
B e g y n n e l s e n o c h d e f e, m t i o f ö r s t a å l' e 11 

tillsammans med dem gjort evangelisationsarbetet på lands
bygden outförbart långa tider. Hungersnöd och farsoter ha 
förvärrat tillståndet Många underliga företeelser på det and
liga området hava hotat att föra utvecklingen i osund riktning 
och ha ibland verkat splittrande. En famlande ovisshet be
träffande de moraliska värdena och normerna har också varit 
märkbar i det nya Kina. Under alla dessa svårigheter har 
dock verket fortgått och utvecklats, och Gud har uppehållit 
och bevarat sin plantering i Kinas jord. 

"På ett för oss oförklarligt sätt har sanningens ljus spritt 
sig i städer och byar över hela vårt fält", så sammanfattade 
Erik Folke med ödmjuk tacksamhet resultaten under den 
första missionsperioden, som ändades genom boxarupproret 
Kanske det ändå ej var så oförklarligt Är ej förklaringen till 
de segrar, som vunnits därute på missionsfältet i Kina, Guds 
trofasthet mot sina tjänare, som villigt gått åstad på hans 
kallelse och troget hållit ut under alla växlingar, ja många av 
dem in i döden. Vi tro, att de av Herren själv blivit välkom
nade med hans "Väl gjort du gode och trogne tjänare, i 
ringa ting har du varit trogen, jag vill sätta dig över myc
ket" 

De senaste tio åren ur hemlandets 

synpunkt 

Av Martin Linden 

V id en återblick över de senaste tio åren får man ett myc
ket starkt intrydc av att många av de gamla ledarna och 
kraftiga stöden inom Svenska Missionen i Kina ej längre äro 
kvar i sina tidigare uppgifter. 

Inom Kommitten sakna vi följande ledamöter, som stodo 
kvar i Kommitten, då SO-årsjubileet firades, och sedan dess 
fått hembud: (Artalen angiva året då de fingo sluta sitt jorde
liv.) Knut Bergh (1937), Er,ik Folke (1939), August Berg 
(1940), Karl Fries (1943) och Sven Johnson (1944). Vi sak
na också G. Arbman, Ester Fredberg och J. Th. Sandberg, 
som på grund av bristande krafter utträtt ur Kommitten, fastän 
saknaden beräffande dem mildras av att de ännu äro kvar 
ibland oss och följa oss med kärleksfullt intresse. Nämnas må 
i detta sammanhang också att A. Hemberg, Joh. Lindberg och 
Joh. Rinman, vilka tidigare tillhört Kommitten, under den 
senaste tioårsperioden blivit lösta från sin jordiska vakttjänst 
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Tomrummet efter alla dessa vördade och kära vänner är 

mycket stort. Alla gåvo de åt Missionen av sin kärlek och 

kraft, och vi tacka Gud för deras insats. Erik Folke, Karl Fries, 

August Berg och J oh. Rinman minnas vi alldeles särskilt. 

De voro var och en på sitt sätt pelare inom vår Mission, och 

det var en stor trygghet och tillgång att få äga gemenskap 

med dem. 
oni Erik Folke skrev fröken Ida Granqvist följande poem, 

som vi införa såsom ett uttryck för vår uppskattning av även 

de övriga hädangångna ledarna: 

Tonen från himlen, var klang den, säg, 


skärare bland oss och klm'are? 


Sångernas sång, var bröt den sin väg, 


svara mig, ul7derbarare? 


Kärlekens Höga Visa, var blev 


så den till helig historia? 


Skrevs ett mer levande Kristusbre v ? 

S O L I D E O G L O R I AJ 


Mitt i sin gärning, ej sant, han stod 


liksom vid Herrem altare? 


Helgonens tro och tålamod 


I e v d e s till strängad psaltare. 


Stillhetem märke, d e t t a var hans, 


Tyst i tillbedjan dröjde han, 


såg mot den snövita tronem glans 

Bidande, knä där böjde han, 


N II är han framme. Se, livets ängd 


blommande ligger inför honom. 
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Porten av pärlor, än aldrig stängd, 

liksom en drömmande gör honom. 

Men han förgäter det, ett och allt, 

vad än av sköI7het där gjuter sig, 

ser blott en strålande, hög gestalt 

S T I L L AJ Himlen slllter sig. 

Inom Svenska Missionens i Kina Kvinnokommitte har dok

torinnan Maria Berg och fru Elin Holmgren avgått med dö

den, och vi minnas dem båda med stor kärlek och tacksamhet, 

De hade varit med i Kvinnokommitten ända sedan den bil

dades 1902, och de hade också på många andra sätt tjänat 

Missionen. Fru Holmgren var, såsom torde vara bekant, maka 

till pastor Josef Holmgren, Missionens förste sekreterare, och 

även doktorinnan Berg hade med kärlek och iver varit vårt stöd 

genom bön och arbete. 

Fröken Emma Kruse och fru Elsa Tottie hava av hälsoskäl 

nödgats utträda ur Kvinnokommitten. 

Av dem inom missionärskåren, som voro med oss 1937, 

sakna vi (dödsåren inom parentes): Judit Hultqvist (1938), 

Anna Hahne (1940), Marie Linder (1940), Nils Styrelius 

(1942), Ella Dahle (1943), Anna Janzon (1943) och C. F. 

Blom (1945). Ar 1947 kom också hembudet till fru Mimmi 

Folke, änka efter Missionens grundläggare, missionsförestån
dare Erik Folke. 

Mycket vore att skriva om alla dessa kära, men jag nöjer mig 

med att erinra om förlusten i vår gärning av två mycket goda 

ledare på fältet, missionärerna Carl F. Blom och Nils Sty

relius. De saknas väl mest därute, där de mänskligt talat så väl 

behövts under den nuvarande brytnings- och nydaningstiden, 
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men också härhemma sakna vi dem mycket. Det är emeller Ja, hur är det med alla dessa tomrum? Ha de blivit fyllda, 

tid Gud som tagit dem hem till sig, och Han vet bäst både eller stå de alltfort tomma? 

om arbetets behov och om sina planer för att fylla dem. Vi På de frågorna är det ej så lätt att svara. Givetvis känna vi 

böja oss i ödmjukhet ,inför Honom, som gav och som tog, alltjämt tomrummet efter dem, som kallats bort ifrån arbets

och som är värd vår lovsång, även då Han tar, men vi kunna uppgiften, men på samma gång kunna vi med tacksamhet till 

ej underlåta att erinra våra vänner om att leden glesnat. En av Gud säga, att arbetet, som de hädangångna lämna i arv efter 

Missionens vänner, fröken Gudrun Nilsson, har i vår tidning sig, alltjämt fortsätter. Skaran av dem, som trätt in i arbetet 

skrivit ett kort poem med rubriken: "Se, leden glesna !", och under de senaste tio åren, är väl ej så stor, som vi skulle ha 
önskat. Särskilt gäller detta missionärskåren. Kanske vi ocksåvi inför det ånyo här: 

. kunna tillägga, att tidsläget, som förorsakat under flera år 

Se, solen sjunker, och skuggor falla, uppskjutna utresor till fältet, bidragit till att vi till vår miss

det kvällas re'n för en grånad skara; räkning förlorat personliga krafter, som vi räknat med för 

vem fyller ltlckorna efter alla, framtiden i denna gärning, som Gud anförtrott åt oss_ Men 

som fälla staven och hädanfara? det finns dock sådana, som ställt sig till förfogande för Mis

sionen och trätt in i uppgiften.
Se, leden glesna i kyrkobänkar, Såsom nya kommitteledamöter hava följande personer in
och trogna bedjare lämna tiden; trätt : Kyrkoherde Johan Hoff (invald 1937), domkyrkoor
vem vill ersätta de brustna länkar ganist Gösta Harlin (1939) missionsföreståndare Martin Lin
och modigt gå till den helga striden? den (1940), fröken Elsa Lundblad (1940), komminister 

Torsten Folke, (1941), pastor Arthur Johanson (1942), 

och liar vänta på unga händer; sekreterare Gunnar Jansson (1944), direktör Erland Johnson 

vem upptar manteln från fallne hjälten, (1945) och sekreterare Carl Gustav Voss (1946). 

som lämnat jordens och tidens stränder? Missionär Martin Bergling tjänstgjorde åren 1939- 1946 
såsom missionssekreterare. 

Se, skörden vitnar på åkerfälten, 

Se, gyllne skördarna vänta mogna I Kv·innokommitten hava fröken Anna von Malmborg och 
på idog, bedjande ungdofl1sskara; fru Lisbet Welin år 1946 invalts såsom ledamöter. 
vem träder in för de gamla, trogna, Tilläggas bör, att Kommitten för första gången begagnat 
som nu för evigt hos Gud få vara? sig av sin stadgeenliga rätt att kalla s. k. missionsråd. Det är 

förre missionären och kommitteledamoten, komminister eme* 
ritus J. Th. Sandberg, som erhållit denna kallelse och därför 
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har att biträda vid handläggning av ärenden, som äga för 
Missionen i dess helhet genomgripande betydelse. Till mis
sionssekreterare har sekreterare Erik Olsson i Göteborg kal
lats år 1946, och han har vid nyårstiden 1947 inträtt i denna 
uppgift åtminstone för en tid, fastän han ej, då detta skrives, 
har givit bestämt svar på kallelsen i vad den gäller en längre 
framtid. 

Såsom nya missionärer hava vi haft glädjen få antaga och 
utsända fröknarna Runa Hägg, Ella Nilsson, Margit Ceder
holm, Maj Holmström och Emma Wåhlin. Fru Frances Hag
lund, f. Bartlett, har också inträtt såsom medlem i vår mis
sion genom äktenskap med Ake Haglund. 

I uppgiften såsom husmoder på Missionshemmet i Duvbo 
inträdde år 1940 fröken Lisa Lundberg. 

För alla dessa nu nämnda kommitteledamöter, missionsråd, 
missionärer och hemarbetare äro vi mycket tacksamma. Vi 
tacka för att de villigt ställt sig till förfogande och tillönska 
dem lycka och välsignelse i gemenskapen inom Svenska Mis
sionen i Kina såväl som i livet och arbetet för övrigt. 

"Gå dit Guds Andes röst dig manar, 
Se'n du hans stämma känna lärt.' 

Om än hans avsikt du ej anar, 

Gör dock, vad han av dig begärt. 

Så skall du sist få saligt märka, 

Hur genom dig, om än så svag, 
Ett nådms under han fått verka, 
Din Gud till evigt välbehag." 

* 
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Läget och de förhållanden, under vilka vi denna tioårspe
riod sökt att utföra vår uppgift, äro vi vid sextioårstiden alla 
livligt medvetna om. Kriget mellan Japan och Kina utbröt på 
sensommaren samma år, som Svenska Missionen i Kina firade 

SO-årsjubileum, och fastän detta krig nu upphört och Japan 
besegrats av Kina och dess allierade, fortsätter alltjämt den nöd, 
som blivit en följd av detta långvariga och fruktansvärda 
krig. Ar 1939 utbröt världskriget, och kriget i Kina blev så 
småningom en av stridsfronterna i denna väldiga kraftmät

ning. 
Den kraftigaste känningen av dessa strider har givetvis fäl

tet haft, men även här hemma har kriget medfört svåra på
frestningar och prövningar i missionsarbetet. Visst minnas vi 
med outsägIigt stor tacksamhet, att vi i Sverige varit synner
ligen väl lottade och haft det bättre än de flesta andra folk, 
men kriget har dock varit en mörk bakgrund för arbetet och 
förorsakat ganska stora svårigheter. Svårast har det väl varit, 
att förbindelserna med fältet varit så begränsade, som de va
rit. Det har varit omöjligt att företaga resor till och från 
fältet, brevförbindelserna ha varit mycket osäkra, och t. o. m. 
telegramförbindelserna, som i stort sett fungerat ganska till
fredsställande, ha tidvis varit avbrutna eller osäkra. 

Dyrtiden i Kina, som följt av kriget och som utvecklats till 
fullständig inflation, har varit en annan svårighet, i det att 
de svenska pengarna ej kunnat växlas ut i samma realvärde som 
tidigare. Höga skatter och ökade levnadsomkostnader härhem
ma ha också ökat utgifterna för Missionen och i många fall 
minskat missionsvännernas förmåga att giva. De krav, som 
under dessa år ställts på offerviljan i vårt land för att kunna 
utföra olika slag av hjälpverksamhet, ha också varit mycket 
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stora, och det är ett stort under, att Missionens ekonomiska 
behov blivit fyllda i den utsträckning, som skett. Det har 
också varit mycket uppmuntrande att få mottaga missionärer
nas vittnesbörd om att intet fattades dem trots alla umbäran
den och svårigheter. 

Ett stort tacksägelseämne är också att ingen av våra mis
sionärer under kriget skadats till liv eller lem. Redan i okto
berhäftet 1941 av International Review of Missions med
delade professor Bates, att tolv missionärer från fyra skilda 
länder fallit offer för bomber och kulor under kriget i Kina, 
samt att ett flertal missionärer på annat sätt lidit en våldsam 
död och många omkommit under sin missionsgärning. Icke 
så få, meddelade han, hade fallit offer för svält, sjukdom eller 
rövarhorder. På vårt fält har den materiella skadegörelsen på 
missionsstationerna varit omfattande, och flera av missionärer
na ha varit i fara att förlora livet. Genom Guds stora nåd ha 
de dock blivit bevarade, och vi ha, såsom redan antytts, rik 
anledning till tacksamhet därför. 

Verksamheten i hemlandet har fortgått efter i stort sett 
samma linjer som före femtioårsjubileet. Arsmötet 1939 min
nas vi särskilt, emedan det var det sista årsmötet, då Missio
nens grundläggare, Erik Folke, var med oss. Vi hade då också 
glädjen att ha en kines, pastor Hsi, såsom medverkande. Han 
var även med på Bibel- och Ungdomsveckan i Ah samma år, 
där missionsföreståndare Folke för sista gången tjänade såsom 
talare och bibelstudieledare vid möten anordnade av S. M. K. 
l bibelstudiet talade då vår vördade och älskade missions
föreståndare om Abrahams, Isaks och Jakobs Gud, och han 
avslutade med påminnelsen om att Abrahams, Isaks och Ja
kobs Gud ännu lever och är densamme, en påminnelse, som 
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sedan dess ofta tröstat oss och för oss blivit en försäkran om 
att denne Gud också var Erik Folkes Gud, och att Han för
bliver densamme även sedan Erik Folke fått sluta sitt jordiska 
liv. Under denna vecka firades Erik Folkes sista födelsedag 
på jorden, och vi minnas särskilt från den hyllningen, då pas
tor Hsi trädde fram och överlämnade en bukett röda rosor 
med en gul ros i mitten och såsom representant för den kine
siska församlingen framförde ett tack för missionsförestånda
re Folkes livsgärning för Kinas folk. 

I samband med dessa ord om en av våra bibel- och ung
domsveckor må meddelas, att dessa "veckor" anordnats två el
ler tre gånger varje sommar under den nu förflutna t,ioårs
perioden. Aren 1933-1941 anordnades en "vecka" varje 
sommar på Mauritzberg, och vi känna det såsom en förlust, 
att vi efter fru Hanna Lindmarks död 1941 ej längre ha den
na samlingsplats. Fru Lindmark visade oss där alltid mycken 
stor kärlek, och vi ha många uppmuntrande erfarenheter att 
minnas från Mauritzberg, dit vi fingo komma år efter år. 
Då vi sista gången voro samlade där, fingo vi t. ex. vara med 
om en minnesstund efter en ung länk, diakonissan Ingrid 
Bergman, som på Mauritzberg sagt ja till Guds kallelse, givit 
sig åt honom och hans tjänst, och efter ett kort men väl
signelserikt liv fått hembud. 

Redan de sista åren på Mauritzberg började kanske del
tagareantalet vid våra "veckor" att något minskas. Inkallelser
na hindrade de unga männen att komma med, och de unga 
damerna fingo svårare att få semester. Liknande läger och 
bibelveckor anordnas nog också nu mera allmänt än under 
de första åren, efter sedan vi börjat med denna verksamhets
gren. Under den senaste tioårsperioden ha emellertid våra 
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yngre missionsvänner, de s. k. kinaiänkarna, allt mer och 
mer börjat anordna "länksammandragningar" , vilka kunna 
betraktas såsom grenar, vilka vuxit fram frän bibel- och 
ungdomsveckorna och komplettera dem. Även om våra "vec

kor" numera ej samla fullt lika många deltagare som under 
de första åren, våga vi därför hoppas och tro, att ungdoms

arbetet i hemlandet fortgår med oförminskad kraft, och vi 
önska innerligt, att det skall kunna utvecklas och växa till, 
så att de unga bli j stånd att fullfölja det verk, som de äldre 
lämna åt dem såsom arv. Försök till nya verksamhetsformer ha 

påbörjats. Dessa gälla särskilt arbetet bland ynglingar och 

unga män. Sålunda anordnades 1946 ett vildmarksläger för 
pojkar, och för innevarande år (1947) planeras i samband 
med "veckan" i Tärna en fjällvandring för ynglingar och 

unga män, eventuellt också en för damer. 
Under de senaste åren har en missionsväckelse ägt rum 

bland ungdomen i Sverige, och Svenska Missionen i Kina har 

givetvis hälsat den med glädje och sökt göra vad den kunnat 

för att främja den. De yngre inom Missionen ha sålunda 
deltagit i arbetet i samband med ungdomens missionskonfe

renser i Stockholm år 1944 och i Nässjö år 1946. Vid den 
sistnämnda konferensen var Martin Bergling ordförande, 
och Missionen har up'plåtit lokal för dessa konferensers ex

pedition. Även i missionärskandidaternas gemenskapsrörelse 
under de senaste åren ha våra missionärskandidater tagit del. 

Då det gäller verksamheten bland de äldre, må först sägas, 
att vi inom Svenska Missionen i Kina sökt uppehålla kontak
ten mellan gamla och unga. Vi ha sålunda med glädje och 

tacksamhet välkomnat till åren ganska gamla vänner även 
till våra ungdomsveckor, och deras närvaro där har givit ökat 
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värde åt samvaron. De äldre ha också med stor trohet och 

kärleksfull självuppoffring fortsatt med sin tjänst. Ända 
till i början av detta år, då vi fira 6O-årshögtid, ha vi haft 
glädjen fä ha kvar ett av ombuden från år 1891, handlan

den Samuel Johansson, Eksjö. Han fick hembud den 5 febr. 
1947, och den som nu varit ombud för S.M.K. den längsta 

tiden är hand!. F. Mogensen, Mörby. Han har tjänat i denna 
uppgift sedan år 1893 och tjänar alltjämt med stor kärlek 
och varmt intresse. Vi tacka Gud för honom och för den 
skara ombud, äldre och yngre, bland vilken han är ålders
president. 

De äldre missionskretsarna, som arbeta för S. M. K. ute i 

landet, fira nu, den ena efter den andra, högtider med an
ledning av att de varit i verksamhet något jämnt tiotal år. 

De bli därvid en påminnelse om våra vänners trofasta uthål
lighet och ge anledning till stor tacksamhet och glädje. Inom 

olika grupper tagas också alltjämt nya initiativ för att stödja 
Missionen. Såsom exempel må nämnas, att ett av våra om
bud i Skellefteå, fru Aina Bäärnhielm, de senaste åren, för 

att göra något extra för S.M.K., vid adventstiden inbjudit 
en stor skara till sitt hem, där man fått lyssna till vittnes
börd om Missionen och beretts tillfälle att lämna en gåva 

för Herrens verk inom S.M.K. Inom Kungsholms försam
ling i Sockholm har en annan vän, fru Lucie Kihlstedt, efter 
godhetsfullt lämnat medgivande av kyrkoherden, med början 
år 1941 anordnat flera missionsaftnar för S.M.K. i försam
lingssalen. Sådana exempel kunde mångfaldigas, och vi stå 

i stor tacksamhetsskuld till våra ombud och vänner i övrigt 
för allt deras kärleksfulla och trofasta stöd. 

I samband med dessa meddelanden om möten må också 
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nämnas, att en dag för uppbyggelse och gemenskap sedan 
är 1941 ärligen anordnats för kommiW~ledamöterna, mis
sionärerna och hemarbetarna, och att S.M.K. 1946 hade den 
stora glädjen att under nägra dagar få vara värd för två av 
Kina Inlandsmissionens direktorer, F. Mitchell samt E. Wel
ler, och ett flertal ledare inom de missionsorganisationer i 
Danmark, Finland, Norge och Sverige, som äro associerade 
med Kina Inlandsmissionen. De hade samlats för överlägg
ningar i Stockholm, och med stor tacksamhet tänka vi till
baka pä de dagarna och pä vad Herren dä gav. 

Dä vi under det andra världskriget hade många missionä
rer i hemlandet, och detta för en ovanligt läng tid, var det 
oss angeläget, att de härhemma skulle få göra en insats i 
arbetet för Guds rike. Missionärerna Erik Malm och Self rid 
Ershammar fingo .j samarbete med Förbundet Soldaternas 
Vänner arbetsuppgifter, i vilka vi tro, att de fingo tjäna till 
uppmuntran och välsignelse. Vi äro också övertygade om att 
de därvid även fingo tjäna Missionen genom att vinna nya 
vänner och understödjare för vär gärning i Kina. Fröken 
Gerda Tonnvik tjänade flitigt under sin vistelse i hemlan
det i reseverksamheten inom Lärarinnornas Missionsförening, 
där S.M.K. sedan länge har uppoffrande vänner och under
stödjare, och även om hennes verksamhet gäller, att det var 
en gärning för Svenska Missionen i Kina pä samma gäng som 
för L.M.F. Även andra hemmavarande missionärer ha liksom 
hemarbetarna varit sysselsatta i en livlig reseverksamhet. 

Genom vär tidning, Missionstidningen Sinims Land, ha vi 
under dessa är ocksä försökt och försöka alltjämt att uppe
hålla kontakten med missionsvännerna. Besöken, som vi få 
göra pä olika platser, bli tillfälliga och i stort sett ganska 
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oregelbundna. Tidningen kommer regelbundet tjugo gänger 
om äret. Det har under orostiden ej varit lätt att få till
räckligt med material från Kina för tidningen, då brev för
bindelserna varit avbrutna eller mycket mera _långsamma än 
under normala tider, och vi ha ofta nödgats att taga in ar
tiklar, vars innehåll ej direkt berört vårt arbete, men som vi 
ändå trott vara av intresse för vår läsekrets. Ar 1942 upp
manades "länkarna", att bidraga med material för en "län
karnas spalt" i vår tidning, och ganska många sädana bi
drag ha sedan dess införts. På den senaste tiden ha dock 
dessa bidrag minskat i antal, och det torde vara behövligt 

med en förnyad påminnelse. 
Missionskalendern Hans Stjärna i Östern, som är "tilläg

nad Missionens vänner i hemlandet säsom en tacksamhets
gärd för trogen förbön och kärleksfullt samarbete", har ut

kommit i vanligt format och utstyrsel. 
I övrigt ha följande böcker utgivits på S.M.K:s förlag 

efter femtioårsjubileet : Minnen och intryck II. av Dagny 
Bergling (utg. 1937); John Sung. Av Maja Lundmark (utg. 
1938); Jesu sista budskap. Bibelstudium av Erik Folke (utg. 
1939); Om I bedjen. Av James H. Mad Conkey. Fjärde 
uppl. (utg. 1940); Erik Folke. En livsbild tecknad av Mimmi 
Folke (utg. 1941) och Missionen kallar. Av D. Bentley Tay
lor. Övers. fr. eng. av M. B. (utg. 1946). Förutom sextioårs
berättelsen planeras att nu utge två nya böcker. 

* 

Under de senaste åren har en fdga ofta trängt sig inDå 
mig: Är det stöd, som vi ge våra missionärer, tillräckligt) 
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Då det gäller ekonomiskt stöd, ha vi mycket att vara tack
samma för, även om de våra därute under dessa krigsår be
hövt ännu rikligare understöd. På missionsvännernas offer
vilja ha vi sett många strålande exempel. Såsom sådant må 
nämnas våra erfarenheter i samband med missionärernas ut
resa 1946, då Gud manade sina skaffare och de insände gå· 
vor, som gjorde det möjligt för oss att betala de stora rese
omkostnaderna. Vi kände det då, som om vi fått en försäkr:lU 
om att Gud alltjämt genom sina skaffare kan fylla behoven, 
och det blev för oss ett löfte för framtiden. 

Säkert ha vi också mycket att vara tacksamma för, då det 
gäller stöd i förbön . Visserligen äro bönemötena ej så tal
rikt besökta, som de förut varit. De gamla deltagarna ha i stor 
utsträckning fått hembud eller orka ej komma med, och de 
unga ha ej ännu, åtminstone ej i Stockholm, börjat deltaga 
i bönemötena så allmänt, att dessa möten samla lika många 
deltagare som fÖrr. En vän tröstade mig en gång med, att 
det finns många flera bedjare än vad jag vet om. Jag hop
pas, att det är så, och jag är tacksam för varje bönemöte, 
som hålles, även om det ej blir mer än två eller tre, som 
samlas i Jesu namn. Han är själv med, och resultatet skall ej 
utebli. Behovet av förebedjare är emellertid mycket stort, 
och vi vilja rikta en varm vädjan till våra vänner om bistånd 
genom förbön. 

* 

För allt stöd under gångna år frambära vi vårt varma tack, 
och vår innerliga önskan är, att Gud efter sin nåds rikedom 
må rikligen välsigna Missionens vänner därför. 

Och, "såvitt vi redan hava hunnit något framåt, så låtom 
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oss vandra vidare på samma väg" (Fil. 3: 16). Ja, låtom 
oss likna Paulus, den store missionären, och jaga mot målet, 
för att få den segerlön~ som hålles framför oss genom Guds 
kallelse ovanifrån, i Kristus Jesus! 

L 




S. M. K:s fält 

1937-1947 

Avjoho Aspberg 

D et årtionde, som förflutit, sedan Svenska Missionen i 

Kina år 1937 firade sitt femtioårsjubileum, sammanfaller med 
det fasansfullaste decenniet i mänsklighetens historia: den 
katastrof utan like, som kallas det andra världskriget. Biott 

ett par månader efter vårt femtioårsjubileum utbröt den ödes
digra konflikten mellan Japan och Kina, som blev upptakten 

till detta krig. 
Det gångna årtiondet har utan tvivel varit det händelse

rikaste och, från vissa synpunkter, måhända det betydelse
fullaste skedet i missionsarbetets utveckling på vårt fält. San
ningen härav inses, om man tänker på Kinas historia under 
denna tid, den krigiska miljö, i vilken missionsarbetet fort

gått, församlingarnas utveckling i yttre och inre hänseende 
och slutligen missionärskårens växlande erfarenheter. 

Redan tidigt våren 1938 besattes hela vårt Shansi-fält av 
japanska trupper, och ända till krigets slut var därefter Gula 
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floden gräns mellan det fria och det ockuperade Kina. Men 
fienden trängde fram västerut längs järnvägen i Honan, söder 
om floden, och skulle inom kort ha besatt hela vårt fält, 
om inte något alldeles oväntat inträffat. Inför de häpna ja
panernas ögon ändrade Gula floden sitt lopp helt plötsligt 
och stoppade effektivt deras marsch mot väster, samtidigt 

som deras stolta krigshärar med tanks och artilleri sjönko 
ned i de till sjöbotten förvandlade lössjordsfälten. 

Detta var ett verk av kinesiska regeringens tyska rådgivare! 

Skaror av människor fingo sätta livet till, där floden sakta 
bredde ut sig till oöverskådliga sjöar och småningom banade 
sig en ny väg till havet. Flera millioner kinesiska bönder 
blevo ekonomiskt ruinerade, och flertalet av dem flydde under 
svält och umbäranden västerut till Shensi, där många ännu vis

tas. 
Men priset var väl värt denna kostnad - från försvarets 

synpunkt. Gula floden blev japanska krigsledningens över

man. Först under krigets sista år lyckades japanerna ta sig 
över floden och besätta vårt Honan-fält. Men då var kriget 

redan så gott som förlorat på andra fronter. 
Gula floden har med skäl fått binamnet "Kinas sorg". 

Arligen inträffar översvämningar på någon plats längs dess 

långa fåra, då den i sitt obändiga lopp medför massor av 
lössjord och slam, som höjer bottnen, och vattenmassorna 
bryta ned de starkaste fördämningar. Hur många gånger ha 
inte vi missionärer önskat, att vi sluppe undan all tidsförlust 
och andra nackdelar, som Gula floden förorsakar oss, därför 
att den går rakt igenom vårt fält! Men under andra världs
kriget har vi tackat Gud för att Gula floden fanns till och 

blev medlet, som stäckte japanernas framfart. 
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och mer i värde, under det att regeringens valutapolitik sökte Det politiska läget på vårt fält blev särskilt prövande där
uppehålla en växelkurs i förhållande till utlandet, som i sin för att frontlinjen längs Gula floden under hela kriget klöv 
fantastiska verklighetsflykt gav skenet av ett bättre läge änvårt fält i två delar. Vi fingo aldrig tillfälle att slå oss till 
det verkliga, men som i själva verket på ett ödesdigert sätt ra under endera sidans överhöghet, som fallet var med så 
underminerade Kinas möjligheter till snabb återhämtning efter många andra missionsfält. Ständigt nya offensiver och mot
kriget. Något mer än ett år efter krigets slut se vi nu följdenoffensiver avlöste varandra. Mest fingo vi känning av luft
härav. landets exportmöj ligheter ha så gott som försvunnit,kriget. Flera missionsstationer blevo mer eller mindre rampo
enär utlandet inte kan köpa Kinas dyra exportgods, och landet nerade, och i många fall förlades församlingsarbetets tyngd
går snabbt mot en allvarlig finanskris. Och den kinesiska inpunkt till landsbygden i stället för i de mera utsatta städerna. 
flationen har redan slukat oerhörda summor av missionsmedel.Befolkningen utkommenderades ofta för att bygga försvarsverk 

Den ekonomiska krisen tvingade snart alla missioner tilloch forsla militärens förnödenheter. Många unga män från 
indragningar, då det gällde underhåll av kinesiska församlingsvåra församlingar ha försvunnit under krigsåren. Aren 1942
tjänare och andra missionsanställda. De infödda församlingar44 rådde svår hungersnöd i Honan, orsakad först av missväxt 
na på vårt fält insågo då lägets allvar och åtogo sig villigt att på grund av torka och sedan av gräshoppssvärmar, som bok· 
axla de nya bördorna. Det var ju inte längre fråga om ettstavligt skymde solen ibland, då de i dagar flögo fram över 
konstlat försök från missionärernas sida att omsätta i praktiken våra trakter. Där de slogo sig ned blev allt avätet på några 
den ena eller andra teorin om hur en infödd församlingtimmar. 
bäst skulle undervisas i att stå på egna ben och bli självunderTack vare rikliga penningsummor från U. S. A. kunde ett 
hållande. Våra kinesiska ledare lovade t. o. m., att vi misvidsträckt nödhjälpsarbete sättas igång på den fria delen av 
sionärer skulle få behövligt underhåll av församlingarna infältet. Under :ett par års tid vora både missionärerna och de 
natura, om vi bleve helt avstängda från hemlandet! liksominfödda kristna ledarna till stor del sysselsatta med detta arbe· 
under första världskriget, då de tyska kinamissionernas ekote. Men nödhjälpsarbete är en sak på gott och ont. Hur 
nomiska svårigheter ledde till större självständighet och offerbehjärtansvärt det än är att rädda människor från hungerdö
vilja hos dessa infödda kristna, så har under andra världsden, och med vilken glädje vi än gå in i detta arbete, då det 
kriget alla kinamissioner gjort större eller mindre framstegär nödvändigt, så fruktar vi dock för det i vårt missionsarbete. 
fram emot självunderhållningsprincipens förverkligande.Missnöje och avundsjuka, oärlighet och annan synd följa 

I fråga om de församlingar, som växt fram på S. M. K:sdetta arbete i spåren. Det andliga livets nivå vill gärna sjunka 
fält, blev sålunda kriget den yttre anledningen till att deinom församling'arna i hungersnödstider. 
alla blevo fullständigt självunderhållande fr. o. m. 1944.Valutaförhållandena började också tidigt att bli en kännbar 
Tidigare ha många försök gjorts att nå detta mål, både genom prövning i missionsarbetet. Den kinesiska dollarn sjönk mer 

-71 -70 

l 



------~.~----------------------

s. M. K: s f ä l t 1 937 - 1 947 

årlig minskning av Missionens bidrag och genom att på en 
gång upphöra med en eller flera arbetares underhåll, men 
resultatet har varit otillfredsställande. I sanningens intresse 
må dock nämnas, att naturkatastrofer av olika slag såsom 
missväxt, hungersnöd och översv.ämningar mer än en gång 
helt plötsligt ruinerat ett lovande försök till självunderhåll 
bland vissa församlingar på vårt fält. Och även utan kriget 
som yttre tvingande orsak skulle församlingarna på vårt fält 
inom några år ha tagit detta steg, då både den på senare 
åren hastigare tillökningen i antalet kristna och församlingar
nas inre mognad betydligt ökat den ekonomiska bärkraften. 
Dock må här med eftertryck framhållas den avgörande bety
delsen av att särskilt de infödda ledarna även teoretiskt inse, 
att församlingens självunderhåll, åtminstonne i Kina, är den 
ojämförligt viktigaste förutsättningen bland de tre - själv
underhåll, självstyre och självutbredning - som sedan gam
malt ansetts böra uppfyllas, innan en infödd kyrka skulle 
kunna stå på egna ben och fortleva. I somliga andra missions
länder torde självstyre vara ett större problem än det eko

nomiska. 
Redan tidigare ha församlingarna på vårt fält uppnått den 

mognad, som kräves för självstyre och självutbredning. Och 
härvidlag ha den inhemska församlingsorganisationens stad
gar, dess konstitution eller grundlag, varit av genomgripande 
betydelse. Det innebär mer än vi kunna ana, att en hel genera
tion av våra in<fpdda ledare och kristna växt upp och fostrats 
till sammanhållning under denna ledning. En reviderad upp
laga av stadgarna har nyligen utgivits och kommer att använ
das på proven tid, innan de slutgiltigt godkännas av Synoden. 
De nya stadgarna ta nödig hänsyn till det nya förhållandet 
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mellan Missionen och den inhemska kyrkoorganisationen, och 
riktlinjer ha uppdragits för dennas idealiska och sunda ut
veckling, så långt den saken nu kunnat bedömas. 

För att tillgodose utbildningen av unga församlingstjänare 
har Synoden vårterminen 1947 öppnat en bibelskola. En Sy
nodens skolkommitte har i uppdrag att förbereda upprättandet 
aven kristen mellanskola och andra skolformer, som even
tuellt komma att behövas. 

På sätt och vis kunna vi således säga, att som fmkt av 

S. M. K:s sextioåriga arbete i Kina finnes i dag på dess fält 
en infödd kyrka med i mnt tal tiotusen kristna, som IIppnått 

myndighetsåldern såtillvida, att den kan stå på egna ben och 
inte längre är beroende av Missionens ekonomiska stöd eller 
ledning för att ktmna fortleva och gå framåt. 

Men om den infödda kyrkan på S. M. K :s fält nu blivit 
"myndig", vore det inte då det enda logiska, att Missionen 
upptoge ett nytt fält och överläte åt den infödda församlingen 
att utbreda evangelium till de ännu oevangeliserade delarna 
av fältet? Rent teoretiskt kan det förefalla så, men om man 
närmare granskar läget på vårt fält just nu efter kriget, måste 
man fastställa, att vi kanske först nu stå inför vår viktigaste 
uppgift såsom missionssällskap, nämligen att genom ett inner
ligt och intensivt samarbete med den infödda församlingen 
arbeta mot det mål, som Paulus uttryckte med orden: " ... för. 
mana var människa och undervisa var människa med all vishet, 
för att kunna ställa fram var människa såsom fullkomlig i 
Kristus" (Kol. l: 21) . Och i missionsbefallningen få ju 
lärjungarna i uppdrag av sin uppståndne Mästare att göra alla 
folk till lärjungar "lärande dem att hålla allt vad jag har 
befallt eder". Inför en uppgift, som satts så högt, må väl 
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varje missionsarbetare, missionär som infödd, falla i stoftet 
och med Paulus utbrista: "Vem är nu skicklig härtill?" 

Inför S. M. K :s återstående uppgift i Kina må vi vid Mis
sionens sextioårsjubileum besinna följande : Ännu f inns det 

endast en f örsamlingsmedlem på sexhundra personer på vårt 

fält. Hela fältets folkmängd uppskattas till sex miljoner, och 
vi ha i runt tal tiotusen kristna. Stora områden av södra delen 

av Honan-fältet och västra och norra Shensi-fältet samt östra 
Shansi-fältet äro mycket litet om ens alls berörda av evan

gelium. Dessutom födes nya generationer till världen oavbru
tet, och till dem alla stå vi i skuld, då det gäller vittnesbördet 

om Kristus. 
Nu äro vi väl alla ense om, att det är den infödda för

samlingens plikt och uppgift att åtaga sig evangelisationsarbe

tet bland dessa skaror. Och blotta tillvaratagandet aven så 
pass stor grupp av kristna, bland en befolkning stor söm 
hela Sveriges, utgör visserligen ett kraftigt ljus i det hedniska 

mörkret, ett mycket verksamt medel i den kolossala uppgiften 
att föra evangeiii budskap vidare till alla individer på vårt 
fält. Den infödde kristne såsom en .. ny skapelse i Kristus", 

där han går omkring och utför sin dagliga gärning i all 
tysthet, är den naturligaste och bäste bäraren av evangclii 

budskap till de utomstående. Evangeliska kampanjer och sär
skilda ansträngningar för budskapets utbredande må ha sin 
givna plats, men erfarenheten visar, att det oftast är på tu 
man hand mellan den kristne och hedningen, som de första 

kontakterna göras, de avgörande intrycken för eller emot gi
vas, och därvid löses många av de fördomar och svårigheter, 

som blottläggas, då hedendom och kristendom först möta var

andra i konkreta människogestalter. 
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Men för att de enskilda kristnas andliga vitalitet skall kun
na hållas uppe på en hög nivå fordras, att de bliva ledda 
allt djupare in i ordet om Kristus, så att de i sin handel och 
vandel kunna uppträda såsom "Kristusbrev", vartill de blivit 
kallade. Flertalet kristna har inte tillfälle att höra Guds ord 

annat än vid söndagsgudstjänsterna. Men för att dessa skola 

bli andligt givande fordras, att Guds ords förkunnare själva 
äro väl grundade i Ordet. Och här, i denna uppgift att utbilda 
och fortb ilda infödda kristna arbetare, har missionären sin 

givna plats för en lång tid framåt på vårt fält . Därför har 
ock missionsledningen på fältet beslutat att hädanefter använ

da alla resurser, personliga och ekonomiska, till att stödja 
den infödda församlingen, representerad av Synoden, i dess 
nya program och strävan att utbilda arbetare i evangelium 

för de många olika ämbeten och tjänster, som ständigt be
höva fyllas i det hastigt växande församlingsarbetet. Och 

vi kunna ge full sysselsättning åt hundra nya missionärer, 
om vi skulle försöka villfara de kallelser att hålla bibelkur

ser, som vi få, och tala vid alla de stormöten, vi inbjudas 
till. 

Om vi jämför S. M. K:s ,fält med andra missioners i Kina 

med hänsyn till det resultat, som vunnits, så skola vi finna, 
att få om ens något missionsfält kan uppvisa ett liknande 
resultat. Och ändå är det bara en ringa begynnelse, då vi tänka 

på de vida fält, som vänta på skördemännen inom det område 

av Kina, som anförtrotts vår mission. Nog behöver vi mer 
än någonsin bedja enligt Herrens bud, att arbetare måtte sän
das ut av Skördens Herre. 

'Beträffande missionärskårens erfarenheter och levnadsför
hållanden under den gångna tioårsperioden må följande an, 
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tecknas. Som redan är nämnt, kommo missionärerna i Shansi 
redan våren 1938 under japanernas herravälde. Ombytet av 
regim skedde i regel utan större oro eller yttre omvälvningar 
till att börja med. Tusentals flyktingar funnoen tillflykt 
på missionsstationerna under längre eller kortare tid, och rika 

tillfällen att predika för dessa funnos. Efter Amerikas in
träde i kriget blevo japanerna svårare mot missionärer och 
falska beskyllningar och trakasserier av allehanda slag hörde 
till ordningen för dagen. I de flesta fall nekades de också 
att lämna sina städer, varför deras arbetsmöjligheter begränsa

des i stor utsträckning. Missionär Blom skötte förhandlingarna 
med japanska myndigheterna med stor skicklighet, men det 

var en nervuppslitande uppgift många gånger. I Yuncheng 
bodde under hela krigstiden makarna Blom och Ringberg samt 
fröknarna Frida Prytz och Maria Nylin. De senare kunde i 
begränsad utsträckning fortsätta sitt arbete bland kvinnor och 
flickor under alla åren. Våren 1945 fick Missionens mång

årige föreståndare på fältet, Carl Blom, hembud efter ett 
svårt och långvarigt lidande. In i det sista fick han bli till 
välsignelse för de kineser, som besökte hans sjukläger. Att 
vi så tidigt fingo en konstitution för den uppväxande infödda 

församlingen var närmast hans verk, och vid Synodens möten 
visade han, hur dess praktiska tillämpning på konkreta fall 

skulle tillgå. 
I Ishih voro Lisa Gustafsson och Runa Hägg hela tiden. 

Med långa mellanrum fingo de tillstånd att göra kortare be
sök i det tre svenska mil avlägsna Yuncheng. F. Ö. var deras 

verksamhetsfält helt begränsat till staden med dess kvinnor 
och flickor. I Chiehhsien voro Estrid Sjöström och Dagny 
Nordgren. 1943 reste de till Peking för läkarvård men vägra
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des sedan pass för återresan till fältet. De avreste till hem

landet i början av 1946. 
Familjen Haglund vistades i Yungtsi under hela kriget. 

De två sista åren måste de bo i olämpliga lokaler i östra 
förstaden, efter det att japanerna besatt missionsstationen i 
staden och tagit kapellet till upplagsplats för spannmål. Ake 
Haglund kunde glädja sig över större rörelsefrihet än någon 
av de andra missionärerna i Shansi. De avreste till hemlandet 

sommaren 1946. 
Efter att ha tillbringat sommaren 1942 vid kusten kunde 

Gösta Goes och Astrid Håkanson flytta över till vårt Honan
fält hösten samma år. De hade sen krigets början varit i 

respektive Yungtsi och Juicheng i Shansi. Juicheng stad, som 
ligger på Gula flodens norra strand, var under flera år öm
som i japanernas och ömsom i kinesernas händer. Detta gjor
de vistelsen där mycket farlig och prövande för våra missio
närer. Slutligen lyckades Gerda Carlen och Elna Lenell taga 

sig över floden till Honan, vilket i hög grad misshagade 

japanerna. 
I Shansi kunde lyckligtvis några av de kinesiska ledarna, 

i synnerhet pastor Wei Mu-jen, resa omkring tämligen obe· 
hindrat, och kontakten uppehölls således mellan de olika 

församlingarna. Under ett par års tid ledde pastor Wei också 
en ambulerande bibelskola, som kallades Tabernakelskolan. På 
grund av japanernas misstänksamhet kunde den inte hållas 

länge på varje plats. Flera unga män fingo god hjälp under 
studietiden där. 

På vårt Honan-fält kunde missionärerna verka fritt ända 
till våren 1944, då japanerna äntligen lyckades taga sig över 
floden och sedan besatte nästan hela fältet. Ända sedan 1938 
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voro missionsstationerna utsatta för luftanfall. I Honan-delen 
av fältet ramponerades särskilt Loyang stad mycket svårt. Vår 
missionsstation där träffades upprepade gånger. Som genom 
ett under bevarades alla missionärerna i Honan och Shensi 
från att skadas under de täta luftraider, som företogos av 
japanerna ibland flera gånger i veckan. Men mycken tid måste 
förspillas på grund av de många och långa besöken i luft
skyddsgrottorna. När sedan japanska trupperna kommo, be
slöto alIa utom Maria Pettersson sig för att utrymma fältet. 
Våra Shansi-missionärers nödtvungna isolering lockade ej, och 
vårt Shensi-fält skulle kanske förbli fritt. De fyra, som tilI
bringat några år under japanernas välde, ville inte förnya 
bekantskapen, och av de återstående måste familjen Bergquist 
tänka på snar hemresa på grund av fru Bergquists klenhet, 
och missionär Aspberg hade på grund av nödhjälpsarbete 
bland studenter, som kommit till fria Kina från det ockupe
rade området, ingen utsikt att bli väl behandlad av japanerna . . 
Sådant arbete var en dödssynd i deras ögon. Starka påtryck
ningar gjordes också av amerikanska diplomatiska ombud i 
trakten för att få bort alla utlänningar i tid. Detta gjorde, 
att vi efter en kort tid i Sian, Shensis huvudstad, måste dra 
oss västerut först till Paoki och sedan till Szechuan, Kinas 

,-västligaste provins. Flera av våra Shensi·missionärer måste 
också utrymma sina stationer på order av de kinesiska myn
digheterna, ehuru Shensi aldrig blev ockuperat av japanerna. 
Arvid Hjärtberg, Ida "Söderberg och Hanna Wang stannade 
kvar i Shensi under hela kriget. Arne Bendtz hade tidigare 
upptagit verksamhet bland japanska krigsfångar i fria Ki!1a 
och lämnat fältet. Och en svår förlust drabbade oss, då vice 
föreståndaren på fältet. Nils Styrelius, hösten 1943 avled efter 
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en svår operation. Ej långt därefter hemkallades helt plötsligt 
vår unga och arbetsfriska kamrat Ella Dahle från sitt arbets
fält i västra Honan. Således förlorade vi under kriget en 
missionär från varje provins på vårt fält. Ar 1940 avled 
också fru Marie Linder på Kikungshan, där hon och hennes 
make då vistades efter att ha dragit sig tillbaka från aktiv 
tjänst. - Frid över de hänsovnas minne. 

I Szechuan blevo missionärerna placerade på tre av Kina 
Inlandsmissionens gamla stationer. Evangelium hade predikats 
där under mer än 50 år, men mycket små framgångar hade 
gjorts. Befolkningens bundenhet i synd och vidskepelse och 
avgudaprästernas oerhörda makt över varje detalj i deras liv, 
förklarar väl delvis det sorgliga läget på dessa missionsstatio
ner. Vår vistelse där kommer att hjälpa oss i våra förböner 
för dessa trakter, och vår tacksamhet till Gud över de nådens 
verk, vi fått se på värt eget fält, har fördjupats i hög grad. 

Innan kriget var slut avreste följande missionärer till hem
landet från Szechuan med amerikanskt arme flyg till Indien 
och båt därifrån: Familjen Bergquist, Olga Styrelius, Gerda 
Carlen, Ingeborg Ackzell, Astrid Håkanson, Gösta Goes samt 
Hugo och Ebba Linder. Efter krigets slut återvände familjen 
Aspberg och Elna LeneIl till fältet i september 1945. Under 
1946 ha flera missionärer kunnat resa hem till Sverige, som
liga efter alltför långa arbetsperiod er i Kina. Den första, som 
kom tilIbaka från hemlandet, var Gerda Tonnvik, och sedan 
följde en hel skara, som reste hela vägen från Sverige till 
fältet med det skandinaviska missionsplanet "Ansgar" och det 
inom Kina använda amerikansk-lutherska planet "St. Paul". 

Under japanernas vistelse på vårt Honan·fält utbröt en 
väckelse, som ännu .fortgår. Många ha under den följande 
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tid~ intagits i våra församlingar och vänta nu på att Iföras 
djupare in i frälsningens hemligheter. Kunde vi önska oss 
ett bättre välkommen tillbaka till fältet efter de långa och 

tunga krigsårens prövande erfarenheter än en andlig besökel
setid från höjden, som Gud i sin nåd redan påbörjat! Låt oss 
samfällt bedja, att Andens verk bland de sex miljonerna dyr
köpta själar på S. M. K:s fält må bli allt kraftigare och 
vidsträcktare under år, som· komma! 

Utvecklingen till självständighet 

i våra församlingar i Kina 

Av ear/Johan Bergquist 

Det har alltid varit målet, åtminstone teoretiskt, i missions
arbetet, att få till stånd infödda församlingar och en kyrko
organisation, som står oberoende av moderförsamlingen i 
Västerlandet och som i trohet mot Kristus som kyrkans 
huvud och beroende av honom allena förvaltar fräls
ningsskatten och förkunnar evangelium om den till det egna 

folket. 
Att församlingarna på Svenska Missionens i Kina fält nu 

under Herrens ledning tagit det avgörande steget mot det 
målet är därför orsak till stor glädje i den missionerande för
samlingen i vårt land. Att Herren fört församlingarna fram 

till den ståndpunkten under en tid av krig, hungersnöd och 
andra hemsökelser med alla de hinder och svårigheter, som 
dessa landsolyckor fört med sig, det är ett under för våra 
ögon, gjort av den segrande, undergörande Herren Kristus. 
Och det fyller våra hjärtan med lovsång. 
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Färsamlingsorganisationen av år 1921 
som färberedande faktor 

Under missionens nu 60-åriga tillvaro har ingen faktor, 
frånsett den rent andliga, så bidragit till församlingarnas fost
ran till självständighet och samhörighet - kyrkomedvetande 
- som den församlingsorganisation med dess synodalförfatt
ning, som utarbetades omkr. år 1920. Själen i detta arbete 
var vår nu hemgångne missionsledare, Carl F. Blom, under 
många år vår föreståndare på fältet. 

I denna organisation fingo de kinesiska kristna under mis
sionärernas medverkan lära sig bära ansvar och att samarbeta 
enligt de fastställda stadgarna. I högsta ledningen, synoden, 
stadgades ett lika antal kineser och missionärer, i de fyra pres
byterierna, som ingå i synoden, ha kineserna bildat stor majo
ritet och i församlingarna ännu större. Missionärerna ha suttit 
som rådgivare. De ha sökt föra kineserna fram till förtroende
posterna som styrelsefunktionärer. Utvecklingen har här gått 
från "muh-shih k'an" (som pastorn L-ycker) till "ta chia k'an" 
(låt oss alla överväga). 

Självständighetsrörelsen i andra delar av landet, exemplet 
av självständiga församlingar och kringresande fristående pre
dikanter äro också faktorer, som påverkat utvecklingen. 

På vårt eget fält hade vi vid japanska krigets början tre 
pastorer och ett antal evangelister, som helt eller delvis hade 
sitt underhåll av församlingarna. Och praktiskt taget alla leda
re för smågrupper av kristna på landsbygden ha som sin upp
gift att samla dessa till bön och läsning av Guds ord, varvid 
de hålla en enkel förklaring eller avlägga ett vittnesbörd. 
Dessa lokala ledare äro helt naturligt självunderhållande. 
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Genombrottet under japanska kriget 

Efter krigsutbrottet sommaren 1937 och hotet från japaner
nas sida att tvinga Kina på knä blev missionärernas ställning 
i Kina ganska osäker. Missionärerna från de länder, som efter 

hand kommo i krig med Japan, blevo till en början infamt 
påpassade och, sedan fientligheterna utbrutit, internerade. De 
flesta lyckades emellertid undkomma i tid, tillrådda eller beord
rade därtill av sina legationer. Missionärer från neutrala län

der blevo ofta betraktade som "neutrala fiender". 
Vårt Shansi-fält ockuperades i början av mars 1938. Här 

genomdrevo japanerna en sammanslagning av alla de kristna 
församlingarna i södra hälften av provinsen till en gemensam 
kyrkoorganisation under namnet: Norra Kinas Enhetskyrka. 
Denna skulle stå fullständigt oberoende av missionärerna, som 
också ställdes helt utanför dess ledning och arbete. Missionens 
folkskolor fingo missionärerna ej ha något att göra med verk
samheten i. Rent religiösa skolor såsom kvinnoskolor o. d. 

fingo de dock alltfort bedriva. 
Hotet om invasion i den fria delen av vårt fält - i pro

vinserna Honan och Shensi - gjorde efter hand tanken på 
evakuering, i synnerhet från Honan, aktuell. Denna tanke och 
andra faktorer manade oss att göra vad på oss ankomme för 
att bereda församlingarna för den dag, då vi inte längre kunde 

vara hos dem och de måste stå på egna ben. 
En annan faktor, som hotade omintetgöra Missionens stöd 

åt församlingarna, var den okontrollerade prisstegringen och 
inflationen å ena sidan och den genom överenskommelsen 
mellan Kina och U. S. A.-England fastlåsta växelkursen å 
andra sidan. Som följd härav räckte inte de från hemlandet 
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utsända penningmedlen, ehuru större än vanligt, till under· 
håll åt både missionärerna och deras infödda medhjälpare 

och verksamheten f. ö. I slutet av 1937 meddelade vår fin · 
nanssekreterare, att från och med andra kvartalet följande år 
endast halva det normala anslaget till medhjälparnas under
håll kunde utbetalas. Arbetsutskottet rekommenderade därför, 

att halva antal medhjälpare uppsades fr. o. m. första april. 

Vi upplyste församlingarna härom och uppmuntrade dem att 
i tro upptaga ansvarsbördan. Lägets krav, menade vi, innebar 
en kallelse från Gud till den kinesiska församlingen att träda 
in i en djupare erfarenhet av hans nåd och i en rikare tjänst. 

Om församlingen besvarade kallelsen med tro och lydnad, 
skulle han helt visst göra det möjligt för den att utföra 

tjänsten. 
Ingen församling ansåg sig kunna vara utan sin herde e!1er 

ens sin bibelkvinna. En och annan församling klagade visser

ligen över sin ekonomiska svaghet till följd av de synnerligen 
betungande krigsutskylderna och andra skatter och framför 
allt på grund av torka och missväxt och den fruktansvärda 

dyrtiden. Alla beslöto dock att bära sin del av arbetarnas 
underhåll eller att åtaga sig hela lönen till en eller flera . 
I några församlingar, där missväxten var svår, gjordes över· 

gången lättare genom att man började ett par månader tidi
gare och erlade en mindre del av lönen intill tiden för skör

den och sedan hälften. Härigenom kunde alla de manliga 
arbetarna och någon . kvinnlig kvarstå i tjänsten. Där skörden 
var något bättre och församlingarna större, övertogo dessa en 
eller flera arbetare och Missionen svarade för ett visst antal. 

När dyrtiden och inflationen tilltog och Missionens anslag 
till följd av växelkursen ej kunde höjas i kapp med dyrtiden, 
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måste · antalet av de arbetare, som underhöllos av Missionen, 

ytterligare reduceras. Men dels togo församlingarn,a vid, dels 
kunde arbetarna genom Guds särskilda välsignelse på annat 
sätt få sina behov tillgodosedda. · När jag uttryckte min oro 

för mina medhjälpare, svarade de alltid : "Var inte orolig för 
oss, pastorn! Gud förser." 

Våra medarbetare lärde sig särskilt under denna tid att Gud 

håller att lita på. Församlingarnas offervillighet tilltog också. 
Då det under normala tider många gånger varit svårt att få 
inkomster och utgifter vid stormötena att gå ihop, blev det 

under denna tid vanligen överskott, ibland ganska stort, vilket 
blev orsak till stor glädje och till tack och lov till Gud . 

Många församlingar måste under denna tid göra stora in
samlingar för att få behålla sina gudstjänstlokaler och andra 

utrymmen för verksamheten eller skaffa sig nya, ty inteckning
ar och hyror höjdes med anledning av dyrtiden eller lägen
heterna såldes av deras hedniska ägare. 

Under mina resor i distrikten de två senaste åren ville 
församlingarna alltid bekosta mat, lyse och värme under stor
möten, bibelkurser och utbildningskurser för frivilliga försam
lingsarbetare. Och under sista året (hösten 1943 - våren 

1944) bidrogo församlingarna ej obetydligt till mina resor. 

Samma erfarenhet har jag skäl antaga, att de flesta av våra 
missionärer haft. 

I vår strävan att handleda församlingarna på vägen mot 
självständighet ha vi haft god hjälp av våra kinesiska med
arbetare och i synnerhet av några, som länge insett vad bibeln 
lär i denna fråga och som voro förvissade <lm att Gud kunde 

hjälpa Kinas kristna församlingar att stå på egna fötter, så
Som han gjort med Västerlandets. Men det gäller ju också, 
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att vi missionärer verkligen sköto fram våra kinesiska bröder 
och läto dem ta ledningen samt ställde oss vid deras sida som 
deras medhjälpare och rådgivare. Vid stormöten såväl som 
andra möten och gudstjänster gjorde vi det klart för de krist
na, att församlingens föreståndare, vare sig han var pastor, 
äldste, diakon eller evangelist, var den självskrivne ledaren. 
Vi togo aldrig ledningen av ett möte eller en gudstjänst eller 
predikade i en församling, om vi inte blivit uppsatta på pro
grammet eller annars blivit anmodade därtill av den ansvarige 
församlingsledaren. Vi sökte i allt låta dem känna, att för
samlingen och kyrkoorganisationen f. ö. var deras, och att de, 
som invalts eller kallats till ledare, voro Guds förvaltare och 
församlingens förtroendemän, ansvariga inför Gud och hans 
församling, och att vi voro deras medhjälpare i Ordet och ej 
deras herrar. 

Vår undervisning i församlingarna dessa år gällde till stor 
del sådana ämnen som "Församlingen och dess ämbeten", 
"Förhållandet mellan Kristus och församlingen" och "Försam
lingen och dess herdar och lärare" o. d., varvid fagan om 
församlingens självunderhåll och om den kristnes förvaltar
skap särskilt beaktades. 

Denna församlingens genombrottstid har också varit en bö
nens tid kanske mer än vanligt. Och vi fingo se Gud verka 
genom sitt ord och sin Ande i församlingarna och se oss 
ledda av honom. Det är han som fört församlingarna på vårt 
fält fram till självständighet under denna tid, en ur mänsklig 
synpunkt rent, av otänkbar tidpunkt. 

För någon tid sedan nådde oss det glädjande budskapet, 
att församlingarna, så snart kriget var slutat, beslöto icke blott 
att bära hela det ekonomiska ansvaret för sin egen inre verk
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samhet utan ock att gripa sig an med den väldiga uppgiften 
att evangelisera hela vårt stora missionsfält med dess 7-8 

millioner själar. De anropa hemförsamlingarna om missionä
rer som i första hand kunna hjälpa dem att utbilda arbetare 
för verksamheten. Men det behövs också hjälp för övrigt i 
den stora uppgiften. 



---

Fyra generationer 

Av Ingeborg Ackzell 

Vid en återblick på de gångna åren, ha mina tankar stannat 
inför de olika generationer, som Missionen fått vinna för 
Kristus. Några personliga minnen från möten och gemenskap 
med olika kristna, kanske intresserar också vänner hemma. 

En ung man var lärling hos en målare, och till hans ar
bete hörde också att följa "mäster" till olika tempel och 
måla gudabilderna där. Den unge tänkte därvid på, att dessa 
bilder vora gjorda av människohänder samt oförmögna att 
själva röra sig. Hur skulle de då kunna hjälpa andra? Med 
tankarna redan vända mot avgudarnas hjälplöshet, fick han 
en dag höra evangeliet om Kristus, och det kom som svar på 
hans tankar och längtan efter något bättre än avgudarna. 
Han blev snart en kristen. Och det dröjde ej länge, innan han 
blev en tjänare åt missionärer. 

Såsom tjänare hos en ganska nykommen missionär, kom 
han en dag med frågan: "Hur länge ha ni haft den kristna 
läran i ert land?" D å svaret blev: "Omkring tusen år", fort
satte han: "Vad det måtte vara lätt för er att vara kristna, 
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som ha sluppit all den fäderneärvda vidskepelsen och den 
lögn och falskhet, som följer med hedendomen, och som vi 
få lära oss från den tidiga barndomen. Vi som äro kristna 
i den första generationen ha så mycket att kämpa emot." 

För den nya missionären blev detta en god läxa. Ofta 
under årens lopp ha de orden och tanken på vad de inne
burit, blivit en hjälp att ha fördrag med fel och brister hos 
de hednakristna. Första generationens kristna ha ofta en myc"
ket hård kamp, men Frälsarens nåd räcker till också för dem. 

Vid ett samtal "mellan en äldre kristen man och missionä
ren, rörde sig tillet om den kristnes barn, alla fyra vuxna. 
Därvid citerades ett ord av dottern om bröderna, att den 
äldste brodern ej var så bra, men nummer två bättre och 
nummer tre aIlra bäst - god och gudfruktig mer än de flesta. 
Mannen svarade: "Det är ej underligt om barnen äro olika, 
ty när den första föddes, voro vi ännu hedningar. Sedan 
blevo vi kristna, och barnen, som vi sedan fått, ha blivit helt 
annorlunda. Det är ju ej så underligt, ty i ett kristet hem 
få barnen annan fostran än i hedniskt hem." Samma förhål
lande har visat sig i flera andra hem. Andra generationens 

kristna ha det lättare. 
Men den tredje generationen har också den sina problem. 

Den unge med kristen far och farfar, ja, också andra i släkten 
kristna, skulle naturligtvis gå i missionens skola. Där visade 
han sig som en snäIl gosse, men när han slutat skolan, kom 
lockelser till annat. Han hade ju ej den personliga upplevel
sen av avgudarnas hjälplöshet, inte heller hade han förstått 
den tomhet och nöd, som följer med vidskepelsen och san
ningen av bibelns ord: "Utan Gud, utan hopp." Så drogs han 
bort. Men han kunde ej få frid och glädje på den vägen, och 
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en dag kom han åter. Nu blev det allvar med hans tro på Her
ren, nu blev det innehåll i livet, och han förstod på ett nytt 
sätt, vad Kristus ger och vad livet i hans gemenskap betyder. 
Så blev allt nytt för honom. 

Den fjärde generationen är i våra trakter ännu barn, som 
äro oskrivna blad, men de visa dock vad det betyder för ett 
barn att ha sluppit det hedniska arvet och i stället fått växa 

. upp i · hem, där kristendomen har makten. 

Nu ville jag nämna något i korthet om en släkt, där vi ha 
fyra generationer kristna. 

Gamla mor Wang och hennes två döttrar samt mågarna 
blevo kristna i den ringa begynnelsens dag, då det kostade 
på att mötas av förakt av släkt, vänner, grannar och andra, 
som så gott som alla vara fyllda av högmod och främlings
fientlighet. Den äldre mågen blev en helhjärtad kristen, som 
dock dog tidigt, efterlämnande hustru och fem små barn. 
Med de större barnen i skolan och de minsta med sig ut
förde änkan ett mångårigt arbete som bibelkvinna. Av hen
nes barn blev äldste sonen vald till pastor och utförde så
som sådan ett gott arbete. En dotter, som var varmhjärtad 
kristen, gjorde ett gott frivilligt arbete bland kvinnorna, då 
hon kunde få tillfälle till det. Hon hade ju man och två små 
barn. Hon dog emellertid hastigt. Den yngsta dottern blev 
lärarinna. Hon hade ett häftigt lynne och ville hävda kvin
nans frihet mer än som var lämpligt i vår konservativa del 
av Kina. Så kom hon t. ex. en dag och ville ha hjälp med 
termerna för fotboll, som hon ämnade lära sina seminarist
flickor. Då missionären förklarade sig själv okunnig i sådant 
och sade att det ej var lämplig sport för kvinnor, fick han 
svaret: "Vi i Kina äro nu jämnställda - män och kvinnor 
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_ och den sport, som männen ägna sig åt, böra vi också 
känna till." Till sin mors och andra kristnas stora sorg tyck
tes hon ej alls behöva Frälsaren, utan ansåg de kristna pre
dikanterna för okunniga och utan förmåga att tala så, att det 
var värt att lyssna till dem. Efter några års äktenskap med 
en officer blev hon änka, då mannen dog i strid. Då började 
Guds Ande tala till henne. De tre små barnen - hon skulle 
vara både far och mor för dem - hur skulle hon kunna 
fostra dem rätt? Hon kände, att hon själv behövde ta mot 
Guds nåd för att kunna hjälpa och fostra sina barn. Så blev 
det en vändpunkt för henne. Sedan dess har hon vuxit j 

nåden och vår Herres Jesu Kristi kunskap. Helhjärtad, nitisk, 

alltid villig att tjäna sin Herre och Frälsare är hon. 
I den andre mågens hem var det ej alltid glädje. Hust

run var lärarinna i många år, men när hon var hemma, var 
det ofta gräl mellan makarna, ty mannen ville gärna använda 
pipan, vilket hustrun ansåg vara synd. En dag satt hon som 
ofta förr hos sin vän missionären och beklagade sig över 
mannens rökning. Hon grät, när hon talade om att hon grä
lat på mannen för pipans skull. Missionären sade då: "Du 
har grälat tillräckligt mycket, och du ser, att det ej hjälper. 
Kanske Gud ser ditt gräl som en större synd än din mans 
pipa. Nu ska du börja med en ny metod, du skall börja 
älska din man." - Med tårarna ännu rinnande utför kin
derna, började hon skratta hjärtligt, och sade: "Det kan 
du säga, som ej har någon man. Att älska den gamle gubben 
är omöjligt." Och så skrattade de båda riktigt gott åt vad 
hon sade. Men det blev i alla fall litet bättre sedan. Sönerna 
i detta hem ville också tro på Gud, och i synnerhet den andre 
i ordningen blev en väckelsetalare, som varit till stor väl
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signelse både inom och utanför S.M.K:s fält. Han är ännu 
verksam på detta sätt. 

Barnen - - - den fjärde generationen. Ja, det är ej 
mycket att säga om dem ännu. Tre små systrar i den sist
nämnda släkten bo nu i en annan stad, där fadern är apote
kare. Men så länge de bodde hemma hos farmor, brukade 
de söndagligen komma till mötena, och där sutto de tysta 
och uppmärksarruna, så att de voro ett föredöme för vuxna. 
Då jag en dag talade om deras uppmärksamhet och hur väl 
de uppförde sig i kapellet, sade farmodern , att det ju var 
helt naturligt, då de dagligen voro med om familjens an
daktsstunder i hemmet och visste, hur de skulle uppföra sig. 

I den äldre systerns hem finnas också barn i fjärde gene
rationen. Endast en av gossarna skall omtalas något. Han är 
nu omkring Il år. Från tidiga är har han visat ett ovanligt 
barmhärtigt sinnelag mot alla lidande och fattiga. Han beder 
för moderlösa barn, som han för länge sedan träffat, men 
som nu bo annat hålL Han vill ge tiggare bröd och pengar. 
Han kommer med fdgor till mor, som äro förunderliga för 
ett barn. Nu i kinesiska nyårstiden äro stora och smä upp
tagna av spel av olika slag. Men gossen har fått ont i ett 
finger och måste ha det ombundet. "Se, mor" , sade han, 
"detta är straffet jag fått av Gud för att jag syndade genom 
att spela med en annan pojke. Nu kan jag ej göra det. Det är 
därför som jag Htt ont i fingret." 

Mycket vore att tillägga om de olika familjemedlemmarna. 
Inte har det alltid varit sä glädjande att följa deras utveck
ling. En tid ville de båda systrarna liksom styra hela för
samlingen: De voro ju gamla kristna och hade mänga i för
samlingen som stodo pä deras sida för släktens skull. Men 
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det gick igenom, och Gud har fostrat och hjälpt dem. Sä 
fortsätter han släkte efter släkte att ta hand om sitt folk utan 
att tröttna trots alla fel och brister hos barnen. 

Vid en blick tillbaka kan man knappast låta bli att tänb 
pä de många, som fått sluta härnere. En lång följd av är var 
det mest gamla, som genom dopet införlivades med försam
lingen, de yngre hade ej möjlighet, sävida de ej voro från 
kristna hem. Och det är något underbart att höra om de 
kristna kinesernas hembud. Det är ej så ovanligt, att den 
döende får se Jesus och en skymt av himmelens härlighet 
redan härnere. En döende man sade : "Jesus är vid min sida, 
satan kan ej komma nära." Så sträckte han ut sin hand och 
sade: "Jesus leder mig, Jesus leder mig." Därpå insomnade 
han stilla och lugnt som ett barn i mors famn. 

En ung hustru Iäg sjuk, och sade plötsligt : "Mor, nu kom
mer Jesus ocb hämtar mig, jag skall få gä hem." Svärmo
dern sade: "Du har ju blivit bättre idag, sä du blir nog 
bra." Men den unga upprepade, att Jesus kom för att hämta 
henne. - Och strax därpå lämnade hennes ande det jor

diska. 
En sexärig flicka var med sin mor pä åkern, då hon plöts

ligt sade: "Mor, jag ser Jesus. Han kommer för att hämta 
mig. Om tre dagar Hr jag gå till honom." Inom tre dagar 
hade den lilla lämnat sina föräldrar, men i saknaden och 
sorgen fanns tröst vid tanken pä att Jesus kallat henne tiI! 
sig. Så ha många "vanliga" kristna, enkla och ofta mycket 
okunniga män, kvinnor och barn, fått hembud, som varit ett 
vittnesbörd för släkt och grannar om den frimodighet och 
glädje, varmed de kristna möta döden. Hur annorlunda mot 
hedningens förskräckelse och ångest inför döden! 
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signelse både inom och utanför S.M.K:s fält. Han är ännu 
verksam på detta sätt. 
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. och uppmärksamma, så att de voro ett föredöme för vuxna. 
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redan härnere. En döende man sade: "Jesus är vid min sida, 
satan kan ej komma nära." Så sträckte han ut sin hand och 
sade: "Jesus leder mig, Jesus leder mig." Därpå insomnade 
han stilla och lugnt som ett barn i mors famn. 
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dern sade: "Du har ju blivit bättre idag, så du blir nog 
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henne. - Och strax därpå lämnade hennes ande det jor
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En sexårig flicka var med sin mor på åkern, då hon plöts
ligt sade: "Mor, jag ser Jesus . Han kommer för att hämta 
mig. Om tre dagar får jag gå till honom." Inom tre dagar 
hade den lilla lämnat sina föräldrar, men i saknaden och 
sorgen fanns tröst vid tanken på att Jesus kallat henne till 
sig. Så ha många "vanliga" kristna, enkla och ofta mycket 
okunniga män, kvinnor och barn, fått hembud, som varit ett 
vittnesbörd för släkt och grannar om den frimodighet och 
glädje, varmed de kristna möta döden . Hur annorlunda mot 
hedningens förskräckelse och ångest inför döden! 

-93



Fyra generationer 

Bland den stora vita skaran inför tronen kommer nog 
Missionens vänner att möta många, som genom deras böner 
och offer lärt känna Frälsaren och genom hans nåd bärgats 
till himmelens härlighet. 

"Lovsång höves oss" 

Av Lisa Blom 

"Loven Gud - - - Loven honom för hans väldiga gär
ningar, loven honom efter hans stora härlighet!}} Ps. 150: 12. 

Inför S.M.K:s 60-årshögtid gå tankarna helt naturligt till
baka. Det är som att vända bladen i en bok med bilder uti. 
De visa på ljusa och mörka tider, brister och svagheter, nöd, 
lidande och sorg. Men framförallt visa de på Guds storhet, 
allmakt, kärlek och trofasthet och på Hans väldiga gärningar 
och möjligheter. När vi besinna, vad Gud utfört, då födes 
lovsången, och vi bekänna med psalmisten: }}Det är gott att 

tacka Herren." Ja, vi fortsätta med psalmistens ord: " - 
lovsång höves oss". Alltid har ej lovsången ljudit. Vi ha kan
ske varit svaga och sett mera på våra brister och begräns
ningar och på de väldiga behoven än på Guds storhet och 
makt. Då trängdes lovsången tillbaka och nödropen blevo 
högljudda. Men nu, då vi liksom kunna överblicka, vad Gud 
har gjort, nu vilja vi tacka och lova Honom. 

Vi tacka för trogna förebedjare och skaffare. Vi tacka för 
villiga arbetare därute i Kina och här hemma. Vi tacka för 
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att Gud har bekänt sig till verket. Och vi tacka för att kal
lelsen till tjänst för Guds rike alltfort utgår. 

När tacksägelsen och lovsången ljuder därinne i hjärtat, då 

födes ny frimodighet. 
Inför framtiden behöva vi en stor ödmjuk frimodighet. 

Dörrarna äro öppna för evangeliets budbärare i Kina nu, 
det omvittnas i snart sagt alla brev och rapporter därifrån. 
Vi . förstå också, att det är brådskande. Missionärer behöver 
sändas ut. Vår bön är : Herre kalla unga, villiga tjänare, vilka 
med samma kärleks glöd och nit i hjärtat som de gamla 
kä111parna ägde, äro villiga att gå offervägen och ställa sig 
till förfogande. 

Denna bön våga vi bedja med frimodighet i förlitande på 
att Jesus Kristus, som gav sina första lärjungar sin stora kal
lelse, även i denna tid skall finna vägen till unga människors 
hjärtan med sitt mäktiga "Gån ut". Och vi lova och prisa 
Honom för var och en, som säger sitt : "Här är jag, sänd 
mig." 

Missionens Herre skall bära omsorgen om sitt eget verk. 
Denna visshet hj älper oss att tacka, lova och fortsätta i tjäns
ten. 

"Framåt då, I trogne, Under helig fröjd , 
Höj en jubelsången Upp mot himlens höjd . 
Lov och pris och ära I all evighet. 
Vare dig, vår konung, För din trofasthet." 

Förteckning över funktionärer, 

kommitteledamöter, missionärer 

och hemarbetare 

Siffran i marginalen angiver den sida porträttgalleriet, där resp. 
porträtt återfinnes. 
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Landin, David .... ...... .. ...... . .... .. ... ...... .... .... .... .. 153 

Landin, Karin, f . Otterdahl ......................... .. .. ... . 15 3 

Lenell, Elna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 

Linden, Martin .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. 158 

Linder, Hugo ...................... .. .. .... ..... .. . .. ........ 142 

Linder, Naemi, f. Sjöberg .. . .. ........ ...... ...... ...... .. ... 142 

Linder, Marie, f. Bordson .. .. ...... ... .... ........ . .... .. . 142 

Linder, Ebba, f. Widen ... .. .......... .. .. ......... .... ... . 142 

Linder, Berta, f. Flodberg .. ... .. ... .. ..................... 163 

Lindgren, Thyra .......................... ...... .......... ...... 166 

Ljungkvist, Iris, f. Jansson ... .. ............................ 166 

Lundberg, Lisa ............ .. . .... . .. ......... .. ... .. .......... 171 

Lundmark, Maja ........ .. .. .. .. .. ..... . .. .. .... .. .. ... ... .. . 166 

Lundström, Edvin ... . . .. . ... .. . ... .. ...... . ........ .. .. .. ... . . 154 
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Löfgren, Astrid ........... ...... .. ...... . .... ... :. .. . .......... 168 

Mc Lean, Sigrid, f. Bengtsson . .... .. ... . ................... 146 

Malm, Erik ....... . ......... ... ...... ... ..... .. .. .. .... .. . ... .. . . 167 

Malm, Ingrid, f. Berg . . .. . ...... .. . ... ..... . .. . .. . .. . .. . .. . . 167 

Nilsson, Ella .. .. . .. . .. . ... ... .. . ...... .. . ... ..... . .. . ... ..... . . 171 

Nordberg, Carl-Gustaf ....... .. . .... ..... . ...... .. ... . .. ..... 167 

Nordgren, Dagny .. ...... .. . .. ......... . .. , ... .... ..... ....... 169 

Nylin, Maria ...... .. ...... ... ...... .. . ... .. . ... ... ... ... .. ..... 150 

Ohrlander, Emy .... ... .. . .... .............. . ... ................ 156 

Olsson, Erik ... .. .. .. . .... .. ............................ .. .. ... 172 

Olsson, Josef ................. ... ...... ... ..... ......... . ... .. .. 155 

Olsson, Johanne, f. Voss Rasmussen . . .. ...... ... . ....... 155 

Pettersson, Maria .......................... ..... .. ............ 144 

Pettersson, Maria .. .. ... ...... ... .. .... .................... ... 152 

Pettersson, Svea, f. Forsberg. . ... ........... .. .... ... .. . .... . 159 

Prytz, Frida ............. . . , ..... ....... . ... .... . .. , . ..... . .. . . 139 

Rahm, Vera, f. Axelsson .. .. ... . ... ... ... .. . .. .. . ... . .. . .. . . 166 

Ramsten, Mary . . . . . . . . .. . . . . .. . .. . .. . .. . . . . .. . . . . .. . . . . .. . .. . . 145 

Ringberg, Malte ................... . ..... .......... ..... .. ... 153 

Ringberg, Ida, f. Andersson ......... .. .... ..... ..... .. .. 153 

Sandberg, Theodor ........... .. ........ , . .. . . . . .. . .. . . . . . . . . 140 

Sandberg, Sekin e, f. Storhaug ......................... . ... . 140 

Sjöström, Estrid ... .... ... ...... .... ........... . .. ...... . ... ... . 158 

Sphira, Anna, f. Rosenius .......... ... .. ......... .... ..... 151 

Styrelius, Nils .................... ..... . .. .. ................. . 154 

Styrelius, Olga, f. Ahlman ..... ... ... ... .. . .. . ... .......... 154 

Stålhammar, Gustaf Adolf ................................. 145 

Stålhammar, Vilhelmina, f. Svensson .... ... . .. .. ... .. .... 145 

Söderberg, Ida .. .. .. .. ............... .... .. ............ . .. ... . 164 

Tonnvik, Gerda ... . . .. . ..... .... ......... ... .... . ...... .. ...... 165 

Tjäder, Henrik ........ .... ..... ....... . .. ... . .. .. .. ........... 137 

Tjäder, Hilma, f. Blomberg ... ..... .. ...... ......... . .... ... 137 

Ulff, Emilia ...... . ......... . ........ . ......................... 144 

Wancke, Nanna, f. Fogelklou ... ...... . ......... .. ....... . . 145 

Wang, Hanna . . .. . . . . .. . . . . . . . .. . .. . .. . .. . .. . . . ... . .. . . . . . . . . 160 

Waerneman, Andrew . ..... ..... . ... , . . . . .. . .. . .. . . . . . . . .. . . 148 
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Waerneman, Elisabeth, f. Hesse ...... . . ...... .. . .. ........ 148 

Wester, Verner . .. ........................... . .............. .. . 149 

Wester, Thora, f. Hattrem ... .. ...... .. ... .. .. ..... ........ 149 

Wester, Gertrud, f. Halldorf ......... . ... .. .... ...... ..... 149 

Wibell, Svea .. ............. ... ......... . ...... . ... .... . . .... 156 

Wåhlin, Emma .................. . ............... . ... '" . . . .. . . 172 

österberg, Gustaf Adolf ..................... .. .. ... .. ...... 151 


-1°5



Särskilda upplysningar 

Ändamål.' Svenska Missionen i Kina har till uppgift att på 
det Missionen anförtrodda arbetsfältet i norra Kina 
genom förkunnandet av Jesu Kristi evangelium, genom krist
na församlingars grundande och uppbyggande samt genom 
skolverksamhet, skriftspridning m. m. utbreda Guds rike bland 
kineserna. 

Karaktär.' Missionen är evangelisk och omfattar med avse
ende på missionsarbetet Evangeliska Alliansens principer. I 
Kina arbetar S. M. K. i fri anslutning till Kina Inlandsmis
sionens grundprinciper och arbetsmetoder, ehuru i full själv
ständighet som en oberoende svensk mission. 

Ledning.' Missionens angelägenheter i hemlandet handha
vas aven styrelse, benämnd »Kommitten för Svenska Missio
nen i Kina», med 12 ledamöter samt 6 suppleanter, biträdd 
aven kvinnokommitte och ombud i landsorten. 

I Kina ledes missionsarbetet aven föreståndare, biträdd 
aven missionskommitte, enligt av årskonfetensen fastställda 
principer. 

Underhåll.' Missionen underhålles helt och hållet genom 

-r06

frivilliga bidrag. Arbetets behov framläggas för Gud i bön. 
Missionen sätter sig på inga villkor i skuld. 

Fältet.' Fältet i Kina omfattar 39 domsagor i provinserna 
Shansi, Shensi och Honan med 40 städer, 300 köpingar och 
3,000 byar. Svenska Missionen i Kina är - med undantag 
för Loyang - på detta område den enda protestantiska mis
sionen. Befolkningen på detta fält utgör bmkring 7 miljoner. 
Antalet missionärer i aktiv tjänst är 38, och dessutom finns 
15, som icke äro i aktiv tjänst, och 4, som äro anställda i 
hemarbetet. 

Publikationer.' Tidningsorgan : Missionstidningen Sinims 

Land utkommer med 20 nummer om året och kostar pr år 
2: 50; till utlandet kr. 3: -. Kalender: Hans Stjärna i Östern 

utgives årligen till julen. Sparbössor fås kostnadsfritt, om 
rekvisition insändes till expo Testamentariska donationer och 
postremissväxlar böra ställas på Svenska Missionen i Kina, 
Stockholm. 

EXPEDITION OCH ADRESS: 


Drottninggatan 55, Stockholm. 

Tel. 104459-10 5473. Postgirokonto N:r 50215. 
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Förteckning över funktionärer, kommitteledamöter, mis-


Kina. Av missionär Carl-Johan Bergquist ..... ... .... ... 81 
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Erik Folke . 
Född d. 7/7 1862. Död d. 

18/8 1939. 
Under kommitteJedamöternas porträtt förek omma bokstäverna o, s, 

r och mr, vilkas betydelse äro följande: o = ordinarie, s = supp
leant, r = rådgivande och mr = missionsråd. 



Nuvarande kommitteledamöter: 

·Kommendörkapten 
Oscar von M almborg, 

ordf., o. 1919, uttr. 1927, s. 
1929, o. 1935. 

Mis sionsfö,·eståndare 

M artin Linden, 


v. ordf., o. 1940. 

T andläkare 

Josef von M ctlmbOl"g. 


1922, o. 1927. 

Disp. Gust . T ömqvist. 
o. 1924. 

Fröken Lisa Blom. 
Kassaförvaltare s. 1935, o. 1936. 

II6 

Apotekare K . Nilenius, 
o. 1921. 

Fröken Elsa Lundblad, 
o. 1940. 
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Musikdirektör H . Gillgren, 
r. 1922, s. 1926, o. 1937. 



Ingenjör V. Wisborg, Folkskollärare 
s. 1927, o. 1945. T bure A. J. Carlson, 

s. 1936, o. 1942. 

Pastor Arthur f oha"sol1, 
s. 1942, o. 1946. 

Frök en El/a f osepbwn, D omkyrkoOfg. Gösta Harlin, 
s. 1937. s. 1939. 

K omm;"ister Torsten Folk e, Sek"eterare Gunnelr f alZJson, 
s. 1941. s. 1944. 

- 1I9

Kyrkoherde fob. Hof!, 
s. 1937, o. 194 3. 

-IIS-' 



Direktör Erland Johnson, 
s. 1945. 

Förutvarande kommitteledamöter : 

Missionsråd: 
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Sekreterare Carl-Gusttlv Voss 
s. 1946. 

Pastor Josef H olmgren, 
1887-1911, död 1911. 

Grosshandl. J. W. Wallin, 
1887-1890, död 1916. 

Komminister emer. 

Th. Sandberg, 


s. 1936, o. 194 1, mr. 1946. 
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Redaktö1' P. A. Palmer. 
1887-1889, död 1889. 

Kapten J. Ahlberg, 
1888-1891 , död 1889. 



Kommendör Doktor Henrik Berg, Överste Ch. D. Tottie, Brukspatron Ernst Kjellberg, 
O. von Feilitzen, 1890-1897, död 1936. 1894-1897, död 1938. 1895-1896, död 1935. 

1889-1926, död 1926. 

Överste H. Dillne,', 
1890-1928, död 1928. 

-I22

Kammarhe1'1'e J. von H o Ist, 
1891-1897, död 1917. 

Rektor f oh. Rinman, 
1897-1937, död 1944. 

Överingenjör K. G. Magnusson, 
1897-1925, död 1925. 
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Löjtnant G. Reutererona, Ingeniör W. WidtJlat'k, Kyrkoherde A. Hylander,Apotekare E. Sandblom,
1897-1912, död 1927. 1897-1904, död 1904. 1900-1926, död 1935.1897-1909, död 1909. 

Doktor Knut Bergh, 
1897-1937, död 1937. 

- I24

Fil. Doktor Karl Fries, 
1897-1943, död 1943. 

hzgeniör I var Landgren, 
1902-1917, död 1917. 

Missionsföreståndare Erik Folke, 
1907-1939, död 1939. 

- I25



Godsägare f. H edengrerl, Riksbankskassör K apten A. Bäärnhielm, Frtt Anna Peterson . 
1908-192 2, död 1922. K. E. Bjursten, 1921- 1922, död 1922 . 192 1--1 928, död 1928. 

1911- 1926. 

Kamrer f. E. Redell, ' 
19 18-1926. 

M issiortJsek,.. Nath. Högmctn, 
1918-1926, död 1926. 

- 126

Direktör H. H aJJencretttz, 
1921 -1 935, död 1935 . 

- 127 

Fröke11 Anna Gauffin, 
192 1-1934, död 1934. 



GroJShandl. Svell JolmJOn, Kyrkoherde G. Arbman, 
Fm Ester Fredberg, Fröken Selma Nyblad,192 1--1944, död 1944. 1922--1942. 

1928--1940. 1928--1936. 

Komminister Joh. Lindberg, 
1926--1936, död 1944. 

-128

Gfosshandl. A. Hemberg, 
1927--1929, död 1940. 

MiJSionär Aug. Berg, 
1929--1940, död 1940. 

- 129
9 



Nuvarande ledamöter kvinnokommitten : 

Fru Inez Bölling, 
inte. 19 10. 

Fröken Lisa Blom, 
intr. 1933 . 

Fru Judith Högman, 
intr. 1928. 

Fm Augusta Berg, 
intr. 1933 . 

Fm Bell Fries, 
in tr. 1908. 

Överstinna11 Louisa Tottie, 
intr. 1921. 

Fru Karin Wennerström, 
inte. 1922. 

-131 -130 



Fm Lisbet IVelin, 
intr. 1946. 

Förutvarande ledamöter kvinnokommitten: 

Fröken Anna von Malmborg, 
intr. 1946. 
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Fröken Amelie Scbön, 
1902- 1915, död 1915. 

Fröken Louise Schön , 
1902-1934, död 1934. 

Doktorinnan Maria Berg, 
1902-1945, död 1945 . 

-I33

Fru Elin Holmg,·m, 
1902-1940, död 1940. 



Överstinnan A nna Dillner, 
1920-1921 . 

Frökm Emma Beskow, Fröken Sigrid Sto.-ckenfeld!, 
Fm Elsa Tottie, F1'1I Jane GlIinness, 1904-1935, död 1935. 1908-192 7, död 192 7. 

1935-1945. 1935-1947. 
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Fröken Emma Krllse, 
1928- 1942. 



Missionärer och hemarbetare: 

Anna Folke, 
född . d. 19/6 1865, utI. första 

gången 1888, död 1906. 

E"ik Folke, 
född d. 7/7 1862, utr. tiJj Kina 

1887, död 1939. 

-136 - -137

Mim mi Folke, 
född d. 24/6 1875, död 1947 . 

Carl Henrik Tjäder, 
född d. 3/10 1866, utr. första 

gången 1889. 

Hilma Tjäder, 
född d. 23/11 1863, utI. första 

gången 1892. 



Fredrika Hallill, AllIla fallzoll, 
född d. 15/ 12 1843, ute. första född d. 8/2 1859, utr. första 

gången 1889, död 1929. gången 1890, död 1943. 
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Axel Hahne, 
född d. 19/ 5 1863, utr. första 

gången 1890, död 1935. 

AllIla Hahne, 
född d. 17/5 1864, utr. första 

gången 1893, död 1940. 

August Berg, Augusta Berg, 
född d. 10/8 1861, utr. första född d. 4/ 11 1872, utr. första 

gången 1890, död 1940. gången 1892. 

Frida Prytz, 
född d. 4/7 1868, utr. första 

gängen 1890. 
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Robert Berglhlg, Dagny Bergling, Carl F. Blom, Ethel L. Blom, 
född d. 29/7 1867, utr. första född d. 17/ 10 1869, utf. förstafödd d. 8/7 1872, utr. första född d. 8/5 1877, utf. första 

gången 1892, död 1930.' gången 1893.gången 1892, död 1945 . gången 1901. 

Theodor Sandberg, 
född d. 4/3 1870, utr. första 

gången 1892, uttr. 1934. 

Sekin e Sandberg, 
född d. 23/ 8 1871 , utf. första 

gången 1891, uttr. 1934. 

Al/gftst Hofstrand, 
född d. 17/2 1866, utr. första 

gången 1892, uttr. 1897. 

Emanuel Björkebaum, 
född d. 15/9 1866, utr. första 

gången 1892, uttr. 1896. 

-140 - -141 



Hugo Linder, Ebba Linder, Anna Eriksson, Ebba Buren, 
född d. 12/6 1868, utf. första född d. 5/10 1896, utr. förs ta född d. 12/ 12 1864, utI. första född d. 22/11 1864, utf. första 

gången 1893. gången 1930. gången ' 1892, död 193 5. gången 1894, död 1930. 

Naemi Linder, Emelie Andersson, 
född d. 13/3 1873, utf. första född d. 4/5 1868, utf. första 

gången 1898, död 1903. gången 1894, uttr. 1901. 

-I42 -I43

Marie Lillder, 
född d. 2/4 187 3. utf. första 

gången 1903, död 1940. 

Emma Anderson, 
född d. 18/2 1863, utf. förs ta 

gången 1895. 



Agnes FOl'fsberg, Maria Pettel·ffoll, 
född d. 19/5 1861, utI. första född d. 17/ 11 1873, utr. första 

gången 1896, död 1926. gången 1896. 

/ 

Emilia Ul ff, Sigrid Engström, 
född d. 24/9 1854, utr. första född J. 19/1 1864, utr. första 

gången 1896, uttr. 1903. gången 1897, uttr. 1907. 

- 144-

N anna Wancke, Mary Ramsten, 
född d . 14/2 1872, utr. första född d. 30/12 1870, utr. första 

gången 1897, uttr . 1903. gången 1897, uttr. 1907. 

GNstaf Adolf Stålhammar, 
född d . 28/11 1869, utr. första 

gången 1897, uttr. 1920. 

Vilhelmina Stålhammar, 
född d. 6/2 1868, utr. första 

gången 1897, uttr. 1920. 

-145
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Jane GlIinness, Sig,.id Mc Lean, Maria Gilmer Signe Lagergren, 
född d. 6/ 5 1873, utI. första född d. 14/7 1869, utr. första född d. 27/2 1871 , ~tr. första född d. 23/4 1880, utr. fö rsta 

gången 1899, uttr. 1905. gången 1901 , uttr. 1905. gången 1902, uttr. 1905. gången 1902, uttr. 1911. 

Ossian Beinhoff, 
född d. 12/1 1879, utr. första 

gången 1902, uttr. 1932. 

Edith Beinhoff, 
född d. 6/5 1874, utr. förs ta 

gången 1902, uttr. 1932. 

Oscar Carlen, 
född d. 25/2 187 1, utr . fö rsta 

gången 1902, död 1933. 

Gel·da Carlen, 
född d. 27/1 1877, utr. första 

gången 1904 . 
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Jaob Bölling, lnez Bölling, 
född d. 22/7 1871, utf. första född d. 17/10 1873, utr. första 

gången 1902, död 1907. gången 1902. 

A12dreto Waerneman, Elisabeth Waerneman, 
född d. 18/9 1876, utf. första född d. 2/11 1886, utr. första 

gången 1903, uttr. 1914. gången 1907, uttf. 1914. 
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Vemer Wester, T hora IV ester, 

född d. 20/10 1876, utr. första född d. 14/ 5 1874, utf. första 


gången 1903, död 1930 . gången 1905, död 1908. 


Gertl'ud IVester, 
född d. 5/10 1888, utr. första 

gången 1911, död 1923. 
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Nathanael Hög man; Judith Högmall. Richard AnderJOn, Hildltl" Anderson,
född d. 12/5 1878, utr. första född d . 11/2 1882 , utr. första född d. 29/3 1876, utr. första född d. 25/5 1885, utr. första 

gången 1903, död 1926. gången 1905. gången 1905 . gången 1908. 

Maria Nylin, 
född d. 11 /6 1877, utr. första 

gången 1904. 

-150 

G1tStaf Adolf Österberg, 

född d. 25/2 1867, anst. 1906 


som reseombud. 


Anna Spira, 
född d. 23/8 1877, utr. första 

gången 1907, uttr. 1914. 
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Nathanael H ögman, Judith Högman. Richard Anderson, HildM A ndenon, 
född d . 12/5 1878, utr. första född d. 11/2 1882, utr. första född d. 29/3 1876, utr. första född d. 25/5 188 5, utr. första 

gången 1903, död 1926. gången 1905 . gången 1905. gången 1908. 

Maria N)'lin, 
född d. 11 /6 1877, utr. första 

gången 1904. 
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Gustaf Adolf Österberg, 
född d. 25/2 1867, anst. 1906 

som reseombud. 

Anna Spira, 
född d. 23/8 1877, utr. första 

gången 1907, uttr. 1914. 
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Maria Björklund, Mari,t Hultkran/z, Malte Ringbag, Ida Ringberg,född d. 4/9 1882, utr. första född d. 21/7 1880, utr. första född d. 21/8 1877, utr. första född d. 27/3 1876, utr. förstagången 1907, död 1929. gången 1907. gången 1908. gången 190 3. 

-I53

Maria Pettersson, 
född d. 18/8 1870, kassör 1907 

-1912. 

-I52 

David Landin, 
född d. 25/4 1882, utr. första 

gången 1908, uttr. 1928. 

Karin Landin, 
född d. 2l/5 1889, utr. första 

gången 1919, utt!'. 1928. 



Ni/s Styre/ius, O/gtl Styre/ius, 
född d. 5/11 1881. utr. första född d. 22/5 1880, utr. första 

gången 1909, död 1942. gången 1905. 

Edvin Lundström, 
född d. 8/3 1-880, utr. första 

gången 1909, uttr. 1911. 

-I54

Josef Olsson, JO!?tlllll e Olsson, 
född d. 13/ 6 1887, utr. första född d. 9/1 1 1886, utr. första 

gången 19lO, uttr. 1928. gången 1910, uttr. 1928. 

Ester Berg, 
född d. 20/5 1889, utr. första 

gången 1912, död 1930. 

Ingeborg Ackzel!, 
född d. 10/1 1885, utI'. första 

gången 1912. 
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Emy Ohrlander, Svea Wibell, 
född d. 14/ 10 1875, utf. förs ta född d. 27/6 1886, utf. första 

gången 1912, död 1921. gången 1913, död 1916. 

LiJa Blom, 
fijdd d. 21/12 1877, kassaför

valtare, anst. 1913. 

EJler hedberg, 
född d. 6/11 1881, utf. första 

gången 1915, uttr. 1924. 

-156 

Carl Joban BergquiJt, ElJie Ber gquiJI, 
fö dd d. 29/1 1887, utr, första född d. 9/9 1895, utr. första 

gången 1916. gången 1928. 

Hattie BergquiJt, 
född d. 31/1 1885, utr. första 

gången 1917, död 1921. 
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Estrid Sjöström, Martill Linden, 
född d. 18/4 1883, utI'. första född d. 28/6 1893, utI'. första 

gången 1915. gången 1916. 

Juditb Hultqvist, 
född d. 9/3 1887, utr. första 

gången 1916, död 1938. 
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Svea Pettersson, T orsten Folke, 
född d. 28/ 8 1902, kassör, anst. född d. 28/ 2 189 1, utr. första 

1917. gången 1918, uttr. 1920 . 

Elnel Lene", 
född d. 3/ 4 1894 , utr. första 

gången 1919. 
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Nathanael El1gbäck, Elsa El1gbäck, 
född d. 31/8 1895, utr. första född d. 3/12 1890, utf. första 

gången 1919. gången 1921. 

Hanna Wang, 
född d. 27/6 1891, utr. första 

gången 1921. 

Elila GUilnm-do, 
född d. 29/8 1897, utr. första 

gången 1921, uttr. 1928. 
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M o,.,.is Bergling. 
född d. 23/7 1898, utf. första 

gången 1922. 

Carola Bergling, 
född d. 10/9 1897, utr. första 

gången 1922. 

Kerstin D anek, 
{ödd d. 11/11 1904, kontorist, 

1922--1 929, 1946--. 

-r6r 
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Johannes Aspberg, Ingrid Aspberg, 
född d. 28/8 1899, utr. första född d. 7/6 1906, utr. fö rs ta 

gången 1922. gången 1929. 

-r62

Lisa Gm/afsson, 
född d. 6/4 1892, utr. första 

gången 192 3. 

Mj,mie Carlssolt, 
född d. 18/4 1894, utr. första 

gången 192 3, uttr. 1933. 

Berta Linder, 
född d. 4/ 11 1897, utr. första 

gången 1926, uttr. 19 34. 

Mar/in Bergling, Birgit Bergling, 
född d. 10/9 1903, utr. tillsam född d. S/Il 1908, utr. första 
mans med sina föräldrar till gången 1931. 
Kina 1922. Antogs till missionär 

1925. 

- r63

Dagny-Edla Bergliug, 
född d. 22/6 1900, vistades 
Kina 1926- 1934. Deltagit i 
missionsarbetet på S.M.K:s fält. 



Ida Söderberg, 	 Karin Alzdersson, 
född d. 	 3/8 1897, utf. första född d. 16/4 1900, utr . första 

gången 1926. glngen 1928, död 1930 . 

- r64

Wilhelm Bergling, 
född d. 12/1 1906, utf. förs ta 

gången 1929, uttf. 194 3. 

Margaret Bergling, 
född d. 24/11 1908, utr. första 

gången 1931, uttr. 1943. 

Gudrun Boqvist, 	 Gerda Tonnvik , 
född d. 1/11 1907, utf. första född d. 21/10 1906, utf. första 

gången 1932, död 1936. gången 1932. 

- r65

Ake Haglund, 
född d. 5/12 1910, utf. första 

gången 1932. 

FranceJ Haglund, 
född d. 26/1 1911, utr. första 

gången 1933. 



Iris Ljltngkvist, Maja Lundmark, 
född d. 1/6 1912, stenograf född d. 16/8 1895, utr. första 

1929-1931. gången 1930 . 

V era Rabm, 
född d. 16/11 1913, kontorist 

1931-1946. 

T byra Lindgren, 
född d. 8/7 1896, utr. första 

gången 1931. 

-r66

Carl-Gustaf Nordberg, 
född d. 22/3 1911, utr. första 

gången 1932, uttr. 1947. 

Erik Malm , 
född d. 30/8 1910, utr. första 

gången 19 32. 

Ingrid Malm, 
född d. 	 22/8 1907, utr. första 

gången 1932. 

- r67



Arvid H jä,.tberg, 
född d. 31/5 1898, utr. första 

gången 1933. 

Margit E"iksson, 
född d. 7/6 1908, utr. första 

gången 1933, död 1934 . 
. Selfrid Ersbammar, 

född d. 29/8 1908, utr. första 
gången 1934. 

Hanna Ershammar, 
född d. 8/12 1909, utI'. första 

gången 1933. 

oj 

Astrid Löfgren, 
född d. 14/3 1910, utI'. första 

gången 1933. 

-168

Dagny Nordgren, 
född d. 18/7 1909, utI'. första 

gången 1935. 

Gösta Goiis, 
född d. 19/4 1911 , ulf. första 

gången 1935. 

- 169



Runa Hägg, Lisa Lundberg, Arne Bendtz, Hildur Blom, född d . 23/8 1911, utr. första född d. 19/2 1911, husmor på född d. 2/ 10 1914, utr. första född d. 15/2 1888, korreS?on gången 1939. Missionshemmet från 1940.gången 1936, uttr. 1946. den t, anst . 1936. 

Ella DaMe, 
född d. 30/7 1910, utr. första 

gången 1936, död 1943 . 

Astrid Håkansson, 
född d. 22/5 1909, ute. första 

gången 1936. 

Ella Nilsson, 
född d. 11 / 1 1909, ute. första 

gången 1946. 

Margit Cederholm, 
född d. 4/6 1918, ute. första 

gången 1946. 

-I70  -17 I 
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