tryggheten uti att förlita sig på hans makt för 
fyllandet af alla missionens behQf såväl af arbetare som af 
medel. 

Det har ock varit en af denna missions grundläggande 
tankar, att Gud skulle sända de förra och gifva de senare 
såsom svar på bön. 

Samme Gud, som kallade, utkorade och utrustade arbe
tare, villiga J.tt tjäna på hans sold, villiga att förblifva vid 
hans ord, var ju ock mäktig att beveka sina förvaltare i 
hemlandet att i offervillighet och glädje gifva det, som 
arbetarne och arbetet behöfde. 

Det sammanknytande bandet i arbetet ute och hemma, 
det skulle vara hvad aposteln menar, då han säger »haf
vande samma kärlek ». 
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Samma kärlek till Herren och hans verk i Kina, både 
såsom drifkraft i arbetet och som föreningsband mellan 
såväl arbetare som missionsvänner, det stod så att säga 
skrifvet i missionens oskrifna »Magna Charta» såsom ett 
grundvillkor för dess tillvaro. 

Mänskligt sedt var det ju i hög grad betänkligt att 
skrida till ett stort arbete utan knappast en trasa af hvad 
som i allmänhet går och gäller för en missionsorganisa
tion. Huru skulle det bestå i längden? Vore det icke 
att liksom Petrus söka gå på hafvets upprörda vågor i 
ställ~t för att till färden begagna en farkost, hopti.mrad 
efter alla konstens regler. 

Hvad hafva nu de 25 gångna åren lämnat för svar 
på denna fråga? r, 

Jo, de vittna därom, att vi väl många gånger sett på 
vågorna och känt oss börja sjunka, men ock om att 
Herren alltid i rätt tid räckt ut sin hand och gifvit den 
hjälp, som behöfts. Väl sviktade stundom vår tro, men 
Herren har aldrig svikit oss. Den följande berättelsen 
blir därför en berättelse om Guds nåd, såsom den verkat 
i mänsklig svaghet, där mänsklig visdom, makt och rike
dom saknades, och den har blott sitt värde såsom ett intyg 
om denna nåd. 

»Sina gärningars kraft har han visat för sitt folk, 
det han har gifvit hedningarne åt dem till arfvedel.» 



III 

Missionens uppkomst. 

å vi betrakta Guds sätt att verka i historien, 

m. vare sig det gäller Israels historia eller Kristi 
församlings ända in i den närvarande tiden, 
kunna vi all tid spåra skeden, hvarunder detta 

verkande framträder på olika sätt. Där spåras en förbe
redelse, hvarigenom vägen öppnas för hans heliga syften, 
et! utkorande af de redskap, han vill använda, ett sändande 
af dessa redskap, och slutligen se vi »huru stora ting Gud 
g/ort med dem» (Ap. 14: 27; IS: 4). 

Det är lärorikt att följa spåret af Guds mäktiga hand 
under dessa skeden äfven i S. M. K:s historia och se, huru 
denna hand fogar det så, att de obetydligaste händelser 
få samverka för utförandet af hans planer. 

Se här, hvad vår hemgångne broder, Josef Holmgren, 
berättar med afseende på Guds förberedande verk. 

»Det var på hösten 1882. Jag vistades då i London. 
En lördagsafton var jag ute på vandring i närheten af 
Mildmay Park för att se mig om. Helt oförmodadt mötte 
jag en troende broder från Göteborg. Vi blefvo båda 
mycket förvånade att träffa hvarandra i London. Sedan 
vi språkat en stund, frågade min vän, hvart jag änmade 
mig. Mitt svar blef, att jag ej hade något särskildt mål. 
Han berättade då, att han var på väg till Kina-Inland
missionens bönemöte och frågade mig, om jag ville göra 
honom sällskap. 'Du känner väl denna mission?' tillade 
han. Jag måste tillstå, att den var mig alldeles obekant. 
Han berättade då, huru Gud rikligen välsignat denna 
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missions arbete i Kina, samt meddelade, att den var en 
'trosmission' och således ej vädjade till människor för 
erhållande af medel utan vände sig direkt till Gud. Hvad 
jag hörde, väckte mitt intresse, och vi följdes åt till böne
mötet vid Pyrland Road. Då vi kommo dit, voro omkring 
25 personer samlade. Tiden var inne att börja, och en 
gråhårsman med patriarkaliskt utseende, M. B. Broomhall, 
besteg den lilla talarstolen, läste och utlade ett stycke 
ur Guds ord, gjorde sedan utdrag ur bref från missions
fältet, utpekade på en karta missionsstationerna, uppräk
nade namnen på de missionärer, som bodde på hvarj e 
station, och nedbad Guds välsignelse öfver dem och deras 
arbete. Därefter fGllo alla på knä, och inför Herrens ansikte 
utgöt den ene efter den andre sitt hjärta i brinnande, 
ödmjuk bön. I knäböjande ställning sjöngs sången : Tag 
1;1l'tt lif, o Gud, oc!z 'mig helga !zelt - fag ber - åt dig. 
Sedan sången tystnat, dröjde de församlade ännu en stund 

. på sina knän. 
Det var ett underbart bönemöte. Något liknande hade 

jag aldrig varit med om. Herrens klädafåll uppfyllde 
rummet, och serafens: 'Helig, helig, helig är Herren 
Sebaot' trängde till hvarje fiber i min själ. 

En tid efteråt sammanträffade jag med Rev. J. Hud
son Taylor, Kina- Inlandmissionens grundläggare och 
ledare, och samtalen med honom fördjupade de intryck, 
jag erhållit vid nämnda bönemöte. 

Återkommen till Sverige fick jag rika tillfällen att 
skrifva och tala om Kina-Inlandmissionen. På hösten 
1884 hölls en helgelsekonferens i Örebro. Såsom en af 
in bjudarne till konferensen blef jag anmodad hålla ett 
missionsföredrag, och härvid berättade jag om Guds verk 
i Kina genom Kina-Inlandmissionen. Det var ej så få, 
som Herren då kallade att bedja och arbeta för denna 
mlSSlOn. 

1885 utgaf jag tidningen 'Evangelium i alla land' och 
införde i dess första nummer en kortfa ttad uppsats om 
Kina-Inlandmissionens uppkomst och utveckling. Sedan 
följde artikel efter artikel om denna mission. På detta 
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MISSIONENS UPPKOMST. 

sätt spreds bland missionsvännerna i vårt land någon kun
skap om hvad Gud verkade i Kina, och så förbereddes 
någon mån det verk, som Herren sedan ville föra fram. » 

Redan några år innan J. Holmgren på bönemötet vid 
Pyrland Road hade kommit i beröring med missionsan
den inom Kina-Inlandmissionen och där mottagit de kraf
tiga och verksamma intryck, som ledde hOllOm till detta 
nitiska spridande af kunskap om nämnda mission, hade i 
Uppsala vaknat ett liftigt missionsintresse, närmast fram
kalladt af de besök, som då giordes där af flera mera framstå
ende missionärer, bland annat L. O. Skrefsrud. Under det 
att hedningens kamp och strid och hjärtenöd skildrades 
för den akademiska ungdomen, väcktes i ett lyssnande 
ungt hjärta de första impulserna till ett blifvande Iif i 
missionens tjänst, och Guds kallelse att offra detta Iif för 
Kina förbereddes efter hand genom skriftväxlingen med 
en man, som varit missionär, ehuru icke hland kineser. 

Gud hade gifvit den mannen en profetisk syn på detta 
folks framtid, och så får han nu gifva sin unge korrespon
dent del af hvad han ser och af hvad han känner. Hvarje 
bref pekar på Kina. Och detta land, hvars förstelnade 
kultur och omständliga ceremonier, hvars materialism och 
folkkynne syntes göra det mera motbjudande än andra, 
blir småningom föremål för bön och in tresse. Medvetan
det om en inre kallelse af Gud växer fram, och n u sträcker 
sig hågen ut till missionslifvet i England, där det finnes 
mera att inhämta om Guds verk bland Kinas folIe Men 
huru få denna önskan uppfylld utan medel, utan förbin
delser? Gud öppnar vägen. Från honom kom längtan att 
lära känna mera om missionen, men framför allt att lära 
känna den underbara kraften, som skapat så mången hjälte 
på hednafältet. 

Det blef nu som en ny värld för Erik FoJke, då han i Lon
don kom i beröring med missionshjältar och veteraner från 
det världsvida missionsfältet. »Det var något så säreget 
med dessa människor. Deras hjärtan voro vidgade. Man 
kände något värmande i deras närhet. Deras syn på Guds 
rike var så inspirerande, deras tro på Gud, på ordet, på 
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bönen så lefvande och verklig. Men alla trycktes de af 
en djup nöd, nöd för hedningarna, som de funnit så öfver
gifna, så vanlottade ifråga om det högsta, kännedomen 
om Gud. » 

I en sådan atmosfär växte sig Guds kallelse stark. 
Beröringen med sanna missionärer blef den bästa missions
skolan. Rika tillfällen gåfvos att lära känna Kina-1nland
missionen och dess arbete. Hjälp och mycken förståelse 
kom till mötes från hängifna kristna. 

»Någon väg till Kina syntes dock ej öppna sig. » För 
de planer, som välvilliga vänner uppgjorde om att utgå i 
förbindelse med ett utländskt missionssällskap, gaf Gud 
ingen tydlig ledning. Det blef en tid af nöd, men Gud 
hade i beredskap den hjälp, han ville gifva. 

»1 fru Boardmans hem höllos hvarje vecka bibelstun
der, där missionärer ofta talade. Vid ett sådant möte 
lästes ett bref, som väckte rätt stor uppmärksamhet. Det 
innehöll ett af brefskrifvaren till Herren gifvet löfte att 
lämna halfva sin årsinkomst för att därmerl bereda en ung 
man tillfälle att resa ut till missionsfältet. 'Tänk så lycklig 
den unge mannen skall blifva', var den form tanken i mitt 
inre tog. Efter mötets slut kom den kända missions vän
nen fru Baxter fram till mig och sade: 'Nu är vägen 
öppen för er till Kina. Respenningar och medel till u trust
ning finnas. Gör er blott i ordning, och far i Guds namn! » 

Efter ett kort besök i hemlandet anträddes resan till 
Kina i januari r887. Vid den tiden fanns det en liten 
skara bedjande vänner i hemlandet, hvilkas hjärtan kände 
ett varmt intresse för den unge resenären och den uppgift, 
åt hvilken han invigt sig. Han hade gått i tro utan att 
veta, hvem som skulle underhålla honom i det främmande 
landet, och hvarest han där skulle få sitt arbetsfält. Resan 
ut var det enda stycke af vägen, som låg klart utstakadt. 
H vad sedan skulle följa, det skulle Gud visa steg för steg. 
Bön därute och bön här hemma, det var arbetsmetoden, 
som skulle bana vägen. Och huru Gud svarar på bön, 
det få de hemmavarande vännerna snart höra i bref från 
Shanghai. Där säges det: »Huru underligt leder ej Herren ' 
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de sina, Genom att han gått före ,att bereda mig rum 
här, fick jag nu endast sitta stilla och se hans salighet." 
Du kan ej tro, h vad Herren välsignat mig under resan, 
och nu gör han under här, Det är j ust likt honom, » 

Vid Kina-Inlandmissionens hem och dess språkskola i 
Anking, öfverallt hade Herren beredt väg, Och i hemlan
det, ja, där bildas den 16 maj kommitten för "Ert'k Polkes 
Jlttsszon z' ICz"na », med bröderna J. W. Wallin, P. A. Palmer 
och Joser Holmgren som ledamöter. Dess uppgift är att 
stödja Folkes arbete genom att förmedla utsändande af 
medel äfvensom af arbetare till hans hjälp. I »Sannings
vittnets " spalter införes tillkännagifvande härom, och då 
bref ingå från Kina, inflyta utdrag därur i samma tidning, 
talande om Herrens trofasthet och hallS gärningar bland 
Ch'ins barn. 

Där växer så fram en bön för det påbegynta verket 
i kända och okända hem ej blott i landets bygder utan 
äfven utom detsariJma, och gåfvor läggas på Herrens altare 
af hjärtan, som glädjas åt Herrens gärningar, och som 
vilja »utbreda ryktet om hans stora godhet ". Ännu är 
skaran liten af de i arbetet intresserade, men deras hjär
tan äro varma och sträcka sig »mot det som är framför» . 

Och budskapen från Kina? J a, i dem finner man 
sådana grundtoner som dessa: "Vår konung har ännu aldrig 
lidit nederlag. Ära vare hans namn!... J ag väntar att 
se en hel skara af Jesu vittnen från Sverige här inom 
kort, villiga att nedlägga sina lif för Jesus och att bära hans 
evangelium dit, där det hittills varit okändt. Låt oss hafva 
tro på Gud, broder, och han skall aldrig låta oss komma 
på skam, och vi skola aldrig ångra, att vi låtit bonom 
använda oss för sitt namns förhärligande. Kineserna behöfva 
frälsas. Låt oss ej hvila. förrän vi gjort, hvad Herren gif
vit oss att göra för att hjälpa till i denna sak. » 

Ännu hade Herren icke anvisat, hvarest i »Midtens 
rike) arbetet skulle upptagas; det var föremål för bön i 
Anking och i hemiandet. Men en sak hade tydligt blifvit 
klar ute och hemma, nämligen att Kina-Inlandmissionens 
praxis skulle vara ett föredöme. Det togs till protokoll 
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redan från första början af hemkommitten, och från Anking 
skrefs vid ungefär samma tid: »Du känner väl till Kina
l nlandmissionen. Jag vill gå precis i samma spår som de. 
Det är äfven rådligt, ty vi se, huru Herren bekänt sig 
till dem. » 

Då tiden kom för uppbrott från Ankings språk
skola, var del ock i samråd med lnlandmissionens ledare 
i Kina, som icke blott det blifvande arbetsfältet utsågs 
eller rättare mottogs som gåfva af Gud, utan äfven ett 
beslut fattades beträffande det blifvande arbetets framtida 
ställning till nämnda mission. Redan i London hade väl
villiga vänner förordat Folkes inträdande i denna mission, 
men som vi redan nämnt, Gud gaf ingen tydlig ledning 
för detta. Nu förnyas förslaget af mr Stevenson, och för 
detsamma talade ju så mycket, som denna mission redan 
gjort och var villig att göra för den arbetare, Herren sändt, 
och dem han vän tades sända från Sverige. 

Den 6 sept. 1887 skrifver Folke från Anking: »Hall 
(mr Stevenson) ville, att jag skulle fullt förena mig med 
C. r. M. (Kina-lnlandmissionen). Enär fag förenat m zg med 
eder z' bön till Herren om svenska bröder här, kunde fag 
ef a.fstå .från glä4fen att se det hoppet upp.fylldt att z' j öre
n /ng med dem.få dela bedröj7/elsen och härlzghden z' striden 
.för J esus. » 

Och så meddelar samma bref, att ett aftal om samar
bete med C. l. M. träffats, hvarigenom arbetare, pröfvade och 
utsända af kommitten i Stockholm, skulle mottagas i Kina 
på samma sätt, som om de utsändts af C. l. M:s Council i 
London, men att de likväl skulle utgöra »en fullkomligt 
svensk mission», underhållen från Sverige och med eget 
arbetsfält, hvilket skulle blifva »södra delen af Shansi med 
tillstötande norra delen af Honan och Shensi, ett fält i 
hvars närhet härliga segrar för Gti.d vunnits». 

När detta bref lästes för hemkommitten, beslöt den
samma genast att tillskrifva Hudson Taylor angående det 
omskrifna samarbetet med C. I. M. 

Ett tillmötesgående svar å denna skrifvelse ingick, 
och man beslöt inbjuda Hudson Taylor att komma 
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till Sverige. Det var då, den 26 jan. 1888, som kom
mitten vid sitt fjärde sammanträde fattade beslut om 
att det under namn af »Erik F olkes m ission i I<z:na» på
begynta arbetet hädanefter skulle benämnas »Svenska 
Mzsszonen i Kz·na ». (S. M. K.). 

Den 10 maj samma år, Kristi himmelsfärdsdag, 
höll S. M. K. sitt första årsmöte i dåvarande Florakyrkan. 
Vid detta tillfälle hade kommitten, i hvilken kapten John 
Ahlberg kort förut antagits till ledamot, den glädjen att 
för första gången afskilja missionsarbetare för Kina. Dessa 
voro Carl Henrik Tjäder och fröken Anna Gran. 

Missionspredikan hölls på f. m. af friherre Edvard 
Barnekow, och på e. m. talade rektor J. Kerfstedt och då
varande kandidaten Karl Fries, hvarefter afskiljningen 
ägde rum. Denna dag kan betraktas som S. M. K:s 
offentliga invigningsdag, och sällan har vid något årsmöte 
församlingen med mera intresse och värme deltagit. Sär
skildt var detta förnimbart vid afskiljningen. Det står 
ännu så .lifl.igt för minnet, huru, då den stående försam
lingen sjöng sången: 

»Tag mitt lif, o Gud, och mig 
Helga helt - jag ber - åt dig! » 

det gick som en mäktig våg genom skaran, och det var 
för visso mera än ~tt hjärta, som greps af längtan att 
lefva helt för Gud. 



Hemarbetet till år 1901. 
»Dina tiders trofasthet är en skatt aj 

saligheter .• 

Il
etta Herrens ord vilja vi sätta som öfverskrift 

. t~ll följal:de . korta öfverblicko af .Svens.~a Mis
. slOnens l Kma hemarbete fran tIden for dess 

första årsmöte 1888 till hösten 1900, då det 
kort förut inköpta och inredda hvilohemmet vid Dufbo 
öppnade sina dörrar för missionens från arbetsfältet i Kina 
flyktande arbetare. 

Denna tidsperiod var med afseende på hemarbe
tet i mycket af grundläggande natur, då erfarenhet 
måste samlas, arbetsmetoder pröivas, misstag rättas och 
förtroende vinnas. Men det var ock en tid rik på upp~ 
muntran, då varma vindar af ett vakuande missionsintresse 
blåste i landet och gaf arbetet friska och välsignelse
bringande impulser. 

Till dessa måste i första rummet räknas Hudson 
Taylors första besök i Sverige i november 1889, hvilket 
företogs på inbjudan af kommitten. I sällskap med Josef 
Holmgren som tolk besökte Taylor 19 olika platser i 
landet äfvensom hufvudstaden. Genom de föredrag, han 
då höll, men framför allt genom hans af Kristi Ande 
präglade personliga väsende, hans rika erfarenhet i mis
sionsarbetet och af en vandring i tro på Gud, blef detta 
besök af största betydelse för Svenska Missionen i Kina, 
såväl därför att det väckte mycket intresse för denna, då 
så föga kända mission, som ock emedan det stärkte den 
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redan inträdda förbindelsen mellan S. M.K. ·och C. L M. 
och gaf uppslag till flera af de principer; som alltsedan 
blifvit följda i hemarbetet. 

Från den tiden blef c, r. M:s » Principles and Practice" 
ett rättesnöre för vår mission och grundläggande för flera 
af dess al betsmetoder äfven i hemarbetet. En aflönad 
sekreterare tillsattes, som skulle ägna hela sin tid åt mis
sionen, ombud för densamma invaldes bland missionens 
vänner i · landsorten. Att hvarje vecka återkommande 
bönemöten för missionen skulle · anordnas, blef då fast
slaget äfven för framtiden. Såväl i hufvudstaden som i 
landsorten bildades syföreningar för missionen . 

Den II augusti 1889 hade en ny missionsarbetare för 
Kina blifvit afskild, nämligen fröken Fredrika Hallin, och 
den 26 jan. 1890 invigdes ytterligare tvenne, Aug. Berg 
och Axel Hahne, samt vid årsmötet den IS maj . samma 
år fröknarna Anna Janzon, Frida Prytz och Ebba LÖwen~ 
adler, hvilken senare dock på grund af sjukdom snart ut
trädde ur missionen. 

Med · antalet arbetare, som utsändes, växte missions
kärleken hos: vännerna i hemlandet. Det blef mera bön 
och mera arbete för missionen. Sekreteraren, på hvilkens 
skuldror hemarbetets bördor hvilade, företog årligen flera 
missionsresor i . landsorten, där nya vänner till missionen 
vunnos och gamla sådana uppmuntrades samt kännedomen 
om missionen och dess arbete i Kina spriddes till allt 
flera och större kretsar. 

Anmälningar af nya kandidater för Kina saknades ej, 
och när det femte årsmötet firades den 27 maj r892, kunde 
ej mindre än nio arbetare afskiljas för missionskallet, näm
ligen R. Bergling, C, F. Blom, J. E . Björkebaum, A. Hof
strand, Th. Sandberg, ' T. Dahlin samt fröknarne Hilma 
Blomberg, Anna Eriksson och Augusta Hulander. 

Vid denna tid hade redan flera förändringar ägt rum 
i den ursprungliga sammansättningen af missionens kom
mitte och smärtsamma förluster gjorts bland dess leda
möter. Palmer hade afsomnat den I juli r889, och kapten 
John Ahlberg, som invalts i maj r888, hade äfven han 
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några dagar efter årsmötet 1891 fått gå in i sin Herres 
hvila. Fyra nya ledamöter hade tillkommit, kapten O. 
v. Feilitzen, doktor H. Berg, löjtnant H. Dillner och kam· 
marherre J. von Holst. 

Då missionär och fru Folke (f. Gran) nov. 1892 återkom
mo till hemlandet för en tids hvila, blef detta ett dyrbart till
fälle för missionsvännerna att komma Kina ett stycke 
närmare genom de skildringar, som dessa båda ögonvittnen 
gåfvo af händelser och förhållanden ute på arbetsfältet 
och framför allt af Guds verk bland kineserna. De hem· 
förde nu den första skliftliga hälsningen från missions
församlingen på fältet, hvilkell vittnade om att »Andens 
kärlek» bodde i frälsta kinesers hjärtan, att arbetet burit 
frukt, och att på trons väg Gud »förer oss i triumf i 
Kristus ». 

Följande året och under böljan af 1894 besökte Folke 
en mängd platser i landet. Mer än ett hundratal kallelser 
hade därifrån inkommit redan hösten 92, och, då nya följde, 
blef det under hans vistelse i hemlandet ej mojligt full
göra alla. Men det göts dock mycken ny, frisk olja under 
denna tid på den missionseld, som brann i missionsvän· 
nernas hjärtan, och många bevis på deras kärlek och 
intresse mottogos. Därom vittnade äfven den gåfva af 
4,000 kr., som sj u vänner till missionen öfverlämnade till 
Folkes, någon tid innan återresan till Kina ägde rum 
(aug. 94), och hvilken gåfva afsåg att förskaffa missionen 
eget hus i Yuncheng med bostad för dem. 

På förslag af missionärerna på fältet blef den 14 mars 
bestämd till missionens årliga bön- och tacksägelsedag 
med anledning af att Folke på den dagen för . första 
gången landstigit i Kina, och högtidlighölls denna dag 
från och med 1893. 

Trettondedagen blef också tidigt en missionens märkes
dag, på hvilken dess vänner möttes i dåvarande Flora
kyrkan och efter hållna missionsföredrag tömde sina spar
bössor för Kina. 
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Utom vid årsmötena kom det äfven tidigt i bruk att 
samlas till ett höstmöte, innan veckobönemötena började. 
Välkomst- och afskedsmöten för missionärer bleEvo också 
tider, då Kinamissionens vänner gemensamt fingo fröjdas 
åt Guds frälsningsverk i Kina och genom bönen och ordet 
stärkas för det gemensamma verket. 

Det gällde i missionens hemarbete icke att söka 
åstadkomma ett ' yttre maskineri. Här var sträfvan faste 
mera. den att genom bön, tal och skrift. bringa i verk
samhet andliga krafter och intressen samt att förena dessa 
krafter för det ena målet, kinesernas frälsning. 

Enkla hafva i sanning de materiella resurserna i detta 
arbete varit, och de mänskliga verktygen hafva varit ringa. 
I ett helt litet rum i den .våning på Lästmakaregatan, 
där .sekreteraren bodde, var i många .år hemarbetets »storar
tade » expedition. Till sammanträden i missionens angelä
genheter samlades kommitterade där eller i någon annan 
ledamots hem. Missionen förfogade ej heller öfver många or
ganer för sin verksamhet, och allt skulle sekreteraren utföra. 
Det var dock en fröjd att få böja knä tillsammans och att 
få samtala gemensamt om arbetarne på fältet, om där vunna 
framgångar, om de behof, som förefunnos, och om ledning 
i de frågor, som förelågo. Allt · berodde ju på att Gud 

.verkade. hemma och ute på fältet. Och tron skulle icke 
komma på skam. 

Vid årsmötet 1893 kunde två nya arbetare afskiljas 
för Kina, H. Linder och frökeri Anna ,Watz, och följande år 
vid samma högtid de tre systrarna, Emma Anderson, Emilia 
Sandberg och Ebba Buren, så att antalet missionärer nu 
utgjorde 21. Missionens årsinkomst, som vid första års
mötet uppgick till ett .belopp af nära 3,000 kr., hade nu 
växt till inemot 26,000, och i landet hade missionen nu 58 
ombud. Så hade Herren verkat och fört sin sak i hem
landet framåt under de 7 första åren. Han, som utväljer 
»det i världen dåraktiga», det ~svaga», det »oädla o<;h 
föraktade», »på det att intet kött må berömma sig inför 
honom» - lät äfven här sin kraft fullkomnas svaghet, 
såsom det ärskrifvet: ,) Gud gaf växten. » 

2 
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På inbjudan af kommitten besöktes Sverige under 
åren 95-99 af flera engelska bröder, tillhörandeC. r. M., 
hviJka besök i ej ringa mån bidrogo att sprida och stärka 
intresset för missionen i Kina och äfven i det afseendet 
tjänade att främja hemarbetet, att de gåfvo kommitten 
flera gånger tillfälle till viktiga öfverläggningar rörande 
missionsarbetet. Så kom mr Montagu Beauchamp hit i 
mars 95 och höll föredrag i 10 städer i landsorten samt 
i hufvudstaden. Hudson Taylor besökte Sverige för andra 
gången hösten 96, då han talade i Stockholm och på 3 
ställen i landsorten. Hans sista besök i Sverige, som ägde 
rum i sept. 97, var uteslutande afsedt för öfverläggningar 
med kommitten. Våren 98 hade kommitten glädjen mot
taga mr Sloan samt pastor Inwood, äfven den senare in
bjuden af kom mitten. De höllo båda en serie andliga 
föredrag i hufvudstaden, hvarjämte mr Sloan talade på 
IS olika platser i landsorten. I okt. 99 gjorde mr Sloan 
ett nytt besök och deltog då i kommittens öfverläggningar. 

Genom dessa besök upplifvades icke blott intresset 
förmissionen, u tan nya och kraftiga impulser tillfördes den
samma, och lydnadsplikten för Herrens missionskallelse och 
maningen till ett helt lif för Gud kändes mäktigt beröra 
de kretsar, som stodo missionen nära. 

Ehuru miSSIOnen allt från början hade stått i nära för
bindelse med C. r. M., hade ännu r895 icke något skriftligt, 
ömsesidigt gillad t aftal med denna mission ägt rum. Vid 
nu nämnda tid hade behofvet däraf fram träd t, och som
maren nämnda år fick sekreteraren i uppdrag att resa till 
London för att inför C. r. M. framlägga ett förslag till 
sådant aftal, och den 27 febr. 96, sedan erforderliga med. 
delanden ägt rum med missionens ledare på fältet och 
Hudson Taylor, blef den skriftliga öfverenskommelsen 
med C. r. M. undertecknad och S. M. K:s stäIrning såsom 
associerad till C. r. M. äfvensom missionsfältets gränser 
m. 	 m.vederbörligen fastställda. 

Under årens lopp hade S. M.: K:s arbete särskildt 
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vunnit understöd därigenom att kristliga föreningar i lan
det åtagit sig vissa missionärers underhåll. I detta afse
ende står missionen i tacksamhetsskuld till »J önköpings 
Missionsförening» ända från r890 och till »Jönköpings Krist
liga llngdomsförbund» från r894 samt till »Kvinnliga Missi
onsarbetare» från r895. Sedermera hafva andra tillkommit 
såsom »Lärarinnornas Missionsförening», »K. F. U. M:s 
och K. F. U. K:s missionskretsar» i Stockholm och Göte
borg, »Östra härads Kristliga Ungdomsförbund» samt 
»Svenska Lärarnes Missionsförening». Barnföreningarna, 
de s. k. »Daggryningarne», inom K. M. A. hafva under
hållit fem flickskolor i Kina. 

Ända från missionens början till ingången af r896 
hade underrättelser om densamma offentliggjorts i tid
ningen »Sanningsvittneh, men då fick missionen sitt eget 
organ, som undet: namn af »Sinims land» utgick med ett 
nummer för hvarje månad och redigerades af missionens 
hemgångne sekreterare, som därvid nedlade ett betydelse
fullt arbete för spridande af kunskap om missionen. 

U nder tiden växte missionsarbetarnes skara. Genom 
giftermål på missionsfältet införlifvades r895 med mis
sionen fruarne Sekine Sandberg (född Storhaug) och Dagny 
Bergling (född Aas). Vid årsmötet 96 blefvo tre nya ar
betare in vigda för missionskallet i Kina, nämligen frök
narna Agnes Forssberg, Maria Pettersson och Emilia Ulff. 
Dessa utgingo dit samma höst. De efterföljdes följande 
år af fem nya systrar: Sigrid Engström, \iVilhelmina 
Svensson, Mary Ramsten, Nanna Fogelklou och Naemi 
Sjöberg samt Gustaf Adolf Stålhammar. Vid höstriJötet 
99 afskiljdes fröken Jane af Sandeberg och årsmötet r900 
fröken Sigrid Bengtson. 

I kommitten hade kapten Ch. Tottie inträdt i april 
94, brukspatron E. Kjellberg i jan. 95. Den senare 'ut
trädde likväl på grund af flyttning redan hösten 96, likaså 
Dillner, som afflyttade till Skellefteå. I deras ställe in
trädde ingeniör K. Magnusson och herr J. Rinman, den 
förre i jan. och den sena're i maj 97. Då på hösten samma 



20 ÅTERBL1CK PÅ S. M. K:S 25-ÅRIGA VERKSAMHET. 

år bröderna v. Holst, Tottie och Berg u tträdde, invaldes 
löjtnant G. Reutercrona och såsom konsultativa ledamöter 
af kOnimitten d:r K. Bergh, apotekare E. Sandblom, inge
niör VV. vVidmark samt d:r K. Fries: De konsultativas 
antal förstärktes hösten 99 med pastor A. Hylander. Ge
nom att Rinman 99 besökt:: arbetsfältet i- Kina och tog 
personlig kännedom om arbetet där, kom kommitten i 
närmare beröring med detsamma, och det tillfördes den 
en djupare insikt om förhållandena där. Såsom kommittens 

Missionshemmet i Dufbo. 

ombud deltog Rinman följande året i »the Ecumenical 
Missionary Conference» i New-York. 

Ofta hade det under de gångna åren gifvi ts bevis på 
Guds omvårdnad om missionen och hans trofasta ledning 
af densamma. Skriftens ord: »I<astejz allt edert bekymmer 

o 
" ,på honom, ty han har O1'rlSorg om ede7 bör dock skrifvas 

som ett motto särskildt öfver år I90o, icke allenast därför 
att Herren då genom sin nåds under bevarade missionens 
arbetare från de mest öfverhängande faror på fältet, utan 
äfven därför att han vid deras hemkomst hade beredt dem 
en hvilostad i eget hem. Under flera föregående år hade 
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Herren manat missionens sekreterare att såväl genom 
bön som förtrolig enskild vädjan söka skaffa medel till 
ett hvilohem för missionärerna, och den 17 nov. 99 kunde 
sekreteraren öfverlämna till kommittens förvaltning en 
fond af 12,021 kr. 32 öre för ett blifvande missionshem. 

Då i aug. 1900 underrättelsen om missionärernas flykt 
från fälten och deras ankomst till Shanghai ingick till 
kommitten, beslöt densamma, att af aktiebolaget »Hem på 
landet" inköpa en fastighet i Dufbo villastad för 20,000 kr. 
i förlitande på att Herren skulle förse det som fattades 
i detta belopp. Den 15 okt. hade fonden växt till 20,515 

kr. 62 öre. Missionens vänner gåfvo äfven möbler och 
husgeråd, och inom kort kunde det nya hemmet mottaga 
de nyss hemkomna missionärerna. Gud hade haft omsorg 
om dem och burit dem på sina örnvingar ända hem. 
Hemmets första föreståndarinna blef fröken Ebba Buren 
och efter henne fröken Sigrid Engström. 

Vid slutet af 1900 hade missionen 30 missionärer, 74 
ombud i landsorten och en årsinkomst af i rundt tal 44,5°0 

kronor. 
-n. 



Verksamheten på fältet tiH år 1901. 

Il
enom öfverenskommelse med Kina-Inlandmissio

nen '- bestämdes, att Svenska Missionen i Kina 
= . . skulle som verksamhetsfält upptaga prefekturen 

. Puchowfu, belägen i sydvästra Shansi, Befolk
ningen ' i provinsen Shansi hade ' alltsedan de svåra 
hungersåren på 1870-talet, då tusentals lif där räddades 
genom den kristna offervilligheten och genom kristna 
missionärers del tagande i understödsarbetet, vari t vän
ligare stämd · mot europeer än folket i kringliggande 
provinser. Missionär David Hill, tillhörande Wesley
anska missionen i mellersta Kina, en af deltagarne i 
understödskommissionen, gjorde genom sin Kristuslika 
vandel ett synnerligen djupt intryck på hedningarna. 
Pastor Hsi brukade säga, att han vid sitt första samman
träffande med Hill i denne igenkände »den verkligt ädle -, 
om hvilken Confucius talar, och han brukade framhålla, 
att det var genom sin personlighet, som Hill vann honom 
för Kristus. Folket i Puchowfu och trakten däromkring 
hade dock stått utanför detta inflytande och hade därför 
föga eller ingen kännedom om kristendomen. Detsamma 
gällde närliggande delar af provinserna Shensi och Honan, 
hvilka hittills äfven varit fullständigt oberörda af kristlig 
verksamhet. I hela mellersta och norra Shensi, sydvästra 
Shansi och större delen af Honan fanns då ingen missions
station - ett område minst 100 sv. mil i längd och 70 
sv. mil i bredd och med , en befolkning på minst 20 milj. 
själar. Hufvudorterna på detta område äro Sianfu, huf

-
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vudstad i provinsen Shensi, och Honanfu, prefekturstad i 
västra Honan, båda rikshufvudstäder under olika perioder 
af Kinas historia, . I s. v. Shansi utgör staden Yuncheng 
såsom säte för regeringens saltverksstyrelse en viktig 
utgångspunkt. 

Hela trakten har historisk betydelse såsom det kine
siska folkets stamort och den kinesiska odlingens vagga. 

Sommaren 1888 företogos tvenne undersäkm'ngsresor 
till distriktet. Den första af dessa hade Puchowfu som 
mål, och då det därvid utröntes, att denna stad var olämp
lig som utgångspunkt för missionsverksamheten, beslöts i 
samråd med Kina-Inlandmissionen att i stället söka vinna 
fast fot i Yuncheng. Den andra resan gällde Sianfu. 
Därunder gafs rika tillfällen till studier och iakttagelser af 
stor vikt för verksamheten under dess grundläggande 
stadium. I Sianfu lärde jag känna den katolska missio
nens inflytande och makt. Katolska missionärer hade tidigt 
framträngt dit. Redan år 1625 upptäckte de där den Nestori
anska stenen. I staden och dess omnejd räknade de tal
rika anhängare, Ett stort område ägdes af dem och 
användes för missionsändamål i själfva centrum af staden; 
många af de förnämsta affärskvarteren voro i deras hän
der. Inom stadsmurarne hade dock inga europeer upp
slagit sin bostad, De föredrogo att bo i en starkt befästad 
ort ute på landet några mil från Sianfu. Där hade bisko
pen sitt residens, där voro katedralen, kloster och kloster
skolor belägna. 

Folket i allmänhet tog mig för katolik, ja, det gjorde 
t. o. m. de kinesiska katolikerna, åtminstone i början. Det 
var dock nödvändigt, att kineserna lärde sig förstå, att 
det fanns en åtskillnad. Detta kunde dock ej bibringas 
dem med ord, det måste visas dem genom lif och till
vägagångssätt, hvilket var så mycket nödvändigare, som 
katolikerna just vid denna tidpunkt hade i hög grad väckt 
hedningarnas förbittring mot sig genom att på egenmäk
tigt sätt söka utvidga sitt inflytande, en handling, som för 
oss verkade synnerligen ogynnsamt, och af hvilken vi länge 
fingo känna följderna. 
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Ännu ett svårlöst problem fordrade sin lösning, om vi 
öfverhufvud skulle kunna uträtta någonting alls. Jag fann 
snart, att mina rörelser bevakades mycket noga af myndighe
terna. Polis sändes all tid med mina på resorr och det var omöj
ligt att utan besvärliga formaliteter passera portarne i de 
större städerna. Allt detta måste öfvervinnas, men huru? 
Föreställningar hjälpte ingenting, hvarje hemställan läm
nades utan afseende . . Enda medlet var att genom täta besök 
vänja folket . och myndigheterna vid att se oss missionärer 
ibland sig och att på så sätt arbeta bort föreställningen hos 
dem, att vi voro främlingar och personer,hvilkas afsikter 
de hade skäl att misstänka. Det blef i viss mening ett 
tålamodspröfvande och, som man många gånger kunde 
tycka, tidsödande arbete, men resultatet vanns nock till 
slut. Ännu minnes jag lifligt den första gången, jag fick 
resa utan poliseskort och tilläts att efter behag gå ut 
och in genom Sianfus portar samt fritt predika på dess 
gator. . Därmed var också min ställning helt olika öfver 
hela fältet. Kineserna med sin starka auktoritetstro låta 
sig lätt i sina onidömen påverkas af öfverordnade, och 
tillåta sällan . något ske, innan deras myndighet föregått 
dem med exempel. 

Det medel, som vi näst täta besök i stor utsträckning 
gjorde bruk af för att vinna tillträde och förtroende, var 
ojn·easylverksa'mheten. Häri hade vi ett godt stöd i pastor 
Hsi, som vid samma tidpunkt gaf sin tid och sina krafter 
till sådan verksamhet på vårt fält. I staden Yuncheng 
öppnades den första asylen under ledning af en troende 
kines. vid namn Chang, sedermera vår förste evangelist, 
och från Yuncheng öppnades afdelningsasyler i Ishih, i 
Uanchuan och i norra delen af domsagan An-i. I Shensi 
öppnades genom pastor Hsis hjälp och under hans öfver
inseende asyler i städerna Ueinan och Sianfu. Senare öpp
nades också · en asyl i staden Tungchowfu) näst Sianfu 
den viktigaste staden i mellersta Shensi. År r890 begärde 
en af våra kristna att få göra en undersökningsresa till 
Honan. Han gjorde därunder förberedelser för öppnande af 
en asyl i Honanfu. Provinsen Honan med öfver 30 milj. in

--' 
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vånare hade vid den tiden blott två missionsstationer, båda 
tillhörande Kina-Inlandmissionen och på ett afstånd från oss 
af minst 50 sv. mil. 

Sålunda visade Herren redan tidigt genom sin ledning, 
att han ville bereda oss ingång ej blott i Shansi utan 
äfven i Shensi och Honan. Genom denna sin ledning gaf 
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han · också en fingervisning att af honom utbedja oss 
missionärer för dessa så behöfvande fäl t. En -särskild t 
stor nåd syntes det mig vara, att vårt svenska Sion skulle 
få vara med om att föra Kinas folk till Kristus, och att 

lvi fått den förmånen att här predika Kristus för dem) som 
laldrig hade känt hans namn . Det var vidare alldeles tyd
iligt en Herrens ledning, som hade fört oss till hvarje plats. 

Kallelsen kom nämligen i hvarje fall såsom ett mace
doniskt rop, flera gånger af hjärtegripande karaktär. Också 
fanns det på hvarje plats Lydiasjälar beredda att taga 
emot frälsningens budskap. Vårt fält är därför i hela sin 
utsträckning en gåfva till oss af missionens Herre. Om 
vi å ena sidan tydligt sågo Herrens ledande hand) så var 
å andra sidan fiendens motstånd ej mindre påtagligt, och det 
visade sig snart) att vi här skulle få kämpa en hård och lång
varig kamp) innan detta motstånd var öfvervunnet. Vilda 
rykten om europeernas våldsdåd under de s. k. opiekrigen 
hade framträngt till dessa trakter. Man saoe, att de hvita 
voro grymma, samvetslösa människor) som endast leddes 
af begär efter penning-ar och landvinningar. De hade 
hört) huru krigets och handelns representanter foro fram, 
men de hade aldrig varit i tillfälle att se och lära känna 
den kristna missionen . ' Den katolska fanns visserligen i 
utkanterna, men de.n hade ej ingifvit dem förtroende. I 
Shensi hade dess representanter förskansat sig bakom fäst
ningsmurar) och i landsorten varnade hedningarna hvar
andra att inträda i rättegång med katolikerna. De voro 
»]i-hai» (skarpa och farliga), sade man. I N anyang i syd
västra Honan hade de med list kommit öfver en i folkets 
ögon synnerligen helig plats och där byggt ett fäste med 
användande af tvångsarbete. Ryktena, som kommit från 
aflägsnare trakter) och erfarenheterna från de närmare 
belägna tillika med okunnigheten om protestantisk missions
y e_rksamhet. gjorde)_att folketöfverallU dessa trakter hade 
beslutit att motsätta sig hvarje försök af europeer att där 
vinna fast fot. Om än enskilda här och där dels på grund 
af den längtan efter lif och frid) som ofta rör sig på dju
pet i hedningens själ) dels på grund af den nöd, hvari 
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särskildt opielasten sänkt dem, närmade sig oss, mötte vi 
dock, i synnerhet hos de tongifvande, öfverallt ett starkt 
motstånd, som endast kunde öfvervinnas genom att med 
tålamod begagna hvarje tillfälle att visa dem missionens 
verkliga karaktär. Här blef det droppen, som skulle urholka 
stenen, icke genom kraft utan genom att ofta falla. 

I Sbansi kostade vårt första besök på fältet port
vakten i Yuncheng 200 prygelslag, därför att han släppt 
tn oss i staden. I U einan i Shensi tilldelades den, som 
upplät lokal för en asyl åt oss, flera hundra slag, och i 
Honan måste våra kinesiska bröder fly från Honanfu, så 
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snart man misstänkte, att de stodo i beröring med utlän
dingar. 

I början af 1891 inträdde ett visst lugn öfver hela 
vårt fält, och vi började hoppas på bättre tider, men så 
utbröt i södra Kina ett uppror, som hotade att vinna stor 
utbredning, och samtidigt började en mot alla utländingar 
fientlig rörelse. Pamfletter och skrifter, fulla af de afsky
värdaste beskyllningar mot europeerna, spriddes i massor 
öfver landet. Härden för denna propaganda var Hunan. 
Under , åren 1891 och 1892 kunde vi därför endast med 
knapp ' nöd behålla våra positioner. I Shansi sattes det 
ena ryktet efter det andra i omlopp i syfte att reta folket 
mot oss. Vi fingo skulden för en svår difteriepidemi, som 
skördade många offer; man påstod, att vi stulit en gosse 
för att af hans ögon bereda ett för utländingar mycket 
dyrbart lifselixir, och en dag trängde sig några vilda 
sällar in i vårt hem för att göra undersökning. Mall sade, 
att vi med hemliga konster tillslöto himmelen, så att intet 
regn kunde falla, och man beskyllde oss för att ha i sta
den förgiftat brunnarne o. s. v. 

I Tungchow i Shensi träffade fienderna mått och steg 
att hindra missionär Henrik Tjäder från att inflytta i det 
hus, han hyrt, och hade ej mandarinen kommit honom till 
hjälp, torde vi ha nödgats lämna staden. I Sanyuan mötte 
missionär Berg samma hårda motstånd. •Under ett par 
månaders tid)}, skrifver han, )} gjordes flera försök att drifva 
ut oss från staden, och de voro ej få, som fingo lida mer 
eller mindre för vår skull». 

Vi hade knappt kommit igenom denna storm, förrän 
en ny utbröt. År 1895 inträffade massakern på 7 af 
engelska kyrkans missionärer i Fukiel1, förföljelser sattes 
i gång i provinsen Sichuan, och upplopp ägde rum i 
Kansu och Chekiang. Verkningarna af dessa rörelser ute· 
blefvo ej . Denna gång drabbades vi hårdast af dem i 
Tungchow, där vår husvärd drogs inför rätta och huset, 
som vi hyrt, ramponerades. Först i slutet af 1896 inträdde 
lugnare förhållanden. 

U nder stormens tider hade vi på ett underbart sätt 
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fått erfara Guds bevarande makt, så att vi kunde fort
sätta arbetet och till och med gå framåt. En af våra 
evangelister, Uang, hade under en resa i Honan ute på 
landsvägen sjungit en af de kinesiska kristnas älsklings
sånger: »Jesus älskar mig, jag vet », då en mötande skyn
dar fram, griper hans händer och utropar: » Finns det 
kristna här? Finns det missionärer också?» Och så berät
tar han, att en stor skara människor, uppgående till flera 
tusen personer, på grund af öfversvämning nödgats öfver
gifva sina hem i Shantung och söka sig nya i Shel1si, 
där regeringen upplåtit jord åt dem . Flera af dessa voro 
kristna. Det hade sagts honom, att dessa kristna hvarken 
hade gudstjänst eller andlig gemenskap med hvarandra 
och voro i fara att förloras . »Bed missionärerna enträget 
att göra något för dem, innan det blir för sent », sade han 
till Uang, då de skildes. Uang skyndade hem, och full 
af ni t för dessa öfvergifna själar sade han: > Resan måste 
ske genast!» Den maningen kunde icke lämnas utan 
afseenc1e. 

Evangelisten Chang åtföljde mig så på en flera måna
ders resa i de distrikt i Shensi, där de flesta immigran
terna slagit sig ner. Där sammanslöto sig nu de kristna, 
kapell byggdes, skolor upprättades, och regelbunden verk
samhet kom till stånd på flera platser. 

Vi trodde, att dessa kristna invandrare skulle komma 
att utöfva ett stort inflytande på Shensis ursprungliga 
befolkning. Däri misstogo vi oss dock. Den antagonism, 
som förefinnes mellan befolkningen i de olika provinserna, 
bildar en djup klyfta mellan dem och gör, att de betrakta 
hvarandra nästan som utländingar. Shensi-folket såg 
dessutom med förakt ned på Shantung-folket. Dessa senare 
voro fattiga och dessutom ej på långt när så förfinade 
som de förra. Därjämtevoro de i deras ögon inkräktare 
och därför hatade. Invandrarne nödgades fördenskull bilda 
egna byalag och sluta sig tillsammans inbördes. Som de 
voro mycket talrika) var det af vikt att upptaga mission 
bland dem. Vi läto därför i en helt och hållet af Shan
tung-folk bebodd by helt nära staden Sanyuan uppföra bil
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liga bostäder för vår egen räkning. Från denna plats 
leddes nu missionsverksamheten. Ar 1892 flyttades statio
nen in till Sanyuan. · Då följande år Engelska Baptist
missionssällskapet också sände missionärer till Sanyuan 
för att taga vård om de medlemmar af deras kyrka, som 
invandrat från Shantung, syntes det oss vara ett förspillande 
af kraft, att två missioner arbetade sida vid sida i samma 
stad och distrikt, under det att städerna och distrikten 
rundt omkring saknade missionärer. Vi öfverenskommo 
därför med baptisterna att uppdela fältet i Shensi. Den 

Sinanhsien missionsstation. 

östra prefekturen, Tungchowfu med tio underlydande dom
sagor jämte domsagan vVeinan, lydande under Sianfu, 
skulle räknas som vårt fält, hvaremot trakten väster därom 
skulle tillhöra dem. Vi fingo sålunda tidigt genomföra en 
uppdelning af missionsfältet efter de grundsatser, som 
senare af generalkonferenserna i Shanghai så kraftigt 
rekommenderats. Vi förlorade visserligen ett löftesrikt 
fält med flera församlingar, men vi sattes därigenom i 
stånd att mera kraftigt koncentrera oss på arbetet ibland 
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dem, som voro alldeles oberörda af evangelium. Infödin
garne fingo också därigenom lära känna den kristna reli
gionen som en. 

Samtidigt med att vi drogo oss tillbaka i Shensi, 
öppnades nya dörrar för oss i Honan. Redan hösten I89I 
fingo vi i Yuncheng besök af en man vid namn Chi 
vVenhsioh, som kom för att begära missionärer för sin hem
trakt. Hans hem var beläget i Sinanhsien, en domsaga 
belägen strax väster om Honanfu, omkring 20 sv. mil från 
Yuncheng. I sin hemby hade Chi sammanträffat med 
en kristen familj, som var på genomresa från Shantung 
till Shensi. Han hade fått djupa intryck af den kristna 
sanningen, och en stark längtan att få veta mer hade väckts 
i hans själ. Tyvärr kunde vi ej då villfara hans begäran, 
enär alla tillgängliga krafter voro upptagna med arbete, 
som ej kunde lämnas. Djupt missräknad återvände Chi 
ensam hem. »Nästa år kommer jag igen, och då måste 
ni ha en missionär för oss », voro hans afskedsord. Han 
kom men fick äfven då återvända förgäfves. » Men skrif 
hem efter en missionär», sade han. » Ack., svarade vi, 
»missionärer komma ej på beställning. De kunna ej fås 
utan ifrig bön.» Chi kunde ej förstå, att det var så svårt 
att få en missionär, då de så ifrigt längtade därefter. Först 
år I897 kunde vi upptaga regelbunden verksamhet i Honan. 
Ett hus hyrdes då för missionens räkning i Sinanhsien, 
och en opieasyl öppnades. 

Tio sv. mil norr om Tungchowfu i provinsen Shensi 
ligger ett folkrikt distrikt, fullt af intresse. Här skall enligt 
tradi tionen Fu-hsi, det kinesiska rikets grundare och ord
nare, vara född. Den förnämsta staden här är Hancheng. 
Under missionär Berglings besök i detta distrikt I895 
blefvo två personer fattade af sanningen. De begärde att 
få en opieasyl och kristlig verksamhet till stånd. Starkt 
motstånd mötte dock i början, men detta lade sig så små
ningom, och år I897 var en station grundad i Hancheng. 

Vid slutet af 90-talet hade vi sålunda i trots af myc
ket motstånd och de starka anti-europeiska rörelser, som 
gång på gång upprörde folkets sinnen, vunnit fast fot i 
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de tre provinserna Shansi, Shensi och Honan. Vår första 
station, Yuncheng, öppnades år I888, Tungchow, Sanyuan 
och Ishih I89I, Haichow (numera Chiehchow) och IVIei-ti" 
chen I895, Hancheng I897, Sinanhsien I899. 

I huru hög grad missionen vunnit förtroende, visade 

sig tydligt år I90o. När då alla fientliga makter före
nade stormade löst mot oss, när mandschuer och 
boxare traktade efter våra lif, då uppträdde ämbetsmän
nen och borgarne i våra städer samt folket på landet till 
vår hjälp. I Yuncheng gjorde stadsfullmäktige sitt bästa 
att utverka skydd för oss och såmedelst behålla oss kvar 
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staden. Då detta var omöjligt, utverkade de af inten
denten och befälhafvaren för garnisonen, att tillräckligt 
stark eskort skulle sändas med oss, och att för öfrigt alla 
mått och steg skulle tagas för att göra det möjligt för 
oss att undkomma fienderna. För de kristnas säkerhet 

lofvade de att, såvidt de kunde, sörja; missionsstationerna 
togo de under sin vård. Så mycket gjorde de för oss i 
trots af boxarnes hotelser att ej skona någon, som visade 
missionärerna eller de infödda kristna vänlighet eller hjälpte 
dem att undkomma. Under den sex veckor långa resan 
till kusten blefvo vi likaledes bevisade mycken oegennyt

3 
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tig, uppoffrande kärlek, som vi med stor tacksamhet min
nas. Tuanfang, då vice guvernör i Shensi, gjorde bered
villigt allt, hvad han kunde, för vår räddning, likaledes 
Chang Chihtung, generalguvernör i Hupeh. Och vi få ej 
heller glömma den vänlighet, som visades oss af många af 
de soldater, som bildade vår eskort. Gripande var att se, 
med hvilket ömt medlidande de sörjde för att de små bar
nen ej skulle lida för mycket af den starka hettan och 
öfriga besvärligheter nnder resan. lord och handling 
gåfvo då hedningarne på många sätt tillkänna, hvad, de 
tänkte om missionen. Detta är ett faktum och ett resul
tat af missionsverksamheten, som visserligen ej kan sta
tistiskt uppgifvas, men som dock har ea mycket stor 
betydelse · för framtida arbete. 

Men vi hafva att prisa Gud för ännu dyrbarare resul
tat: själar, som genom det evangelium, vi fått bringa dem, 
funnit lif och frid. Ej så få af dessa äro redan hemma 
hos Herren, men många äro ännu kvar härnere som vitt
nen på Jesu frälsande nåd och makt. 

Öfverallt på vårt fäl t ha vi påträffat längtande själar, 
som i hedendomen förgäfves sökt den frid, deras fridlösa 
hjärtan törstat efter. En sådan var gumman Chang i 
Shansi. Hon hade på en resa fått lära ett bibelspråk och 
en sångvers. U nder två års tid bad hon himmelens Gud 
att sända missionärer. Vår mission började som svar på 
hennes bön. - En annan sådan var Kao i Tungchow. 
Kao hade all t ifrån sin tidiga ungdom sökt sanningen, 
gjort löften, offrat böner och bemödat sig om att lefva ett 
rättfärdigt lif. Detta allt blef dock som afskräde för honom, 
då han lärde känna Kristus. - Ater en annan sådan var 
Feng i Honan. Som en sökande själ kom han till Yun
cheng. Under tre veckor iakttog han där dagligen de 
kristna och reste sedan hem med tro i hjärtat och kärlek 
till människor. Förstlingsfrukterna i arbetet hafva ofta 
varit sådana sökande själar, eller också ha de varit arma 
stackare, djupt sjunkna i syndens dy, hvilka först själfva 
fått erfara Herrens Jesu rika, frälsande nåd, och sedan fått 
som lefvande exempel vittna om denna nåds verkan. 
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En sådan var Kong i Puchow. Han hade löpt linan ut, 
han hade kommit till den punkt, att han i förtviflan beslöt 
förkorta sitt lif. Då hörde han för första gången om Jesus, 
kom till tro och har sedan dess varit ett vittne om Kri
stus. Flera sådana kunna nämnas. Ljus har tändts här 
och där i mörkret, till en början enstaka, men dessa ha 
sedan i sin ordning tändt andra, och sålunda har ljuset 
spridts öfver hela vårt vidsträckta fält. Vid boxarupprorets 
utbrott funnos sålunda kristna i nästan alla de 38 domsagor, 
som vårt fält omfattade, och i flera fanns det större eller 
mindre församlingar. Under första tiden hände ej sällan, 
att vi fingo höra, att en här, en annan där på dödsbädden 
vittnade om, tro på Jesus och om hopp om evigt lif. De 
hade vid något tillfälle hört ordet och trott men hvarken 
kunnat erhålla undervisning eller dop.~') Helt visst skola 
vi på den stora dagen beredas många öfverraskningar. 
Äfven under de tider, då vi tyckt oss se blott missräknin
gar, torde segrar hafva vunnits. 

Med djupaste sorg måste vi äfven säga, att ulfven 
flera gånger trängt in i hjorden, och att mer än en blifvi t 
hans offer t. o. m. ibland dem, som fått vara andra till 
största välsignelse. Ar r892 inträdde i missionens tjänst 
en ung man, U ang, från vår närmaste station norrut. 
Han var full af nit, väl förtrogen med De heliga skrif
terna, hade en stor förmåga att tala och gjorde ett djupt 
intryck på alla, som hörde honom. Stora folkskaror sam
l."ldes till mötena, och många blefvo träffade af sanningen. 
Uang kunde ej bära framgången, han lät högmodsanden 
vinna inträde i hjärtat, började hvälfva planer att stiha 
en själfständig kinesisk kyrka, för hvilken han skulle träda 
i spetsen, samt sökte stöd för sina planer hos de högt 
uppsatta i världen. Gud slog honom med sjukdom. Han 
böjde sig under agan, lofvade heligt inför Herren att 
öfvergifva sina själfviska sträfvanden, blef strax frisk men 
föll åter för frestelsen. Han slogs på nytt med en svårare 

*) Flera g ånger kommo hedningarna med hälsningar från deras 
anhöriga på dödsbädden. På min fråga: . hvad sade han? fick 
jag ofta till svar: -Jo, han hälsade, att han gick till himlen ». 
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sjukdom, erkände då åter sin synd men tillade, att han 
syndat på nåden och dog under det djupaste mörker i för
tviflan. - En annan vid namn Ho ville bruka kristen
domen som ett medel att förvärfva ägodelar. Han lade 
öfverallt snaror på de kristnas väg och arbetade plan
mässigt på att undergräfva tron hos dem. Äfven han fick 
ett förfärligt slut. - Dessa båda mäns lif och slut stå som 
varnande exempel för de kristna, och en Herrens förskräc
kelse har därigenom fallit öfver både kristna och hedningar. 

I skarp kontrast mot dessa stå många af våra troende 
bröder och systrar bland kineserna, män och kvinnor, som 
under själfförsakelse och lidande tjänat Herren i trohet 
och kärlek. Flera af dem hafva redan ingått i hvilan, de 
andra stå ännu kvar i striden. Vid vår sida ha de stått 
stödjande oss i kärlek och trohet, och på tider, då de läm
nats ensamma, ha de ofta genomgått trångmål och nöd 
utan att svika sin Mästare. Må vi tacka Gud för dem, 
och må vi minnas dem i kärlek. Namn sådana som Fann 
och Kao i Tungchow, flera af släkten Chi i Hancheng, 
Uang, Tsao, King, Kuo m. fl. i Shansi samt Chow, Fang, 
U och . Chang i Honan äro kära för oss och bevarade i 
åminnelse. 

Ar 1900 hade missionen 30 missionärer, de döptas 
antal uppgick till 167, i fem skolor erhö!lo SI lärjungar 
undervisning. Missionsbidragen från de infödda belöpte 
sig till kronor 3IO: SO. 

En grund var lagd till ett Herrens tempel därute, 
men innan vi skulle få vidare bygga på denna grund, 
skulle den underkastas ett eld prof. Detta kom sommaren 
1900 med det plötsliga utbrottet af den s. k. boxarrörelsen. 
Under denna blodiga förföljelse pröfvades halten af det 
verk, som var utfördt, och missionen i Kina inträdde i ett 
nytt skede. 

E.P 



Hemarbetet efter 1901. 

lI
å vi n u gå att tala något om den tidsperiod af 

hemarbetet, som inrymmes mellan slutet af 1900 

, och den tid, som nu är, så skulle vi vilja 
skrifva öfver densamma psalmistens ord : » Va

r en stilla och besz"nnen, att fag är Gud. » 
Herren hade hulpit ända hitintills, han hade försett 

allt, han hade gifvit mycken välsignelse, och han hade 
vakat öfver sina arbetare, 'på det att de skulle besinna, 
att han var Gud, en Gud, som allt framgent ville hjälpa 
och bära. 

Det kom nu rop från Kina om en härjande hungers
nöd, som just var som svårast på missionens arbetsfält. 
I mer än 13 år hade missionens arbetare sökt att i hem
landet väcka intresse och kärlek hos Guds folk för kine
serna särskildt i norra Kina, där hungersnöden rasade. 
Skulle det nu visa sig, att, då arbetet på fältet låg 
nere, det fanns offervilliga hjärtan, beredda hjärtan för att 
lindra denna nöd. 

Ja, missionen fick utsända omkring 22,000 kr. till 
nödens afhjälpande. 

Vi låta nu vår käre hemgångne missionssekreterare 
Josef Holmgren berätta, huru Herren försåg oss med medel, 
då missionärerna skulle återvända till Kina, och sedan med 
det, som behöfdes för återupptagandet af arbetet där. 
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»Under mars månad I903 inflöt det betydligt mindre 
missionsmedel än under motsvarande tid I902. Som emel
lertid arbetet på fältet nu, då verksamheten i sin helhet 
skulle återupptagas, kräfde mycket medel, och det som 
inkommit ej svarade mot behofvet, bådo vi Herren åter 
och åter, att han skulle tänka på behofven och gifva det 
behöfliga. Den 4 april kom bönhörelsen. Vi emottogo 
den dagen en växel på 3,5°0 kr. från en vän, som i sitt 
inre känt denna maning: 'Herren behöfver dem.' Och 

han gaf dem gärna. Han hade emellertid tänkt sig, att 
medlen skulle afsättas i tvänne fonder, men, då han sedan 
hörde, att de skulle tjäna Herrens sak bättre, om de 
släpptes fria, skref han: 'Tag hela summan, och sänd 
åstad! Uppmuntra syskonen därute, och uppmana dem 
att hålla ut, ty Herren har lofvat att aldrig öfvergifva de 
sina. utan vara med dem alla dagar intill världens ände. 
Var snäll, min vän, nämn aldrig mitt namn utan säg: 
Herren är det genom ett ringa verktyg i hans allsmäk
tiga hand. Sätt i redovisningen: 'Herren behöfver dem, 
och strax skall han släppa dem.' - Herrens högra hand 
hjälper väldeligen. Denne vän visste intet om våra be
hof, men Herren kände dem, och han manade sin tjänare 
att gifvå. Hans trofasthet är stor. Den prisas i de heligas 
församling. » 

»Då I902 många missionärer skulle resa åter till Kina 
.och äfven några utgå för första gången, behöfdes ju myc
ket medel, men, hvarifrån dessa skulle komma, visste 
vi icke. Herren visste det dock. Den första expeditionen, 
bestående af II personer (däraf 4 barn), skulle resa från 
Sverige i slutet af mars. Respenningarna för dem alla 
uppgick till ingen ringa summa. Några dagar före resan 
ringde en person upp i telefon och bad om ett besök af 
sekreteraren. Vid detta lämnade han 500 kr. Så kom 
ett bref från en broder i landsorten. Det lydde: 'Då jag 
erfarit, att medel behöfvas för hemmavarande missionärers 
utsändande till Kina, och 'då jag tycker mig finna, att min 
himmelske Fader fordrar, att jag skall bidraga med ett 
tusen kronor, så har jag härmed äran öfversända detta 
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belopp i postremissväxeL' Från ett annat håll fingo vr 
äfven vid den tiden emottaga en större summa. All tnog, 
Herren gaf de behöRiga medlen för den första expedi
tionen.» 

»Vid tiden för årsmötet bådo vi Herren vid våra möten 
och sammanträden, att han skulle gifva medel till arbetets 
underhåll. Och söndagen den 31 maj hade missionärerna 
jämte ett par deras vänner ett särskildt bönemöte på 
missionshemmet för att bedja om medel. De uppmuntrade 
hvarandra med bland annat dessa ord: 'Eder Fader vet, att 
I behöfven allt detta', och så buros behofven fram inför Her
ren. Svaret dröjde ej länge. Följande dag vid middagstiden 
ringde någon från telegrafen på i telefon till missions
expeditionen och sade: 'Det har kommit ett telegram till 
eder från Göteborg, vill ni höra det?' 'Ja tack', blef 
svaret. I telegrammet meddelades, att Herren samma 
dag på morgonen gifvit 7,000 kr. till S. M. K. Gåfvan 
var från okänd · gifvare, som hel t visst ej kände något 
hvarken om de närvarande stora behofven eller om vårt 
bönemöte på missionshemmet föregående dag. Eni san
ning underbar känsla medförde denna underrättelse. Det 
var liksom ett nytt Herrens grepp om hjärtat för att 
draga det närmare sig. Det riktigt ropade invärtes: Du 
underlige, trofaste Gud! - Behofven hade blifvi t fylIda 
äfven denna gång.» 

»1 slutet af augusti skulle den andra expeditionen af 
missionärer resa ut till Kina. Den bestod af sex äldre 
personer och två barn. Äfven nu voro de medel, som 
funnos, otillräckliga. Vi hade fått löfte på en större summa 
af en broder, men vi fingo underrättelse om att dessa pen
ningar ej kunde komma förr än någon dag efter syskonens 
afresa. Vi bådo Herren dagligen om medel, men svaret 
dröjde. Hjälpen kom dock i rätta stunden. Biljetterna 
till Genua voro beställda på Stockholms Resebyrå och 
timmen var utsatt, då de skulle Jösas ut. En half timme 
före den utsatta tiden funnos ej penningar nog till bil
jetter~a, men om en kort stund hördes ett rassel ibref
lådan. Jo, det var ett bref. Detta innehöll en växel, och 
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med den räckte, hvad som förut fanns. Så blef det åter 
tack och lof till den trofaste Guden. Brefvet var från en 
Herrens tjänare, som i mer än 40 år vittnat om sin Fräl
sare. Han hade fyllt 70 år dagen förut, och uppfylld af 
innerlig tacksägelse mot Herren för alla hans välgärningar 
under den gångna tiden ville han den dagen frambära 
en tackoffersgåfva till Herrens altare. Att den skulle 
komma så väl till pass, visste han icke, men hans Gud, 
som manade honom att gifva gåfvan, visste det.» 

»1 oktober skulle den tredje expeditionen, bestående 
af 7 personer, resa ut. Kostnaderna för den belöpte sig 
till några tusen kronor. Herren gaf dem också. Från 
Jönköpings Missionsförening emottogo vi 2,000 kr. till 
August och Augusta Bergs utresa. En syster gaf res
penningar till tvänne af de kvinnliga missionärerna. . En 
dag ringde en vän på i telefon och bad om ett besök af 
sekreteraren. Vid detsamma lämnade han 1,000 kr. till 
mlSSlOnen. Penningebref kommo från flera håll, bland 
dem ett, som innehöll 2,020 kr. och dessa ord i slutet 
med stora bokstäfver: Det är Herren. Vi kände också, 
att det var han. 

Äfven för broder Polkes utresa har Herren sörjt, i det 
han manat en broder att därtill gifva 1,000 kr.» 

Om den föregående perioden för hemarbetet i mycket 
var af grundläggande natur, så utmärktes den nu ifråga
varande af en utveckling af detta arbete i flera afseenden. 

Hvad själfva expeditionsgöromålen angår, så hade 
dessa förut uteslutande utförts af missionens sekreterare, 
men arbetsbördan blef för tung, och han bereddes 1901 

till en början hjälp af hemmavarande missionärer. 1903 

fick han en fast anställd biträdande sekreterare i fröken 
Emma Besko\v, som innehade denna plats till jan. 1909 

och sedermera åtagit sig arbete med redigerande af mis
sionens tidning och julkalender. 

Hösten 1907 anställdes ytterligare fröken Maria Pet
tersson för förande af missionens räkenskaper. 

Dessutom har allt ifrån 1906 kandidaten G. Öster
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berg under kortare eller längre perioder deltagit expe
ditionsgöromålen. 

Kommitten vann en förstärkning, då ingeniör I. Land
gren den 17 jan. 1902 och pastor A. Hylander den 25 

april samma år inträdde i densamma. Den senare öfver
gick sagda tid från konsultativ till ordinarie ledamot 

Sistnämnda år i nov. bildades Svenska Missionens i 
Kina damkommitte, i -hvilken då invaldes: fruarna Elin 
Holmgren och Maria Berg samt fröknarna Amelie och 

Louise Schön och sedan i mars 1903 fröken Emma Beskow. 
Ett annat moment i utvecklingen var bildandet i San 

Francisco af kommitten för »Skandinaviska Missionen i 
Kina », hvilket ägde rum hösten 19°2, då E. Folke på 
återväg till Kina besökte svenska missionsvänner i Cali
fornien. Denna kommitte, som hade satt som sin uppgift 
att utsända och understödja i den amerikanska Västern 
bosatta skandinaver, som voro villiga att såsom missio
närer arbeta i förbindelse med Sv; Missionen i Kina, ut
sände dit i jan. 1903 fröken Marie Bordson (numera fru 
Linder). 

Beträffande ombuden för missionen i landsorten ägde 
1904 den förändringen rum, attäfven kvinnliga ombud bör
jade att inväljas, och redan första året invaldes II sådana. 

Samma år utkom för första gången missionens jul
kalender: »Hans stjärna i Östern », afsedd i första rummet 
för uppsatser skrifna af missionsarbetarne på fältet, som 
därmed ville visa en taclzsamhetsgärd mot missionens 
vänner i hemlandet. 

Redan 1892 hade mISSlOnens sekreterare utgifvit en 
skrift, benämnd '>Sändebud till Sinims land », i ändamål 
att dessa sändebud skulle blifva bekanta för en vidare 
krets af Guds vänner och att missionsarbetet i Kina skulle 
blifva mera kändt och mera älskadt. En ny omarbetad 
upplaga af denna skrift utkom 1902. 

Nämnda år utgafs äfven på missionens förlag två 
broschyrer af E . Folke, nämligen: »Kina och Missionen» 
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samt »1 Lammets fotspår». Skriften »l Midtens Rike» 
af samme författare utkom 1893. Ett föredrag af Aug. 
Berg med titel »Bär missionen skuld till förvecklingarna i 
Kina?» samt »FJykten» af Sigrid Engström utkommo 1900. 
Under senaste halfår har missionen utgifvit den lilla bro
schyren: »Krisen i Kina.» 

Missionens tidning, som allt ifrån början utkommit 
med ett nummer i månaden, utvidgades 1907 till två 
nummer per månad. Ända till och med okt. 1910 var 
Josef Holmgren dess redaktör, men hans svikande krafter 
gjorde förändring nödvändig, hvarför Erik Folke och 
Emma Beskow från och med nov. samma år åtogo sig tid
ningens redigerande. 

En stor uppmuntran gafs i hemarbetet, då under 
vintern 19°2-19°3 särskilda missions- och bönekretsar 
bildades i landsorten för S. M. K., ty , bön är kraft», oemot
ståndlig kraft. Evigheten först skall uppenbara all den 
välsignelse, som därigenom tillflutit missionen. 

Vi hafva redan omtalat, huru missionen tidigt fick 
ett särskildt stöd därigenom att kristliga föreningar åtogo 
sig underhåll af enskilda missionärer. Här vilja vi endast 
nämna, att sådant stöd gafs missionen från 1901 af »K. F 
U. M:s missionskrets i Stockholm», från 1902 af »K. F. 
U. M:s missionskrets i Göteborg» och »Östra härads Krist
liga Ungdomsförbund» samt från 1908 af Sv. Lärarnes 
Missionsförening. 

Den kärlek, med hvilken missionsvännerna hafva om
fattat missionens arbetare på fältet, hade tidigt tagit sig 
uttryck i de gåfvor in natura, som årligen genom missionens 
försorg till dem öfversändes. Redan då Folkes 1892 åter
vände till Kina sändes med dem en låda effekter till sys
konen på fältet, och alltsedan har utsändandet af s. k. jul
lådor blifvit en kär sedvänja, på hvilken missionsarbetarne 
visat sig sätta stort värde. Under senare år har denna 
export af »klappar» till Kina kräft en särskild arbetsvecka 
för· en af missionens arbetare, och missionen står i stor 
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tacksamhetsskuld till det» Ostasiatiska kompaniets» direk
tör, som genom tillmötesgående möjliggjort, att dessa 
sändningar kunna ske utan allt för stora omkostnader. 

Efter boxarupproret växte behofvet af arbetskrafter 
i Kina för hvarje år, och då därtill kom, att några förut
varande arbetare hade lämnat missionen. så blef det för 
hemkommitten en allt viktigare böneuppgift att bedja 
Herren sända arbetare i sin myckna skörd. Huru han 
svarade på denna bön, se vi af följande : 

Vid höstrnötet I90I afskiljdes fröken Maria Harms 
och Ossian Beinhoff, vid höstrnötet 1902 Jakob Böl1ing, 
Andrew Ericsson, Verner vVester samt fröknarne Inez 
Berzelius och Signe Lagergr,enj vid höstmötet i Jönköping 
I903 fröken Ida Andersson. _ 

Samma år i november utsändes äfven Natanae1 H6g
man, och I904 afskiljdes Rikard Andersson och fröken 
Maria Nylin, den senare vid höstmötet i Kumla. Hösten 
I905 invigdes i Nässjö fröknarna Judit Gustafsson och Olga 
Ahlman för missionskallet och hösten I907 fröknarna 
Maria Björklund, Elisabeth Hesse, Anna Rosenius och 
Maria Hultkrantz i Stockholm. 

Vid höstmötet i Göteborg I908 afskiljdes Malte Ring
berg, David Landin och fröken Hildur Engström samt i 
augusti I9IO Josef Olsson i kapellet vid J ohannelund. 

Genom giftermål hade ytterligare tre missionärer till
kommit, nämligen fruarna Ethel Blom (född Usher) och 
Thora Wester (född Hattrem) I905 samt Edith Beinhoff 
(född Rowe) 1909. 

I april I9I2 hafva kinamissionärerna Oscar Carlen 
och fru Gerda Carlen, förut tillhörande Helgelseförbundet, 
blifvit upptagna i mISSIOnen. 

Då missionär Hugo Linder under sin semester I908 
-I909 , vistades i Californien, hemsände han . medc;lelande 
om att San Fransisco-kommitten för »Skandinaviska Mis
sioneri i Kina » hade' blifvit upplöst Då emellertid ett 
varmt missionsintresse förefanns bland en del skandinaver 
i Californien och några unga svenskar till Linder, uttalat . 
sin önskan att få gå till Kina samt det i Kingsburg, där 
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Linder då vistades, fanns personer, villiga att samarbeta 
med kommitten i Stockholm, begärde Linder tillstånd 
att där få bilda en missionskommitte, grundad på Sv. 
Missionens i Kina principer och med rätt att till Kina 
utsända missIOnärer, som väl skulle underhållas från Cali
fornien men dock vara medlemmar af Sv. Missionen i 
Kina. 

Detta förslag ledde våren 1909 till bildandet af »Svenska 
Missionens i Kina California-kommitte » med säte i Kings
burg. Denna filial-kommitte utsände i oktober samma 
år till Kina svenskarne Nils Svensson och Edvin Lund
ström. 

Missionens öfverenskommelse med Kina-Inlandmis
sionen beträffande missionsarbetet blef efter Hudson Tay
lors död 1905 förnyad, då nämnde missions nye ledare mr 
D. E. Hoste sommaren 1906 besökte Sverige och kommitten 
fick hafva honom och mrs Hoste som sina gäster på 
missionshemmet och rådföra sig med honom i viktiga 
missionsfrågor. 

Redan föregående höst hade kommitten mottagit be
sök af mr Sloan, som då äfven talade på några platser i 
landsorten. Sloan återkom till Sverige i dec. 1908. Äfven 
dessa båda tillfällen begagnades af kommitten för öfver
läggning i missionens angelägenheter. Så har förbindel
serna med C. 1. M. tid efter annan stärkts genom person
liga besök. 

Då den protestantiska missionens i Kina hundraårs
konferens firades i Shanghai (26/,_5/5) 19°7, deltog kom
mittens dåvarande konsultative ledamot d:r K. Fries däri 
såsom missionens representant samt besökte därefter mis
sionens arbetsfält i norra Kina. Detta besök har varit af 
ej ringa betydelse för hemarbetet Fries representerade 
äfven missionen vid missionskonferensen i Bremen i maj 

19°9· 
Vid världsmissionskonferensen i Edinburgh i juni 

19IO representerades missionen af missionärerna E. Folke, 
H. Tjäder och R. Bergling. Den förstnämnde hade i 
jan. I907 inträdt i kommitten som dess ledamot. Under 
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följande år i jan. ingick d:r Fries däri såsom ordinarie 
ledamot och i nov. samma år äfven patron J. Hedengren. 

Damkommitten förstärktes 1908 med fröken S. Storc
kenfeldt och 1910 med fru Inez Bölling, som efter sin 
hemkomst från Kina i juni 1909 på hösten samma år 
blifvi t föreståndarinna för missionshemmet. 

För hemarbetet har det varit af stor betydelse, att 
missionärerna under sina besök i hemlandet deltagit i 
den reseverksamhet, som missionen allt ifrån sin början 
bedrifvit. Därigenom sättas missionens vänner i tillfälle 
att icke allenast lära känna missionärerna och deras arbete 
i Kina utan lUven att taga del af detta arbetes behof och 
närmast föreliggande uppgifter. Särskildt då ett flertal 
missionärer vistats i hemlandet, har den reseverksamhet, 
de utöfvat, varit en värc1erik insats i missionens hemar
bete. Missionärernas semestrar äro därför icke uteslutande 
hvilotider utan blifva stundom en arbetstid i större ut
sträckning än önskvärdt vore. Därigenom knytas dock 
de band fastare, som förena vännerna i hemlandet med 
arbetarne på fältet, och tillfällen gifvas till utbyte af a~ldliga 
gåfvor af stort värde för arbetet där. Säkert är att den 
kärlek, som Guds folk i hemlandet under dessa missions
resor hafva bevisat missionens arbetare, kastar sina vär
mande strålar ända ut till arbetsfältet i Kina och lättar 
de svårigheter och mödor, som där möta. 

Det är en gren af hemarbetet, som' vi hi ttiIIs icke. 
berört, nämligen den förberedande utbildning för missions
kalIet, som gifvits missionärerna före deras ankomst till 
Kina. Att behofvet af sådan utbildning varit mycket 
olika för olika individer, är ju helt naturligt. För alla 
har det dock varit nödvändigt att före utresan lära sig 
förstå och tala engelska, emedan detta språk varit det 
medium, hvarigenom förvärfvandet af kunskap i kinesiskan 
ägt rum vid Kina-Inlandmissionens språkskolor i Kina, 
hvilka missionärerna som regel genomgå, innan de resa 
upptill arbetsfältet. Därför har allt från missionens början 
en tids vistelse i England beredts missionärskandidaterna 
för det mesta vid Kina-Inlandmissionens »Training Home~. 
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De hafva där äfven deltagit i bibel kurser samt prak
tiskt evangeliskt arbete. En del hafva genomgått kurs 
i sjukvård, andra hafva vid Livingstone College inhämtat 
de första grunderna i medicin och kirurgi, och åter andra 
hafva vid »The Bible Training Institute» i GlasgO\,v genom
gått en fullständigare utbildningskurs i flera ämnen, hvaraf 
dock bibelkunskapen varit hufvudämnet. 

Rvad åter beträffar den del af utbildningen, som be
redts dem i Sverige, så har den varit mycket mer varie
rande. Under missionens första dagar bestämdes det, att 
sekreteraren skulle gifva dem den första undervisningen, 
hvilken då hufvudsakligen bestod i en kort kurs i engelska. 

En tid senare genomgingo flera af de manliga mis
sionärskandidaterna kurs vid Karlskoga praktiska skola 
och de kvinnliga vid Elsa Borgs bibelkvinnohem. 

Vid missionsinstitutet å Johannelund hafva två af 
de manliga fått sin utbildning, af hvilka den ene sedan 
blifvi t prästvigd för missionsfäI tet. 

U nder de sista åren hafva flera af missionärskandida
terna och några af de äldre missionärerna begagnat sig af 
undervisningen vid Bibelinstitutet i Södertelje. Flera af de 
kvinnliga kandidaterna hafvå genomgått kurser i sjukvård 
och i barnförlossningskonst, och af de manliga har en inhäm- . 
tat kunskap i tandläkarens yrke. I olikhet med de större 
missionerna, hvilka förfoga öfver egna missionsskolor, har 
sålunda Svenska Missionen i Kina måst hänvisa sina 
missionärskandidater än till den ena än till den andra 
undervisningsanstalten. Mången som läser detta torde 
finna det hela vara ett alltför primitivt sätt att utbilda 
mIssIOnärer. Låt så vara; men hvilket är då det prak
tiska resultatet? Jo, Gud har gifvit missionen arbetare, 
hvilkas intellektuella och andliga kvalifikationer för mis
sionskallet vi tro kunna väl bestå en jämförelse med deras, 
som erhållit utbildning vid någon af de egna missions
skolorna. Rär gäller det ordet: "Se, jag har gifvit, 
ty du har ringa makt». Men låtom oss väl komma ihåg, 
att Guds gifvande liksom hans utväljande sker så, »att 
intet kött må berömma sig inför honom ». 



47 HEMARBETET EFTER 190I. 

Frågan . om ett hem för missionärernas barn hade 
redan 1902 varit på tal inom kommitten såsom ett fram
tida behof, med anledning af att några föräldrar då vid 
återresan till Kina lämnade sina barn i hemlandet. 

Men det var först i dec. 1910 som ett bestämdt för
slag härom väcktes. Ett större antal barn var då i hem
landet och flera väntades komma från Kina under 191I. 

Då föräldrarne framdeles skulle återvända till fältet, be
höfde de dessförinnan finna ett hem för sina barn. Efter 
erforderliga utredningar och gemensam bön fattades den 
6 juni sistnämnda år beslut om ett sådant hems uppfö
rande på missionens tomt vid Dufbo. 

Kostnaden för hemmets uppförande beräknades till 
omkr. 28,000 kr., men de medel, som kunde blifva 
tillgängliga för ändamålet, uppgingo ej till hälften af detta 
belopp. 

Gud, som såg behofvet, skulle icke han vara mäktig 
att fylla detsamma? Det afgörande steget togs i tron, och 
redan den 30 nov. samma år kunde hemmet invigas för 
sitt ändamål. Det var en stor skara missionsvänner, som 
den dagen möttes under det nya hemmets tak för att ge
mensamt prisa Herren för detta nya under af hans godhet. 

"Barnells hem » står n:r bredvid det gamla missions
hemmet, ett vittnesbörd om huru Herren har omsorg om 
sina barn men äfven ett bevis på missionsvännernas kär
lek och offervillighet. 

Hemmets föreståndarinna är fröken Ester Sjögren. 
Endast några månader innan Barnens hem invigdes, 

hade missionens trogne och nitiske sekreterare lämnat 
stridens och sorgernas värld för att gå in i sin. Herres 
glädje. Då han insomnade på Bjötnö i Värmland den 29 

juli 1911 var en sträfsam men ock en fruktbärande arbets
dag i denna missions hemarbete tilländalupen, och hvad 
som i hemlandet . hittills gjorts för missionen, både med 
afseende på de.ss grundläggning och utveckling, har till 
största delen varit hans verk. 

I detta sammanhang . föres tanken äfven till andra 
hemgångna arbetare i var mission. Tre af dessa ha slutat 
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sin arbetsdag i Kina och en i hemlandet. Det första 
sorgebudet af detta slag kom från Kina 1903. Fru N aemi 
Linder hade hemkallats till sin Mastare den 14 juli nämnda 
år, tre ' dagar efter sin lilla son Gustaf. Aftonen förut 
sade hon till den missionssyster, som skötte henne: »Snart 
får jag se Jesus, såsom han är. » Hon hade arbetat i Kina 
sedan I898. Hennes stoft har jordats å missionens graf
plats i 1shih. 

Tre .år senare . fick missionens första kvinnliga mis
sionärfrn Anna Folke hembud. . Annandag jul 1906 aJsom
nade hon i : Herren i det lilla hem i Dttfbo, där familjen 
då vistades. »Gud . gör inga . misstag»,sadehon vid 
underrättelsen . om . att det led mot slutet. I aderton år 
hade hon : tillhört missionen och däraf tillbragt något öfver 
tolf . år i Kina. Hennes stoft hvilar å missioriens grafplats 
i Spånga. 

Endast 24 dagar efter Anna Folkes bortgång tog Her
ren till sig en annan af missionens , arbetare, Jakob Bölling, 
som den 19 jan. 1907 fick gå in i sin Herres, hvila efter en 
kort, men synnei:Iigen lofvande ' arbetsda'g i ' Kina . Det 
»amen, ' amen, . amen», . han före slutet .uttalade, vittnade 
om att hans fötter ' stodo på ' klippan. I902 ' hade han 
kommi t ' till Kina och i dess jord, å missionens grafplats 
i Haichowgömmes nu hans stoft' till uppståndelsens 
morgon. 

Ännu en trogen Kina-arbetare . tillhörande ·vår mis
sion har " fått sluta sina dagar ute på arbetsfältet, näm
ligen fru Thora vVester. , Det' var i. Haichow den 29 
ok t. 1908, nära tio år ' efter ' det hon först kom till 
Kina. Att ,se Jesus och att dricka ur floden: medlifvets 
vatten,därom talade hon, innan hon gick ö'fver gränsen 
för att vara med Mästaren för alltid. Äfven hennes stoft 
gömmes därute i Haichow. 

Huru manar icke dessa fem trossyskons lif oss, som 
ännu stå midt i arbetets och stridens · hetta, att troget 
hålla ut såsom de, till dess Herren kallar oss att lägga 
af arbetströjan och träda in i sabbatshvilan. 

~n. 



Verksamheten på fäHet efter 1901. 

~l<z·nas evangelzsering kan eJ /itllbordas utan kors och 
törnekrona» , 

skref D:r John, en bland Kinas äldsta och mest kända 
missionärer, under den stora nöden år 1900. Det året för
des missionsförsamlingen i Kina in i glödhettan. Den 
bestod prof vet, och den fick sin martyrkrona. I hvilken 
ande den gick lidandesvägen, därom vittnar följande 
bön af en af dess martyrer: »0, Herre, vi glädja oss uno 
der förföljelserna, såsom du sagt, att vi skola göra. Du, 
Herre, som vet, att det kostar mer att lefva en martyrs 
Iif än att dö en martyrs död, gif nåd att frambära detta 
lilla offer, välbehagligt för dig, när du kallar oss därtill. 
Och skulle i profvets stund någon likt Petrus förneka dig, 
så beder jag dig, o Herre, att du ville vända dig om och 
se på honom, såsom d u såg på Petrus och genom denna 
blick sätta honom i stånd att lefva, vittna och dö, såsom 
den lärjungen gjorde.» 

»Kineserna hafva ansett de kristna vara fega stac
kare», säger vidare ch John. Det skall hädanefter bli dem 
svårt att vidare anse dem så i ljuset af de härliga bevis, 
som dessa kristna nu gifvit på sin uppriktighet och hel
hjärtade hängifvenhet. Missionärer tillfrågas ofta af sina 
egna landsmän, om det finnes några verkligt omvända 
kineser. J ag kan ej fatta, hur en sådan fråga skall vidare 
kunna framställas af någon, som gör det minsta anspråk 
på förstånd och uppriktighet med afseende på de sakför
hållanden, som röra missionen i Kina. Vi veta, att hund

4 
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ratals kristna kineser hellre utstått lidande och död än 
förnekat Kristus. J a, Kinas kyrka kan i dag inför hela 
världen stå fram som ett troget vittne och med Paulus 
säga: Må hädanefter ingen göra mig bekymmer, ty jag 
bär på min kropp Herrens Jesu märken. » 

Ur förföljelsernas heta ugn kom Herrens lärjungaskara 
i Kina renad och luttrad, och Guds Ande kunde i de tro
endes hjärtan utföra ett mera djupgående verk. Efter 
box aroroligheterna följde en tid, kännetecknad af mäktiga 
an dlzg a rörelser ibland ' de kristna. Det blef hos många 
en djup syndakännedom, hvilken åtföljdes af hjärteförkros
selse, bekännelse och bot. Herren förde sitt folk ifrån 
förföljelsens eldsugn in i reningens degel (Mal. 3: 3) ' Äf
ven på större delen af vårt fält märktes dessa verkningar 
af Guds Ande. 

Genom sådana erfarenheter flngo de kristna en ny syn 
på sin Frälsare. Vid ett möte i Hancheng utbrast en . 
äldre man under djup rörelse: »Tagen ej illa upp, vän
ner, att jag gråter. J ag tycker, att det är så öfverväldi
gande stort, att Kristus kan älska oss syndiga människor 
med en sådan kärlek. Vi äro så ovärdiga, ia, så ovär
diga.» 

En brinnande nitälskan för deras hedniska bröders 
frälsning väcktes i de troendes hjärtan. En af våra evan
gelister, som besökt en konferens, ledd af den kände kine
siske evangelisten dr Li, fick vid hemkomsten af sin hustru 
det vitsordet: »Han bara beder och fastar och fastar och 
beder.» Så djupt kände han själarnes nöd. Hedningarna 
kunde ej undgå att taga intryck af detta. »De kristnas 
Ande har kommit öfver dem », sade de, »och den är oemot
ståndlig~. Många kommo också under denna tid till 
tron. 

Särskildt märklig är rörelsen bland barnen. Från 
nästan alla våra skolor hafva vi tid efter annan fått med
delande om, att barnen gifvit sina hjärtan åt Jesus. Dessa 
ha redan varit missionärer i sina hem, och därigenom har 
doften af Jesu Kristi härlighets evangelium spridts när 
och fjärran i · bygderna. 
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Svenska Missionens i Kina fält skonades från de svå- . 
raste förföljelserna. De kristna, 'som en tid dagligen hör. 
de om nya våldsdåd mot deras trossyskon norrut och sågo, 
huru faran kom dem själfva allt närmare, fingo till sin . 
glädje erfara, att fienderna hejdades så att säga på själfva 
tröskeln till deras hem. Förföljelsen afstannade lika has
tigt, som den börjat. Arbetet kunde snart åter upptagas 
och var redan 1902 i full gång. 

Verksamheten har sedan dess kunnat oafbrute't fortgå, 
om ock äfven efter boxaroroligheterna tiden ej varit utan 
sina stormar. Redan sistnämnda år uppstodo allvarliga 
resningar på flera stälien i landet på grund af de ständigt 
ökade skattepålagorna från regeringen, som ej ogärna såg, 
att utländska makters utpressningar sades vara :orsaken 
till de ständigt nya krafven på ökade inkomster till stats
kassan. På vårt fält kom det till formliga upplopp i 
Yongning, i Sinanhsien, i Puchowfu och i Tungchow. 
Ehuru hotet ej var riktadt emot oss, fingo vi dock ganska 
kännbart erfara dess verkningar. I Tungchow förstördes 
missionsstationen, på samma gång som regeringens bygg
nad förvandlades tiil ruiner. Det var en tid ful,l af jäs
ning och oro på alla områden. Pest och hunger;:;nöd bi
drogo på många ställen till att öka förvirringen. : 

Under allt detta har dock missionsverksamheten ej 
blott kunnat bedrifvas utan t. o. m. utvidgas. Ar 1902 

öppnades Yongning som missionsstation, samma år Ho
nanfu, 1903 Puchow, 1904 Hoyang och 1905 Mienchih. 

Den kristna jÖJ'Sa7Jllt"ngen på fältet har efter år 1900 

klarare än förut f.attat sinkalJelSe att inträda som verk
sam faktor i missionsarbetet. Bidragen i penningar hafva 
varit rikligare. Därjämte hafva de med stor beredvillighet 
offrat sin tid och sina personliga krafter för att verka 
ibland hedningarne. I ett af ,våra distrikt i Shansi teck
nade t. ex. medlemmarne ett·par hundra dagar af frivil
ligt missionsarbete under första kvartalet innevarande ' åri 
detta utom ' allt, hvad de verka, under det de samtidigt 
sköta sina dagliga sysslor e1ler under söndagarne. De ha 
utrustat tältmission, de ha föret,,!-git pr.edikoresortillpl~t..! 
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. ser, där större skaror samlas såsom t. ex. vid marknader 
och större folkfester; de ha öppnat skolor, de ha spridt 
skrifter, de ha skött sjuka o. s. v., allt detta oombedda 
och utan ersättning från vår sida, <iärtill drifna af kärlek 
till Herren och de dyrt återlösta själarna. 

Honanfu missionsstation. 

På grund af den stora betydelsen af denna de krist
nas medverkan i arbetet har vår plikt att kraftigt arbeta 
på /örsamlz'ngens z'nreutvecklt'ng påkallat allt större upp
märksamhet. För det ändamålet hafva bz'belslztdt'er i större 
utsträckning böljat bedrifvas. Det har länge varit bruk
ligt, att hvar och en skulle hvalje söndag utantill läsa 
upp några bibelverser. Hvalje vecka hafva regelbundna 
bibelklasser hållits, I synnerhet har detta varit fallet 
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ibland kvinnorna. Under de senare åren hafva dessutom 
flere gånger hvarje år kortare eller längre bibelstudiekur
ser anordnats på stationerna, dit de kristna från ett eller 
flera distrikt samlats, och där större eller mindre delar af 
Skriften grundligare genomgåtts. Sådana kurser hafva 
ofta räckt en hel månad. Dessutom har för de infödda 
medhjälparne och ledarne inom de lokala missionsförsam~ 
lingarne en särskild studiekurs på sex afdelningar blifvit 
uppgjord. Hvarje afdelning genomgås på stationen under 
missionärens ledning, hvarefter de få en tid i hemmet att 
noggrannare studera ämnena, hvar och en för sig. Sedan 
samlas de åter och examen anställes. 

Den ifver, med hvilken dessa kinesiska kristna till
ägna sig ordets skatter, är märklig. Vi hafva på långt 
när ej kunnat tillmötesgå deras önskningar att föras dju
pare in i sanningen. Därtill är vår arbetsskara alltför 
otillräcklig. Betydelsen af dessa studier i ordet kan ej 
öfvetskattas. Därigenom skall den kristna församlingen 
därute växa alltmer upp till honom, som är dess hufvud, 
till att mer likna honom och allt mer och mer förhärliga 
hans namn. Finna vi ej här en förklaring till att denna 
församling bestått i alla de våldsamma stormar, som redan 
öfvergått den? Skola vi ej däri se en löftesrik framtid, 
då när Kinas egna söner skola blifva missionens bärare 
ibland sitt eget .folk? 

Ett annat medel att främja den kinesiska församlin
gens utveckling har varit de s. k. ledarekon:ferenserna. 
På missionens hufvudstation Yuncheng samlas årligen de 
ledande inom församlingiune, tillbringa där flera dagar 
tillsammans, stärka hvarandra i tron och kärleken genom 
bön och ordets begrundande och utbyta tankar j. frågor, 
som röra verksamheten, samt uppgöra planer för arbetets 
utveckling. Den första af dessa konferenser sammanträdde 
1905. Som missionsarbetet ju alltid bör bedrifvas så, att 
det så snart som möjligt kan anförtros åt de infödda 
själfva, har denna anordning särskildt till uppgift att fostra 
dem till själfständigt arbete, på samma gång som den i 
hög grad främjar verksamheten i dess nuvarande läge. , 
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Ända från missionens tidigaste skede hafva medlem
.marne i den kristna församlingen' tvenne gånger om året 
på de olika stationerna jämte »sökarne» inom hvarje 
distrikt samlats till s. k. stormöten. Dessa hafva blifvit 
verkliga högtider af stor betydelse såväl för församlingens 
utveckling som för verksamheten i sin helhet. Spridda 
och isolerade, som dessa troende ofta varit och på många 
ställen ännu äro, hafva de under trångmål och förföljelser 
många gånger varit nära att förlora modet och äfven fal
lit för frestelsen till ljumhet i troslifvet och svaghet i be
kännelsen. Vid stormötena hafva »koJen» förts tillsam
mans och värmt hvarandra. Böne- och vittnesbördsmö
.teha hafva varit präglade af synnerlig värma. Man har 
där fått mångfaldiga vittnesbörd om att Herren svarar 
.och hjälper dem, som söka hans ansikte. 

Särskildt griparide . har det vid dessa tillfällen varit 
!itt bevista dopakten. Vanligen hafva då stora skaror af 
hedningar samlats och under djup vördnad åsett handlin
gen. Uttalanden om reningens betydelse vid frambärande 
af offer till »Den högste», som finnas på flera ställen i 
Kinas urkunder, . hafva därvid kraftigt bidragit att väcka 
dem till eftertanke. 

Vid stormötena har den kinesiska församlingen ledts 
till att klarare fatta sin ställning och sin uppgift i· värl
den som en missionerande församling. Rådplägningar 
hafva där skett och beslut fattats af stor betydelse för 
dess utveckling till att blifva »själfständig, själfunderhål
lande och själfpropagerande-. 

En annan verksamhetsgreu af stor betydelse för så
väl församlingens inre ut'veckling som för verksamheten 
utåt är skolarbetet. , Skolan har i Kina en mycket stor 
betydelse. Enligt urgammal kinesisk tradition är det 
skolan, som har den viktigaste uppgiften i nationens lif, 
och skolläraren är ' den viktigaste personen i samhället. 
Den nya tidens män äro lika de gamla däri, att de sätta 
skolan mycket högt Af' gammalt har det visserligen ej 
ansetts tillbörligt att flickor skulle få boklig bildning, men 
äfven :häri har ett omslag i tänkesättet ägt rum. Ar I907 
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lät nämligen regeringen påbjuda obligatorisk skolgång 
för såväl gossar som flickor. Ett folk behöfver ej blott 
bildade fäder utan äfven bildade mödrar, så resonerade 
man. Det är modern, som står barnet närmast, det är 
hufvudsakligen genom hennes inflytande, barnet under de 
späda åren bildas i fråga om karaktär och smak. 

.Vår mission började redan tidigt att, i den mån det 
var möjligt, upprätta skolor. Den första kom till stånd i 
Yuncheng år r892 med 10 elever. Stora svårigheter stodo 
till en början i vägen. Det gällde ej blott att få elever! 
något som ej . var så alldeles lätt på ett fält, där man all
mänt trodde, att utländingarnes afsikt vore att söka kom
ma åt barnen för att stjäla deras ögon, och där folket ej 
hade den ringaste erfarenhet hvarken af europeer i all
mänhet eller af den kristna missionen. För skolarbetet 
behöfdes vidare 'kinesiska lärarekrafter. De hedniska lä
rare, som skulle ha velat förnedra sig att undervisa i en 
»utländsb skola, kunde man ej betjäna sig af, så länge 
de höllo fast vid sin hedniska åskådning. Att söka få 
lärare utifrån .var förenadt med stora svårigheter. Någon 
äldre mission fanns ej i närheten, och att taga lärare från 
kusten var mindre lämpligt. Dessa voro främmande för 
såväl språk som seder på vårt fält och kunde därför omöj
ligen undervisa · därstädes. Vidare hade vi att rätta oss 
efter de resurser i fråga om medel, som Herren ställt till 
vårt förfogande. Utvecklingen blef därför i fråga om skol
verksamheten ej så snabb, som vi hade önskat, men vi 
ha dock fått göra en om än ringa insats på detta område. 
Ett seminarium med uppgift att utbilda lärare för försam
lingarne och för skolan upprättades i Yuncheng 1905. En 
för denna sak varmt inh':esserad vän i hemlandet räckte 
oss här en hjälpsam hand. En undervisningsplan utar
betades och antogs år 19IO.· Enligt denna är kursen i 
lokalskolorna 6-årig och i seminariet 4-årig. Ett lärarin
neseminarium .har länge varit ett önskemål, och torde vi 
snart · få se ett sådant komma till stånd genom Lärarin
nornas Missionsförenings offervillighet. De gossskolor, 
som underhållits genom missionsbidrag, hafva under sista 
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åren varit till antalet 8 och flickskolorna 5. Elevantalet 
var strax före revolutionen 328, däraf 2 0 1 gossar och 127 

flickor. 
Flickskolorna uppehållas genom svenska barns arbete 

r.n 
~ 

3 

i de s. k. Daggryningarne, som genom K. M. A. kommit 
till stånd landet rundt. 

Synnerligt godt för skolarbetet är det, att vi äga så 
många utbildade lärarekrafter ibland missionärerna. Vi 
räkna nämligen ej mindre än I I lärarinnor och en lärare. 

Som särskild t förhoppningsfullt för arbetet vilja 
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Vl nämna, att somliga församlingar redan börjat bekosta 
sma egna skolor, och· vi tro, att de i framtiden skola i 
allt större utsträckning bistå oss i arbetet bland barnen. 

Tiden efter boxarupproret har varit en rik mz"ssz"onslid. 
Dr Johns förutsägelse har här besannats. »Jag vill bedja 

alla missionsarbetare», skref han för ro år sedan, 'att för 
Kinas bästas skull fatta mod. J ag tror fullt och fast, att 
ett nytt Kina nu skall uppstå, och att den nöd, landet nu 
genomgår, endast är födslosmärtan till en ny tid.» 

»Det nya Kina komllJer att bli olikt det gamla. Det 
kommer att törsta efter modern vetenskap och kultur, 
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Kejsardömet kommer som aldri g förr att öppnas för han~ 
del och för civilisation. Framför allt skola hittills stängda 
dörrar öppnas på vid gafvel för evangelium, och folkets 
hjärtan skola finnas mer än någonsin beredda att mottaga 
sanningen, sådan den är i Jesus Kristus. Vi lefva i gry
ningen till en ny dag, den ljusaste dag, som Kinas folk 
någonsil1" skådat. Det har nu varit en mörk stund, .men 
det är alltid mörkast strax före dagningen. Kina skall 
snart vara beredt för de missionerande församlingarnes 
arbete, men äro . väl dessa församlingar färdiga för Kina? 
Det är den frågan, som oroar mig, så ofta jag tänker på 
framtidens Kina. » 

Ja, Kinas folk vaknade genom den våldsamma kata
strofen. Det vaknade till att inse sin förnedring. Rege
ring och folk insågo nödvändigheten af reformer, och de 
grepo' sig an med deras genomförande. . Hären och flottan 
började omdanaS', järnvägar byggas, examensväsendet om
gestal tas, parlamentariskt styrelsesätt förberedas, handel 
och industri uppmuntras. En märklig kamp motopie
lasten i upptogs. På tre år reducerades opieodlingen i lan
det · med 70 a 80.%. Förbud mot att binda flickornas 
fötter 1utfärdades o; s. v . En revolution i folkets inre lif 
hade :blifvit en följd af den yttre omstörtningen. Tron 
på afgudarne började vac~la) behofvet ~f sanning i ; reli
gione~ började framträda. 

F.olket visade öfverallt en allt större villi!{het att lyssna 
till eYangelium. De g amla misstankarna mot missionä
rerna 'voro borta, och hos folket växte förtroendet för den 
protestantiska missionsverksamheten. Under dessa sista 
tio år: hafva de kristnas antal mer än fördubblats. Den 
gamla' mandschuregerlngen lät missionen ha sin gång, 
den lät t. o. m. representera sig vid lOo-års konferensen. 
-r hjärtat Var . den dock ,afvogt sinnad mot kristendomen 
och sökte på allt sätt inskränka de kristnas rättigheter. 
Men hos den · kristna · församlingen fostrades därigenom 
pilgrimssinnet. De kristna påmintes sUindigt om j att Kristi 
rike ej är af denna världen. . 

I största möjliga utsträckning hafva vi sökt möta 
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·folkets förtroende och dess djupa andliga behof. Inom 
hvarje distrikt hafva missionärerna planmässigt sökt ar·· 
beta på att göra evangeIii frälsande sanning känd. ända 
till de aflägsnaste byarne och städerna. Som distrikten 
äro mycket stora och krafterna alltför otillräckliga, återstår 
här ännu mycket att göra, innan målet är uppnådt. Den 
plan, som följes, är att sända ut infödda evangelister, två 
och två. Dessa predika, sprida skrifter och samtala en
skildt med besökande. De stanna pli. hvarje plats några 
dagar. · De som höra ordet med glädje antecknas, och för
bindelse med dem uppehålles. Efter en månads resa åter
vända de till missionsstationen, där de få hvila ut en tid 
och under missionärens ledning studera Gudsord och 
bedja. På så sätt rusta de sig för nya resor. Deras er
farenheter ha i allmänhet varit uppmuntrande. Aldrig 
förr har en sådan villighet citt lyssna till evangelium för
sports ' bland alla folkklasser, så lyder från alla håll vitt" 
nesbördet. Hvilken glädje att efter ' så många år af pröf
vande banbrytande arbete ha nått fram till denna punkt. 
Vårt stora problem är nu: Hur skola vi kunna räcka till 
för alla? 

Vi känna. betydelsen af det 'skrifn a ordet. I Kina är 
den större än annorstädes. Otrons målsmän hafva förstått 
att göra ett vidsträckt bruk däraf för sina syften. BÖCKer 
hafva 'under de sista tio åren utgifvits i mångdubbelt större 
antal och upplagor. Åtgången är ofantlig. En viss bok 
trycktes .i 3SS tusen exemplar. Efter '18 månader var den 
slutsåld. 

Vi hafva ' sökt göra vårt bästa att sprida goda böc
ker. Genoni . bibe1sällskapens hjälp hafva vi satts i till
fälle att ständigt hafva bibelkorportörer i verksamhet. 
Traktatsällska.pen hafva. på förmåilliga villkor försett oss 
med skrifter och traktater. Genom denna verksamhet har 
evangeliet spridts i vida kretsar, och vi hafva som frukt 
fått se flera själar 'vunna för .Gud ' och en allmän åstun
dan ah närmare lära känna 'den kristna sanningen. 

De sluka och nödlidande hafva också kräftvår upp
märksamhet. Hvarje station har mer eller mindre varit 
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ett lasarett. Visserligen hafva vi ännu ej. fått hälsa nå
gon läkare välkommen, men ett par af våra bröder hafva 
såsom apotekare kunnat göra godt bruk af sin kunskap 
om läkemedlen, och flera af våra kvinnliga missionärer 
äro utbildade sjuksköterskor. Tillströmningen af sjuka har 
varit mycket stor, och gripande har det varit att se den 
tacksamhet, hvarmed många mottagit hjälpen. Att så 
mycket vågades och gjordes för vår räddning af såväl 
ämbetsmännen som folket under boxareoroligheterna var 
till stor del en frukt af denna verksamhet, och under den 
nu timade revolutionen hafva våra infödda kristnas arbete 
bland de sårade vunnit ett sådant erkännande, att myn
digheterna och borgarne i Yuncheng till tack därför sam
manskjutit . en större summa att af missionen användas 
till inrättande af ett sjukhus i staden. 

Räddningsarbete har, så långt möjligt varit, utförts. 
Asylverksamhet för räddande af opielastens slafvar har 
sedan missionens början bedrifvi ts i stor utsträckning. U n
der vissa år har antalet patienter uppgått till inemot 500. 
Sedan regeringen år I907 tog sina kraftiga mått och steg 
för lastens bekämpande, har förbrukningen af opium starkt 
aftagit, hvat'för också opieasylverksamheten under de två 
sista åren betydligt inskränkts. . 

I flera fall hafva vi fått träda emellan för att rädda 
olyckliga små flickor undan grymma människors misshan
del, vi hafva fått afhjälpa hungerns skriande nöd o. s. v. 
Vi äro tacksamma för den nåd, som redan blifvit oss be
skärd, men vi längta efter större möjligheter att visa Guds 
barmhärtighet mot olyckliga lidande. 

Det fält, som blifvit oss ombetrodt är stort. Det är 
beläget i norra Kina omkring Gula flodens stora krök i 
provinserna Shansi, Shensi och Honan. Det omfattar: 

a) i Shansi två prefekturer (län) med I I domsagor 
och 12 städer; 

b) i Shensi en prefekttirmed ro domsagor jämte 
norra delen af domsagan Weinan, lydande under Sianf14 
och ro städer; 
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c) i Honan två prefekturer med 14 domsagor och 
14 städer. 

Befolkningen på detta fält · torde ej understiga sex 
miljoner. 

Ända till senaste tid hafva vi varit ganska isolerade 
på detta vårt område. Kommunikationerna hafva varit 
mycket bristfälliga och vägarne ofta ofarbara. I regel 
har det åtgått sex veckor att från kusten nå fram till 
fältet. Men' sedan 1905 hafva vi i Honanfu järnvägsför
bindelse med både Tientsin och Hankow, och resan dit 
gör man nu på två dagar. Det torde ej dröja så länge, 
törr än åtminstone ett par hufvudbanor framdragits öfver 
fältet. 

På annat ställe i denna 2s-årsberättelse har det blif
vit omnämndt, huru missionen redan från dess början trädde 
i /örbzndelse med Kina-Inland1mssionen. I arbetet på fäl
tet har denna förbindelse för missionen varit af stor och 
välsignelsebringande betydelse. Då missionens arbetare 
komma till Kina, få de begagna sig af de språkskolor, 
som nämnda mission äger i Anking för manliga och i 
Yangchow för kvinnliga arbetare. Såväl den undervisning, 
som där gifves, som ock det inflytande, som umgänget 
med de helgade, Guds verk i Kina helt hängifna person
ligheter, hvilka hafva dessa skolors ledning om hand, utöfvat, 
har gjort denna utbildningstid till en tid af mycken andlig 
välsignelse och af stort värde för det kommande arbetet 
på det egna verksamhetsfältet. 

Missionen har äfven från dess begynnelse haft förde
len af att dess penningeförsändelser till fältet förmedlats 
.genom Kina-Inlandmissionens välordnade finans- och af
färsafdelningar i Shanghai, Hankow och Tientsin. Ända 
tilldess det kinesiska postväsendet ordnades år 1900, för
medlade äfven ifrågavarande mission våra postförsändelser 
till fältet och gör så ännu i dag ifråga om varuförsän
delser. 

Till de nu uppräknade förmånerna afmissionens sam
arbete med Kina-Inlandmissionen bör fogas, hvad som 
nog varit af än större betydelse, ehuru mindre uppenbart, 
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nämligen det stöd, söm nämnda i Kina högt ansedda mis
sion gifvit under kritiska förhållanden, samt det inflytande, 
nämnda missions starkt evangeliska karaktär och dess 
många erfarna och helgade män utöfvat äfven på vår 
missions arbete. 

Efter 25 års erfarenhet är det oss> därföre en kär plikt 
att här få erkänna vår tacksamhetsskuld till Kina·lnland
missionen, och vi tro, att Gud allt framgent vill låta sin 
nåd komma oss båda så till del, att samarbetet kan 
blifva än mera fruktbärande och förnimmelsen af enheten: 
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med andra Guds medarbetare på hans stora åkerfält än 
starkare. 

Vi ha haft glädjen att se en alltjämt växande skara 
af kära nzedarbetaresåväl från Sverige och Amerika som 
från våra missionsförsamlingar i Kina ingå i arbetet. Från 
Sverige hafva 54 personer - däraf 20 män och 34 kvin
nor - och från Amerika två män och en kvinna anländt 
till missionsfältet. Från· andra sällskap ·hafva 7 -- däraf 
S genom giftermål- förenats med missionen. Tre hafva 
genom giftermål öfvergått till annan mission, 2 hafva in
gått äktenskap i hemlandet, 5 hafva på grund af sjukdom 
och 2 af andra orsaker lämnat fältet, 4 hafva hemförlof
vats och 2 tjäna missionen i hemlandet, 5 äro nyligen 
antagna och förbereda sig för arbetet · dels i Sverige, dels 
i England. 

Dessutom verka i missionens tjänst 90 infödda, däraf 
50 som evangelister och bokspridare, 14 som bibelkvinnor 
och 26 som lärare och lärarinnor. Därtill kommer ett ej 
ringa antal frivilliga, som på senare tiden ökats med hvarje 
år. Den kinesiska församlingen har också på eget ini
tiativ upptagit verksamhet på platser, förut oberörda af 
missionen. Deras insamlade medel för verksamheten upp_o 
gick .förra året till 80I kronor. 

Missionsarbetet ledes från I I stationer med 25 bi
stationer och 8 predikoplatser. Antalet nattvardsberätti
gade medlemmar i församlingarna var år 191 I 842, från 
missionens · början hafva 1,084 personer döpts. Behofvet 
af flera arbetare är fortfarande mycket stort. Vår station 
i Yongning har stått vakan t sedan 19°5. Mei ti i Sbansi 
måste af brist på arbetare skrifvas på bistationernas lista 
redan år 1900. I Shensi har distriktet söder om Weiflo
den länge fått vänta på arbetare, och det stora Shenchow
distriktet i nordvästra Honan, omfattande 4 städer och 
väl en miljon invånare, har ännu kunnat få blott tillfäl
liga besök . . 

Uppropet från hundraårskonferensen i Shanghai, hvil
ket manade · till kraftigare verkSamhet för Kina, har nått 
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äfven OSS, och från våra egna församlingars ombud därute 
har vädjan om kraftigare hjälp ställts till oss. Gifve Her
ren oss nåd att hörsamma kallelsen och fullborda upp
draget, vi mottagit af Herren Jesus, att för de . miljoner 
själar, som finnas på vårt fält, betyga evangelium om 
Guds nåd. 

Ännu är det ingen, som med oss delar ansvaret för 
dessa själar. Vi äro ännu så godt som ensamma på vårt 
fäl t. Augustana-Synoden har visserligen stationerat en 
läkaremissionär i Honanfu och ämnar upptaga missions
verksamhet i de distrikt, som ligga nordost om staden, 
men därigenom minskas ändå vårt område helt obetydligt. 

Fältet utgör ett sammanhängande helt, hvilket betyd
ligt underlättar verksamhetens ordnande. Vi ha ·kristna 
spridda öfverallt, hvilket ger oss utmärkta utgångspunk
ter. Vi ha folkets förtroende, en dyrbart vunnen frukt af 
arbetet under år, som gått, och ett dyrbart kapital för år, 
som komma. Vi våga därför bedja Sveriges missionsvän
ner alltfort tänka på denna teg i Herrens vingård. 

Vid boxareupprorets slut sades det, att rikare tillfällen 
än någonsin förr skulle gifvas missionen, och erfarenheten har 
visat, att tillfällena varit rikare, än man vågat vänta. Kina 
har under de sista månaderna genomgått en kris, mera 
genomgripande än någon föregående. Och äfven nu möta oss 
från alla håll ett samstämmigt uttalande, att allt har sam
verkat till att föra Kinas folk ännu närmare Guds rike. 

Hvad Herren vill verka på detta för oss så dyrbara 
fält, kunna vi skymta, då vi se, att under de svåra stor
mar, som nu rasat i landet, under all den laglöshet och 
anarki, som råd t, de kristna dock ej lidit någon skada, i 
de flesta fall ej ens behöft taga till flykten, att de fått 
ostördt samlas till gudstjänst, och att många hedningar 
slutit sig till dem. Från alla håll höra vi om, att folket 
strömmar till för att höra Guds ord. Må vi då taga emot 
äfven denna nåd och med ännu större hängifvenhet tjäna 
honom i hans vingård i Kina, så att vår Herres och Fräl
sares Jesu Kristi namn där må blifva förhärligad t, och att 
han må få lön för sin möda genom att äfven få Kinas talrika 
skaror till byte. E. F 
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Afslubiingsord. 

et har varit en dyrbar förmån att n,u vid slutet 
af dessa 25 åren få stanna en stund och efter
tänka den väg, Gud fört oss, och att med tack
samhet till honom få erinra oss, huru han därunII

, 
der rikligen uppfyllt sitt löfte: "All min godhet vill jag 
låta gå framför dig.» 

Hur ofta har icke hans nåd triumferat midt under vår 
kortsynthet, vår svaghet, vår brist på tro. Huru ofta har 
han icke besvarat vår bön och gjort utöfver allt, vida mera 
än vi begärt och tänkt.· 

LåtOlll oss häruti se en borgen för att han med sin 
hand vill leda oss än vidare framåt i arbetet för hans 
rike i Kina. Och nu höfves det oss därför att gå framåt 
i förlitande på honom som säger: »Frukta icke, ty jag 
är med dig och skall välsigna dig.» En ny dag har in
brutit i Kina ej blott i politiskt och socialt hänseende men 
ock en ny härlig arbetsdag för Guds medarbetare. Kine
serna bortkasta nu sina afgudar i massa, och större ska
ror än någonsin förr lyssna med begärlighet till evange
lium. N u föreligga missionsuppgifter af den allra största 
betydelse för den kristna församlingen i Kina. Må vi se 
till att denna tid ej går oss ur händerna, ty på dess rätta 
begagnande beror så mycket, som sedan aldrig skall kunna 
återvinnas, och »motståndaren» är redan verksam att på 
nya vägar och genom nya medel skada det Guds verk, 
som blifvit utfört under de gångna 25 åren. 

Den kris, som öfvergått Kina, och de växlingar, som 
där skett, få icke förlama, nej sporra oss till ny ifver i 

5 



66 ÅTERBLICK PÅ S. M. K:S 25-ÅRJGA VERKSAMHET. 

miss~onsarbetet, till att på nytt inviga oss sjäJfva åt Gud 
och till hans tjänst, till att taga nya steg i tron och till 
att hämta nya krafter hos honom, som är tillräcklig för 
alla missionens behof. 

Må då nya impulser af den missionskärlek, som har 
sin källa i Guds eget hjärta, tillföras missionens vänner 
och arbetare samt förena dem än verksammare i bönen, 
i arbetet, i gifvandet och i öfvergifvandet »för Guds rikes 
skull ». 

Ännu har Herren »större ting» att visa oss i Kina, 
och »större ting skall han » genom sina tjänare där »göra», 
än han hittills gjort. Och han skall icke låta mjölet i 
skäppan taga slut och oljekannan varda tom, till dess han 
där har uttagit ett folk för sitt namn och gjort det till 
ett lofpå jorden. 

-Jt 



LEDAMÖTER I KOMMTTTEEN: 

Ledamöter i kommiUeen från dess början. 

Ordinarie. 

Pastor Josef Holmgren, från 16/. 1887, afled 29/, 191 r. 

Grosshandl. J. W . Wallin, » .utträdde ,ola 189° . 

Redaktör P. A. Palmer, afled ] /, 1889. 

Kapten J. Ahlberg, » 'S/" » • 1891. 

Kapten O. v. Feilitzen, " 17/10 

Med. o. fil. doktor H. Berg, » '"/, utträdde "/u 1897. 

Löjtnant H. Dillner, "'/3 blef konsultativ 1897. 

Kammarherre J. v. Ho Ist, > .6/0 1891, utträdde- 1897. 

Kapten Ch. Tottie, » "/. 1894, 

Brukspatron E. Kjellberg, » 3'/, 1895, 

Ingeniör K. Magnusson, »"/, 1897. 

Joh. Rinman, » 28/0 


Löjtnant G. Reutererona, » '°/'2 blef konsultativ 17/, 1908.: 

Iugeniör /. Landgren, , 19°2.
17 

Fängelsepred. A. Hylander,» '6/. blef konsultativ 1910. 

Missionär E. Fol/le, » " /, 


Fil. doktor K. Fries, » "/, 


Godsägare J. Hedengren, » _ 20/" 


Konsultativa. 

Med. doktor K. Bergh 

Apotekare E. Sandblom afled '5/1 1909. 

Ingeniör W. Widmark . » 2B/O 1904. 

Fil. doktor K. Fries blef ord. "/, 1908. 

Kapten H. Dillner sept. 1897. 

Fängelsepredik. A. Hylander » 23/" 1'899 blef ord. 2'/., 1902. 

Direktör G. Reutererona "/1 ' 1908 - . 10/" I~97. 


Grosshandlare Sv. Johnson ». 19I1. 

Banktjänstem. K. E. B.iursten » 19II. 
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Nuvarande 1edamöter i kommitteen. 

Ordinarie. 
E. Folke, ordförande. 
J. Rinman, vice ordförande, rektor. 
O. v. Feilitzen, t. f. sekreterare, kommendör. 
K. G. Magnussol1, kassaförvaltare, ingeniör. 
K. Fries, fil. doktor. 
J. Hedengren, godsägare. 
1. Landgren, ingeniör. 

KonsuHaHva. 

K. Bergh, med. doktor. 
H. DIUner, öfverstelöjtuant. 
A. Hylander, kyrkoherde. 
Sv. Johnson; grosshandlare. 
K. E. Biursten, banktjänsteman. 

DamkommiUeen. 
Fru Maria Berg. 

Fru Elin Holmgren. 

Fröken Amelie Schön. 

Fröken Louise Schön. 

Fröken Emma Beskow. 

Fröken Sigrid Storckenjeldt. 

Fru Bell Fries. 

Fru fnez Bölling. 


Svenska missionens i Kina mission~rer. 
(Årtalet angifver året för deras ankomst till Kina). 

Carl Henrik Tjäder ........... .... .. .................. ...... . . 1889 
Hilma Tjäder (född Blomberg) ..................... . 1892 

Fredrika Hallin .............................. . .. .. ...... ... .. 1889 
August Berg .......... .. .. ............... .. ...... .. ... ....... .. 1890 
Augusta Berg (född Hulander) . ............. .. 1892 

Axel Hahne ............................. .......... .... ...... .. 1890 
Anna Hahne (född Watz) ................ . 1893 
Anna Janzon .............. .... ..... .. ... 1890 
Frida Prytz ............................ .. 1890 

Carl Fredrik Blom .... .... .......... .... .. .. 1892 

Ethel Blom (född Usher) .. .. .. . .. .. .. .... ........ .... .... . 190I 

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



MISSIONÄRER. 

Sekin e Sandberg (född Storha ug) ..... . . .. .. .... ... .. 1891 

Robert Bergling .............................................' r892 


Anna Eriksson ...... ........ ... ....... .. ... ..... .. ... ..... .. ... . r892 


Emilia Sandberg (utträdde 1901) .... .... ..... ... .. ... .. r894 


Marie Linder (född Bordson) ..... .... ... .. .. ... .......... [903 


Maria Pettersson ......... ........................ ........ .... . [896 

Sigrid Engström (utträdde 1907) ....... .. .... .... . ... r897 

Gustaf Adolf Stålhammar .. .... ... .... .. ... .. ... ......... r897 


Jane af Sandeberg (utträdde i905) ...... . . .. ... . ..... [900 


Judit Högman (född Gustafsson) ...... ... ... ..... .. . ... I ~05 


Anna Rosenius ...................... .... .. ... .... .... ...... ..... . r907 


Nils Svensson ... ...... .... ... ... ........ ... .. .. ... ... ....... r909 


Gertrud Halldorf .. ... .. ....................................... 191"1 

Oscar Carlin .. ... ........ ..... ... ...... ... .. .... ..... ~............ 1912 

Gerda Carlin (född Wetterstrand) .. .. .. ..... .. ....... . 1912 


Dagny Bergling (född Aas). .. .... ...................... 1893 

August Ho/strand (utträdde r896)...... ....... .. ...... 1892 


Emanuel Björkebaum (utträdde 1896) ...... .. .. .. ...... 1892 

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


Hugo Linder...... ... ....... .. .... ...... ....... . ...... .. 1894 


Emma Anderson ..................................... ..... ... .. 1895 

Emilia Uljf (utträdde 19°3).. ............. .. .... .. ... .. 1896 

Agnes Forssberg .. ....... .. .. ........ .. ... ....... .. .. .. ... .. ... 1896 


Mina Stålhammar (född Svenson) ......... .. ...... . 1897 

Mary Ramsten (utträdde 1907) .. ..... .. ..... ..... 1897 

Nanna Fogelklou (utträdde 1903) .. ..... . ........ 1897 


Sigrid Bengtson (utträdde 1905) '" 1901 

Ossian Beinhojf ..... ........ ...... ........ .. .. .. .. .... ..... . 1902 

Edith Beinhojf (född Rowe)............. . ... .... .... . .. .. 1903 

Maria Harms (utträdde 19°5) ......... .. ....... .. .... ..... 1902 

Signe Lagergren (utträdde 191I) ' '" .. ...... .. .. .. ... .. . 1902 

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

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

Elisabeth Ericsson (född Hesse) .......... ...... ... ... ... 1907 

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

Nathanael Högman ............. .. .... ....... .. .............. . 1903 


Maria Nylin .. ..... .... ... ...... ... ..... ...... .............. .. . :. 1904 

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

Hildur Andersson (född Engström) ... .. ............ 1908 

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

Maria Björklund .... .. .. ........... .. ............. .. ....... .. .. 1907 

Maria Hultkrantz ........ ................... ... ................. 1907 


David Landin .... .. ....... .. ........ .. ..... .. .... ...... ..... .. 1908 

Malle Ringberg.. .. ... ... .. ... .... .. .. ... .. .......... .. ...... . 1908 


Edvin Lundström (utträdde 19II ) ....................... 1909 

Josef Olsson ............................................ .... ..... 1910 
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Ombud i landsorten. 

Ahlborg, J. 

a) JYlanliga ombud. 

O., folkskollärare, Klämna, Oskarshamn. 
Ahlgren, V., kyrkoherde, Åsby. 
Ahlstrand, K. O., folkskollärare, Risinge, Finspång. 
Andersson, 5., landtbrukare, Brodderud, Mariestad. 
Andersson, A., folkskollärare, Betlehem, Kristinehal11n. 
Andren, Karl, folkskollärare, Åker. 
Beckman, Carl, pastor, Ödestugu. 
Berg, M. E., handlande, Ödeshög. 
Berggren, Oloj, kyrkoherde, Råda. 
Bergh, A., kyrkoherde, Barkerydsby. 
Bergqvist, F, kyrkoherde, S . Sandsjö. 
Bergström, E., kyrkoherde, Odensviholm . 
Blomberg, K. M., f. d . folkskollärare, Liljeholmen. 
BodorjJ, P. A., kyrkoherde, Halltorp. 
Bohlin, A., folkskollärare, KälIlInge, Gotland . 
Bäärnhielm, A., kapten, Umeå. 
Carlbom, A. E., kyrkoherde, Backe. 
Carlsson, c.. rådman, Lindesberg. 
Carlsson, C. w., predikant, Töreboda. 
Dahlberg, F G., folkskollärare, Götened. 
Dahlgren, F J., folkskollärare, Ånge. 
Dahlin, A., predikant, Ofvanmyra. 
Dahlstedt, L., kyrkoherde, Vilhelmina. 
Dickson, A. E., godsägare, Alingsås. 
Dillner, J., trädgårdsmästare, Bureå. 
Elmers, O., kyrkoherde, Vånga. 
Eriksson, E., förste lärare, Järnboås. · 
Ernqvist, G., kyrkoherde, Åsaka, Vartofta . 
Falk, 1., komminister, Högsjö. 
Forshell, J. Plym-, kyrkoherde, · :Markaryd. 
Graner, G., folkskollärare, Motala. 
Gustafsson, Villl., fabrikör, Tibro. 
Gyllensköld, A., kommendörkapten, Djursholm. 
Hagberg, S. E., kyrkoherde, Tenhult. 
Hagstrand, O. F, komminister, Hultagård. 
Hall, G., hemmansägare, Böneryd, Ödeshög. . 
Hallberg, A., kyrkohe,'de, Flisby, 
Hansson, Carl, Göteborg, 
Henriks, S., kyrkoherde, Svartorp. 
Hultberg, N., folkskollärare, HörJe.. 
Hultin, J. w., folkskollärare, Torstorp, Finspång. 
Häggström, L., komminister, N·orrköping. . 
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Johansson, A. P., landtbrukare, S. Lindkulla, Ramfall. 
Johansson, 1., f. d. folkskollärare, Uppsala. 
Johanson, J., landtbrukare, Rude, Gisebo. 
Johansson, 1., patron, Essgärdet, Kållängen. 
Johansson, S., handlande, Eksjö . 
Johanson, 5., grosshandlare, Luleå. 
Johnsson, J. F, folkskollärare, Sandseryd, Jönköping. 
Jonsson, A., fabrikör, Rosenfors. 
Jonsson, J. A., landtbrukare, Espefall, Medalby. 
Jörgensen, N., direktör, Tullgarn, Jerna. 
f(jellberg, E., brukspatron, Göteborg. 

Kiel/gren, K. G., komminister, Sundsvall. 
Klingner, G., komminister, Göteborg. 
Lagerberg, Bror, folkskollärare, Brånsta, Kumla. 
Lagergren, A., kakelugnsmakare, Hemse. 
Lindblom, C. F, kontraktsprost, Askeby. 
Lindkvisl, E., konsul, Norrköping. 
Lindström, Aug., kyrkoherde, Helsingborg. 
Lingström, A., rektOl-, Marianneiund. 
Ljungqvist, c., handlande, Mullsjö. 
Meurling, Ch., kontraktsprost, Kristdala. 
Mogensen, F., handlande, Glemmingebro. 
Nilenius, K., apotekare, Jönköping. 
Nilsson, A., folkskollärare, Hackvad. 
Norbeck, O., kyrkoherde, Mo, Helsingl11o. 

Nordling, 1., revisor, Kramfors. 

Nylin, c., f. d. folkskollärare, Örebro. 

Nystedt, B. 1., folkskollärare, Göteborg VI. 

Odhner, c., rådman, Mariestad. 

Olsson, Anders, nämndeman, Norderö. 

Olsson, Carl, komminister, Näfvelsjö, Lannaskede -brunn. 

Olsson, C. M., fabrikör, Sunne. 
Olsson, P., hemmansägare, Granby, Hallsberg. 
Otta n der, O. A., kontraktsprost, Östervåla. 
Oxelqvist, N., verkmästare, Huskvarna. 
Persson, P. G., Göteborg. 
Pettersson. A. J, kontraktsprost, Torsåker. 
Pettersson, C. F, folkskollärare, Skattungeby. 
Pettersson, P. E., handlande, Hvetlanda. 
Qvarnström, K., kyrkoherde, Ingatorp. 
Ramsten, H., kommendörkapten, Malmö. 
Risberg, P., kyrkoherde, Lofta. 
Ryden, A., kyrkoherde, Ramsele. 
Rydquist, E., kyrkoherde, Gistad . 
Samzelius, E, banktjänsteman, Kumla. 
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Sandelius, J. S, pastor, Huskvarna. 

Sanden, Joh ., kyrkoherde, Askersund. 

Sisell, M., folkskollärare, Mora. 

Sten bäck, c., pastor, Södertelje. 

Sllnd, K, folkskollärare, Norrköping. 

Svanberg, 1., maskinist, Hästö, Karlskrona. 

Svensson, G., kamrer, Lidköping. 

Söderborg, A., folkskollärare, St. lVIeIIösa. 

Söderholm, G. E, pastor, Öfverlännäs, UndrolTI. 

Tham, P, provinsialläkare, Gamleby. 

Thavenius, G., apotekare, Ulricehamn. 

Thörnqvist, S, landtbrukare, Maspelösa. 

Thorin, K., kyrkoherde, Sjövik. 

Tronet, P, stationsinspektor, Nässjö. 

Unosson, C, ForserunI. 

Walllström, L. 1., grosshandlare, Göteborg. 

Wennersten, K, sekreterare, Borås. 

Westerström, K., landtbrukare, Tumba. 

Westman, A., handlande, Korsnäs. 

Willen, G., kyrkoherde, Edsberg. 

Wittencrona, A., kyrkoherde, Rök. 

Aberg, Joh., kyrkoherde, Upplands Ekeby. 

. Åkesson, 0., folkskollärare, Askeby. 
Åström, 1., kronojägare, Hålland. 
Öberg, F., kyrkoherde, Vännäs, Spöiand. 

b) I(vinnliga ombud. 

Andersson, Ch., fröken, Vadstena. 
Billing, E, fröken, Flisby. 
Brusewitz, H., fröken, Hofva. 
Degerholm, E, fru, Mariestad. 
Didojf, K, lärarinna, Vexiö. 
Dillner, H., fröken, N ora. 
Eklund, M., fru, Vesterås. 
Floren, M., fröken, Herrljunga. 
Gallander, G., fröken, Uppsala. 
Gauffin, A., fröken, Kristianstad . . 
Granlund, E, fru, Skärfsta, Sollefteå. 
Holmgren, A., fru, Köping. 
Johansson, A., fröken, Alingsås. 
Karlsson M., fru, Askaremåla, Misterhult. 
Koch, A., fru, Linköping. 
Landgren, S, fröken, Ystad. 
Lindskog, E, fru, Nässundet. 
NYblad, S, fröken, Skellefteå. 
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Nylander, N.. fröken, Sparfboet, Bollnäs. 
Olsson, E., fröken, Helsingborg. 
Pettersson, Alma, fröken, Bärsta, Hackvad. 
Samuelsson, A., fröken, Lilla Ullevi, Vadstena. 
af Sandeberg, 1., fru, Venersbol·g. 
SundelI, J., fm, Malmö. 
Svensson, 5., fröken, Skärstad, Lydds' gål·d. 
Uhrbom, fru, Vernamo. 
Weinberg, E., fru, Karlstad. 
Wettermark, M., fröken, Öxnered. 
Widmark, E. J fru, Helsingborg. 

Statistik. 

Svenska l1Iissionsarbetare: 

aj man1iga ..... ... . .. ....... .. . . . . .. .. .. ...... . ... . .. ... IS 

b) ogifta kvinnliga .... . ... ... . ........... ... ... ... . .. 15 


ej gifta kvinnliga ... ........ . ... .. ............. .. .... 13 

d) antagna ehum änntl ej utsända: manliga 


kvinnliga 4 5 I 


Infödda missionsarbetare : 

aj evangelister, bokspridare m. fl. ... . .. . ..... 50 


bj lärare och lärarinnor ...... .. . ........... . ...... 26 

ej bibelkvinnor ........ .. .. . ... . ......... . ....... . ... 14 90 


Hufvudstationer .. .... .......... ..... ... . .. . . . . ... .. .... ..... ... II 


Bistationer .... . ...... .. ..... . ... ... ... . ...... .... ... ..... .. . . .. 25 


Predikoplatser ..... . ..... . .... . .... , .. ... ... ,. .. ... ....... ...... 8 


Församlingar ... .. ..... .... ... . .. ............. . ... .... . 12 


Nattvardsberättigade, tillkomna under 191 I .. . . . . 154 

. Hela antalet nattvardsberättigade. ............. ... .... 842 


Hela ant\ilet döpta från missionens början ..... . ... 1,084 

Antalet anhängare, sökare etc. omkr. . ... ..... ...... 2,000 


Lärare- och evangelistseminarluJT,l ... .. ..... . .. . .... . 

Elever i d :o ..... .. ................... .. .... .. ... . ....... .. .... .. .. 14 

Hvardagsskolor .... .... .......... .... .... . . . . .. ........ ...... J 3 

Lärjungar i d:o, aj manliga ..... .. .... .... ......... 201 


bj kvinnliga .... .. . , ........... .. I27 328 


II1issionsbidrag i Kina 191 I ...... ..... ... ..... . . Kr. 801 


Inkomster i Sverige I911 .... . ..... ... ....... .... > 120,475 
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