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Forord

Historien om danske missionærers liv og virke i Kina er en
vigtig del af den samlede historie om Danmark i Kina.
Den del af historien er hidtil blevet underbelyst i forhold
til historien om dansk erhvervslivs og det danske diplomatis tilstedeværelse i landet. Det rettes der op på med bogen
her.

Jeg kender selv en flig af denne historie. Jeg blev født
som missionærbarn – i Kina! Mine forældre hørte til det
sidste hold af missionærer, som ankom efter anden verdenskrig for at videreføre arbejdet i Kina. I 1949 blev de sammen med alle andre udlændinge bedt om at forlade landet
som følge af borgerkrigen og den kommunistiske magtovertagelse.
Det første hold danske missionærer ankom til Kina
i 1893. De var blevet udsendt af Det Danske Missionsselskab, og dermed havde de både en magtfuld bestyrelse og
aktive støtter i Danmark i ryggen. Alligevel var de på
mange måder overladt til sig selv.
Missionærerne var kvinder og mænd, der valgte at bruge
en stor del af livet på det, de opfattede som deres kald:
at udbrede kristendommen i Kina. Tit tog de familien
med ud i det ukendte, og de levede og arbejdede under
besværlige vilkår i en fremmed kultur med et endnu mere
fremmedartet sprog.

Undervejs måtte de træffe afgørende beslutninger om,
hvordan de skulle gribe deres arbejde an; hvordan de
skulle prioritere. Samtidig skulle de få deres familieliv til
at fungere og sikre undervisning af deres børn. De måtte
tackle problemer, som fulgte af sygdom og død, forfølgelse, overgreb, kriminalitet og tit helt umulige sikkerhedsog rejseforhold.
Danskere, der bor i Kina i dag, vil have svært ved at forestille sig de betingelser, som missionærer og andre ”expats”
levede under i første halvdel af det forrige århundrede.
Hvilken betydning havde så de danske (og andre vestlige)
missionærers arbejde? Det kan dette korte forord ikke
give svaret på, så lad bogens spændende indhold fortælle.
Jeg kan dog nævne, at interessen i Kina for kristendommen og andre religioner er stigende. Og selvom kristne
menigheder i Kina har haft svære betingelser siden 1949,
har de overlevet.
De seneste årtiers stigende velstand og åbning mod
omverdenen har givet religionsfriheden i Kina stadig bedre
vilkår. Mange kinesere søger i dag efter en større mening
med tilværelsen end den, som kommunistisk ideologi og
økonomisk velstand kan give.

God læselyst.
Beijing, den 9. juni 2007
Laurids Mikaelsen
Ambassadør i Kina

2

Introduktion

”Interessen [har] maaske ingen Sinde før i Menneskehedens Historie samlet sig saa meget om én del af Jorden og dens Beboere som
nu i de sidste 20 Aar om China og Chineserne. Man kan med ret
stor Sikkerhed antage, at denne Interesse vil vedblive at være levende
endnu i ubegrænset Tid. I Betragtning af Chinas Størrelse, det chinesiske Folks Egenskaber, dets vidunderlige gamle Historie, dets endnu
mere vidunderlige fremadskridende Nutidsudvikling og dets stadig
mere udvidede Forbindelse med Udlandet, kan man med Rette sige,
at ingen kan gøre Fordring paa at være veloplyst uden at kende noget
til, hvorledes Begivenheder og Livsvilkaar udvikler sig i China i vore
Dage.” 1
Sådan skriver pastor Arthur Smith i 1915, men formuleret
lidt anderledes kunne det lige så godt have været skrevet i
dag.
Interessen for Kina i hele den vestlige verden har ikke været
større end i disse år, hvor virksomheder fokuserer forventningsfuldt på Kinas enorme markedspotentiale og den
billige arbejdskraft. Kina er dagligt i nyhederne, og studiet
af kinesisk sprog og kultur på danske universiteter oplever
rekordstor søgning.
Også i slutningen af det 19. og i begyndelsen af det 20.
århundrede var der i den vestlige verden stor fokus på og
interesse for Kina og kineserne. Det gjaldt ikke kun for
forretningsfolk, men i høj grad også for missionsselskaber,
der så et lige så stort potentiale i det kinesiske marked, hvor
de kunne omvende i millionvis af kinesere, der efter deres
mening levede i mørke, synd og hedenskab.
Det er muligvis nok kendt, at mange hundrede danskere
boede i Kina i forbindelse med deres arbejde for store
danske og internationale virksomheder, men nok mindre kendt er det, at også over 150 danske missionærer og
deres familier drog til Kina i årene 1892 til 1949 for at
omvende kineserne til kristendommen. De drog ud for at
ændre verden, og flere opholdt sig i Kina i over 40 år. Og
på trods af megen modgang, krig, opstande, politisk tumult og
familietragedier blev de der.
Dette er et stykke danmarkshistorie, som kun få kender til,
og som hidtil kun er nået ud til en meget begrænset del af
befolkningen. Det er historien om en flok danskere, der
med en ukuelig tro i bagagen drog ud til et fremmed land
for at overbevise kineserne om at konvertere til kristendommen. Dette er historien om menneskene, familierne og

børnene, dagliglivet i Kina, forholdet til kineserne, om de
mange farer og lange rejser, om krig, japansk besættelse og
de fremstormende kommunister, der satte en stopper for
yderligere missionærvirksomhed.
Ideen til denne bog opstod, da jeg i sommeren 2003 var
i gang med at organisere en udstilling kaldet Asien set
med blå øjne i forbindelse med festivalen Images of Asia.
Her blev jeg introduceret for en fotograf, der, fandt jeg ud
af, er ud af en gammel missionærfamilie, hvor både forældre og bedsteforældre havde været missionærer i Kina og
på Taiwan. Igennem ham kom jeg i kontakt med hans farbror, der selv er født og opvokset i Nordøstkina, og som
har en stor og spændende samling af bøger, billeder, kort,
breve osv., der giver et godt indblik i de danske kinamissionærers liv og virke. Her opdagede jeg en helt ny verden og
en side af dansk-kinesiske relationer, jeg ikke rigtig vidste
noget om, og som for mig, og ganske sikkert mange andre,
umiddelbart lød kedelig, tør og tung. Efter at fået indsigt
i en lille del af det store materiale, tænkte jeg: Hvorfor
er der ikke nogen, der har brugt dette enorme materiale til
noget? Især de mange billeder, plakater og kort fascinerede
mig, og ideen til bogen begyndte herefter langsomt at vokse
frem.
Meget har selvfølgelig ændret sig, siden de danske
missionærer forlod Kina. Men når man interviewer de danske missionærer og de missionærbørn, der er født og opvokset i Kina før 1949, og læser deres beskrivelser af landet, de
kom til, og af det folk, de mødte, er det nemt at genkende
ikke bare kulturchok, kultursammenstød og problemstillinger, men også den iværksætterånd, der griber mange af
nutidens udenlandske rejsende og især fastboende i Kina.
Som i dag var de danske missionærer også dengang vidne
til en galopperende udvikling i det kinesiske samfund. Også
dengang havde mange svært ved at forstå kinesernes tænkeog handlemåde, svært ved at klare de allestedsnærværende
nysgerrige blikke og spørgsmål og var ofte forundrede over
uforanderligheden i gamle traditioner og skikke. Da det
første kulturchok var aftaget, begyndte forståelsen for landet og folket langsomt at sætte ind.
Flere af de danske missionærer tilbragte næsten hele deres voksne liv i Kina. Her lærte de både at tale og skrive
kinesisk, og de boede oftest, til forskel fra handelsfolk og
diplomater, som de eneste udlændinge i miles omkreds
midt blandt kineserne. De fik den kinesiske kultur tæt ind

3

på livet, og på trods af at udgangspunktet var, at det var
danskerne, der skulle påvirke kineserne, kan man vist med
rette sige, at Kina og kineserne generelt fik større indflydelse på missionærerne end omvendt.
Det heroiske billede af missionærerne og de romantiske og
eksotiske forestillinger om et liv i harmoni og fred i Kina,
som menighederne hjemme i Danmark ofte havde, er langt
fra virkelighedens verden, hvor der var tale om virkelig
hårdt arbejde, og hvor døden ofte var tæt inde på livet hvis ikke mandens, så hustruens eller børnenes eller en af
de mange kinesere, der søgte hjælp hos missionærerne.
Mange fik med årene et inderligt tilhørs- og kærlighedsforhold til Kina og det kinesiske folk på trods af de svære
vilkår. Da Johanne Jensen, der befandt sig som missionær i Kina fra 1917 til 1933, en gang på sine ældre dage
blev spurgt om sit tilhørsforhold til Kina, svarede hun:
”Jeg længtes mere efter Kina i Danmark end efter Danmark
i Kina.”
De danske missionærer gjorde langsomt fremskridt i Kina
i det sidste årti af det 19. århundrede. De blev en del af
den stadigt voksende skare af udenlandske missionærer,
der havde et fælles mål: at kristne kineserne. Efter bokseropstanden i 1900, hvor det var meget tæt på, at missionen
blev opgivet, voksede missionsarbejdet støt i de kommende
år. Flere penge strømmede ind, og flere missionærer blev
sendt ud - nu også flere og flere kvinder.
De missionærer, der befandt sig i Kina, var vidne til en
periode i Kinas historie, hvor landet ændrede sig markant. Og forandringerne var måske størst, mest radikale
og skete hurtigst i Nordøstkina, manchuernes gamle hjemland, i provinserne, der i dag hedder Heilongjiang, Jilin og
Liaoning, dengang bedre kendt som Manchuriet - netop
der, hvor missionærerne slog sig ned.
Det var et tilfælde, at Manchuriet blev stedet, hvor de
danske missionærer kom til at tilbringe rigtig mange år af
deres liv, og hvor flere også blev begravet, deriblandt en del
børn. De danske missionærer kom alle til at opholde sig
her i kortere eller længere tid fra 1895 til 1960. Efter 1950
var der dog kun Ellen Nielsen tilbage. Hun var blevet kinesisk statsborger og ønskede til sidst ikke at vende hjem til
Danmark.
Sporene efter danskerne er stadig tydelige, når man
rejser rundt i Nordøstkina. Men det lille stykke danmarkshistorie i Kina er hastigt ved at forsvinde, fordi der i dag
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ikke er mange tilbage, hverken danskere eller kinesere, som
kan huske og fortælle. De gamle kirker, skoler og huse i
Kina, som de danske missionærer byggede, rives i disse
år også ned for at give plads til stormagasiner, højhuse og
boligblokke. På mine rejser til Manchuriet er jeg som dansker ofte blevet modtaget med en udbredt hjertelighed og
imødekommenhed og det ikke alene af lokale kristne kinesere, men også dem, der kun har fået historien om de
danske missionærer fortalt. Jeg blev nysgerrig efter at finde
ud af, hvem disse danske missionærer var, hvilket liv de levede i Kina, og hvad det var, de gjorde, der var så utroligt,
at man stadigvæk, over 50 år efter at de forlod stedet, stadig
får denne overstrømmende modtagelse.
Mindet om udenlandske missionærer i Kina er langt fra
altid rosenrødt. Således har jeg også mødt kinesere, der
mener, at missionærerne ikke gjorde andet end at undergrave og ødelægge den kinesiske kultur ved at påtvinge dem
et radikalt anderledes værdisæt, og som, med rette, harmes
over datidens udlændinges overlegne og nedladende holdning over for Kina og kineserne.
Også i Danmark har der lydt kritiske røster. Efter at missionsarbejdet havde toppet i starten af 1920’erne, begyndte
der at opstå tvivl hos såvel en række danske menigheder
som blandt nogle af missionærerne om, hvorvidt det stadig var formålstjenligt at fortsætte missionens anstrengelser. Missionen blev herefter oftere og oftere kritiseret i
den hjemlige debat, hvor forsøget på at kristne kineserne
nu blev anset som nævenyttig, utidig indblanding i et stolt
gammelt folks traditioner. Efter missionærernes hjemkomst til Danmark og den kommunistiske magtovertagelse
i Kina i 1949 blev deres oplevelser og viden regnet for ikke
alene uaktuel, men også alt andet end god tone. De blev
regnet for kulturimperalister og en del af en uheldig fortid
for vestlige lande, som det ikke var værd at beskæftige sig
med, og deres beretninger cirkulerede kun i relativt isolerede missionskredse. Den ændrede holdning til missionærernes arbejde i Kina afspejler sig bl.a. i litteraturen
skrevet om disse danskere, der drog ud. Således nærmer
nogle bøger om missionærerne sig nærmest helgenbeskrivelser, mens mange andre bøger helt ukritisk har affejet
missionærernes indsats som ligegyldig og uden værdi.
Jeg har prøvet at være retfærdig og kritisk over for begge
parter.
Dette er ikke en kollektiv biografi om alle danske missionærer i Kina. Denne bog handler primært om de 150 danske
missionærer, der rejste ud for Det Danske Missionsselskab,
og som tog til Manchuriet. Enkelte steder er der dog, for

at forstærke eller tydeliggøre en pointe, medtaget historier
og anekdoter om andre danske missionærer, der arbejdede i Kina for andre missionsselskaber. For at afhjælpe de
mangler, en kollektiv biografi trods alt lider af, er der i
mange kapitler lavet uddybende afsnit om enkelte missionærers liv og oplevelser, hvilket forhåbentlig kan gøre det
lettere for læseren at identificere sig med enkeltpersoner.
Når jeg nævner en ny person, bliver han eller hun efterfulgt
af en parentes, der angiver, hvilken årrække vedkommende
var udsendt til Kina. Dette gør det forhåbentlig nemmere
at placere personerne i forhold til hinanden.
Det tilgængelige materiale om de forskellige missionærer
er meget forskelligt i omfang. For nogles vedkommende
har jeg en stor samling data om fx familie og uddannelse
via korrespondance, dagbøger, billeder og biografier, men
det gælder langtfra alle. Der var også stor forskel på, hvor
længe de enkelte missionærer opholdt sig og virkede i Kina.
Hvad kineserne tænkte og følte om forholdet til de danske
missionærer, er klart underbelyst. De enkelte interviews, jeg
har fået, har kun kunnet give et lille indblik i spørgsmålet
og er slet ikke fyldestgørende. Emnet er stadig både politisk
og personligt meget følsomt, og hændelser fra for 60-70
år siden står naturligvis ikke længere så frisk i erindringen,
ligesom det hverken er nemt at opstøve gamle billeder,
blade eller bøger om dette emne i Kina i dag.

korrekte stavemåde på pinyin, da det kinesiske sprog har
gennemgået en stor forandring i løbet af det 20. århundrede, og mange stednavne er blevet ændret adskillige
gange. Det betyder også, at der ikke har været konsensus
om skrivemåder af kinesiske navne, og dermed at flere
skriftformer, det være sig med bogstaver eller med tegn,
har været i brug samtidig. De fleste af disse anvendes ikke
længere i dag.
Et gammelt kinesisk ordsprog lyder således: ”Et billede
siger mere end 10.000 ord”. For at give liv til ordene har jeg
valgt at lade ”Kaldet til Kina” være rigt illustreret. Det være
sig ved fotografier, postkort, etnografikakort, landkort,
tegninger osv. Mange af billederne er taget af missionærerne selv, nogle har de købt eller selv tegnet, mens andre
er fundet rundtomkring i arkiver, bøger, på loppemarkeder
mv. Jeg håber, billedmaterialet bidrager til at gøre bogen
både læse- og seværdig.

Nogle gange befandt missionærerne sig lige midt i orkanens øje og blev direkte ”fanget” i det storpolitiske magtspil
i regionen. Andre gange er historiens vingesus gået hen
over hovedet på dem, og man kan måske i dag undres over
deres manglende kommentarer til selv store historiske
og politiske begivenheder. Bogen veksler mellem kronologiske og tematiske kapitler, hvor enkelte emner bliver
taget op samlet og set på gennem hele perioden. Igennem
disse temaer har jeg forsøgt at give et indblik i nogle af de
danske missionærers og deres familiers liv og levned for at
give læseren indtryk af det utrolige liv, mange af dem har
levet, og samtidig støve det lidt kedelige opfattelse af, som
folk ofte i dag har af missionærer, ikke blot i denne periode, men nok i det hele taget.
De steder, jeg citerer kinesisk, har jeg valgt at bruge pinyinlydskrift, som i dag er det mest anvendte system til at transskribere kinesiske tegn til bogstaver. Person- og stednavne
vil altid blive skrevet i denne form, medmindre de indgår
i et citat, hvor pinyin vil være tilføjet i parentes. Undtaget
er enkelte kendte personer, som fx Chiang Kai-Shek og
Sun Yatsen, hvor den mest kendte skrivemåde anvendes.
Enkelte steder har det været umuligt at finde ud af den
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Det Danske Missionsselskabs formål var bl.a. ”At virke til Kristendommens udbredelse blandt vilde og barbariske Folkeslægter.”

Det Danske Missionsselskab

Indtil 1880’erne var Det Danske Missionsselskabs bestyrelse
præget af grundtvigianere, men da den nye internationale
missionsvækkelse begyndte at slå igennem i 1880’erne,
blev flere folk fra Indre Mission valgt ind i missionselskabets bestyrelse og fik derigennem en stærk indflydelse
på DMS’ arbejde i udlandet, også kaldet den ydre mission.

”1. Selskabet, som har det glade Haab, at Medborgere fra
Danmarks forskellige Egne vil tiltræde Foreningen, kalder
sig i dette Haab: Det Danske Missionsselskab.

Målet i Kina var først og fremmest, som ovenfor nævnt,
at virke til kristendommens udbredelse ved at omvende
kinesere og skabe grundlag for dannelsen af menigheder.
Først senere begyndte diskussionerne om, hvornår og hvordan den kinesiske kirke skulle være selvstændig. 1922 blev
et skæringsår. Her blev det første nationale kristne råd
dannet i Shanghai ved et møde med deltagelse af både udenlandske missionærer og kristne kinesere. Hovedformålet
var at finde en måde, hvorpå den kinesiske kirke kunne opnå
enhed og selvstændighed. Dette blev også målet for de
danske missionærer og de danskstartede menigheder.

Den 17. juni 1821 kaldte lyngbypræsten Bone Falch
Rønne sammen til et møde i Taarbæk bede- og skolehus for at stifte et missionsselskab, og 63 personer skrev
under som bidragydende medlemmer. Kort efter vedtog
man selskabets love, hvoraf de to første paragraffer lød:

2. Dets Hensigt og Bestræbelse er: At virke til Kristendommens udbredelse blandt vilde og barbariske Folkeslægter.” 2
På den første side i bestyrelsesprotokollen skrev Rønne:
”Frygt ikke! Tro kun!” Det blev Det Danske Missionsselskabs (DMS) motto for eftertiden.
De første 70 år koncentrerede man sig om at støtte missionsarbejde på Grønland og i Afrika, fra 1865 blev de
første missionærer sendt til Indien, og i 1891 besluttede
man endvidere at starte arbejdet i Kina. Også flere andre
missionsselskaber opererede i Danmark på dette tidspunkt, og det var derfor ikke kun DMS, der sendte danske
missionærer til Kina.
6

Det skulle vise sig ikke at være så ligetil, bl.a fordi de danske missionærer repræsenterede mange forskellige kristendomssyn og meninger om, hvornår kineserne var klar til at
overtage ansvaret i deres egne menigheder. Det førte også
i perioder til problemer internt og enkelte missionærers
hjemrejse før tid eller endda brud med DMS.

Robert Morrison (1782-1834) bliver regnet for den første protestantiske missionær i Kina. Han brugte 25 år på at oversætte bibelen til kinesisk.

Kristendommen i Kina

Måske var det apostelen Thomas, der var den allerførste
til at bringe kristendommen til Kina, da det siges, at han
allerede i år 61 nåede til nutidens Xi’an i Shaanxi-provinsen. Ellers er det de nestorianske kristne, der får æren af at
være de første, da de ankom i år 635 via Silkevejen. Kina
var i denne periode meget åben over for udenlandsk kunst,
handel og indflydelse i det hele taget.
Herefter uddøde kristendommen næsten igen, og selvom
både franciskanermunke og nestorianske kristne havde en
vis indflydelse under Genghis Khan, var det først for alvor,
da den italienske præst af jesuitterordenen Matteo Ricci
ankom til Kina i 1583, at kristendommen igen kom til at
spille en rolle i det religiøse liv i Kina. Jesuitterne havde
held med at introducere vestlig tankegang, matematik og
astronomi til Kina og havde stor indflydelse ved kejserhoffet. Det sluttede dog brat, da kejser Kangxi forbød
katolsk mission i 1721, efter at paven havde besluttet, at
katolikkerne ikke længere kunne anerkende den kinesiske
forfædredyrkelse som ikke-religiøs.
De protestantiske missionærer ankom relativt sent til
Kina, og mange betragter Robert Morrison, der ankom
til Guangzhou i 1807, som den første protestantiske
missionær i Kina.

Missionerne spredte sig fra syd mod nord langs med kysten
efter 1842, hvor den første opiumskrig sluttede, og udlændinge fik ret til at opholde sig i en række byer, og udviklingen tog for alvor fart fra 1860’erne, hvor en ny traktat
gav udlændinge lov til at rejse overalt i landet.
James Hudson Taylor blev den mest indflydelsesrige missionær i det 19. århundrede. Han startede China Inland
Mission (CIM) i 1865 og følte sig personligt ansvarlig for,
at der hver måned døde en million kinesere uden at have
hørt om kristendommen. Målet var da heller intet mindre
end at få kristendommen ud til alle kinesere. Derfor blev
han en ivrig deltager i den store kristne vækkelsesbølge, der
ligeledes skyllede ind over Danmark, og var medvirkende
til, at også flere danskere kom til at arbejde for CIM.
Perioden fra 1901 til 1925, hvor udenlandsk indflydelse i Kina havde stor fremgang, blev også kristendommens storhedstid i landet. På trods af politisk uro, krige,
invasion, forfølgelser og undertrykkelse var der i 1949, året
for den kommunistiske magtovertagelse, stadig omkring
6000 missionærer og 20.000 protestantiske kirker med
omkring 700.000 medlemmer i Kina. Året efter havde stort
set alle udenlandske missionærer forladt landet.
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issionær blandt Hedningerne
M
– Forberedelse, ansøgning og udsendelse

”Undertegnede, som ønsker at blive Missionær blandt Hedningerne
ansøger hermed det danske Missionsselskab om Udsendelse, helst til
Kina”. 3

Sådan skrev Andreas Jensen Oksbjerg (1915-23) i 1913.
Hans brev er en af de ofte lange ansøgninger, som Det
Danske Missionsselskab modtog i begyndelsen af århundredet fra unge danskere fra alle egne af landet og alle samfundslag, der ønskede at blive udsendt som missionærer.
Og som de mange kasser i rigsarkivet vidner om, var korrespondancen mellem vordende missionærer og selskabets
bestyrelse overvældende.
Men det var heller ikke nogen nem sag at komme af
sted. For Andreas Jensen Oksbjergs vedkommende var
hans helbred efter lægens vurdering ikke alt for godt egnet til livet blandt hedningerne. ”Da han er af stærkt
tuberkuløs Familie og selv viser tydelige tegn på Kirtelsvaghed i ret betydelig Grad, kan det ikke anbefales at
antage ham”, skrev lægen. Det lykkedes ham nu alligevel
at blive antaget, måske med hjælp fra nogle af de mange
anbefalinger, der altid skulle følge med en ansøgning. I en
af dem står der: ”Han er en alvorlig, velbegavet Mand med
et stilfærdigt, behersket Væsen, måske lidt vel indesluttet,
men der er efter mit Skøn dybt tilbunds i ham, og Snakkehoveder har vi jo nok af ” 4. Heldigt for ham blev hans kommende hustru, Marie Bøye, varmt anbefalet til gerningen:
”Hun er Datter af alvorlig troende Forældre og ud fra en
særdeles sund og kraftig Slægt og er vist selv fysisk meget
stærk og rask.” 5 Hun døde desværre allerede i 1923 i forbindelse med en fødsel.
Ud over et godt helbred og et anbefalelsesværdigt væsen
krævede udsendelsen en stærk psyke. Missionsselskabet
havde tidligt opdaget, hvor galt det kunne gå, hvis man
udsendte missionærer med dårlige nerver. Ellen Marie
Nyholm (1892-94) havde efter et kort ophold i Hankou i
1893 fået et nervesammenbrud pga. de lokale forhold og
mord på svenske missionærer, og hun og hendes mand,
Johannes Nyholm (1892-94), måtte efterfølgende vende
tilbage til Danmark.
En anden, der af samme grund var tæt på ikke at komme af
sted, var Gudrun Budtz Christensen (1938-47), datter af en
kasserer fra København. Gudrun var cand.mag. i historie
og kristendomskundskab fra Københavns Universitet og
underviste på Roskilde Katedralskole. Hun var født i 1911
og således 25 år gammel, da hun i 1936 sendte sin ansøgning af sted.
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Andreas Jensen Oksbjerg og Marie Kirstine Oksbjerg.

Her stod der bl.a.: ”Jeg er opvokset i et ikke kristent
Hjem. Mine Forældre er prægtige mennesker, men min
udvikling til Kristen og kaldet til en Missionsgerning kan
de ikke forstaa; det er dem en Sorg og Skuffelse.” Hun
lægger særlig vægt på at forklare ”kaldet” og fortsætter:
”Kaldet til at blive Missionær staar i den nøjeste Forbindelse med min
Omvendelse og senere udvikling som Kristen. Det stod for mig først
som Prisen for den kostelige Perle, senere er det blevet for mig en ufattelig Naade, at Gud vil bruge mig. [...] mine Tanker og Hjerte [er]
mere og mere blevet vendt mod D.M.S.’s Arbejde i Manchuriet og til
en Kvindemissionærgerning.” 6
Engagementet fejler således ikke noget, men da frk. Budtz
Christensen skal endeligt godkendes til udsendelse til
Kina i 1937, skriver lægen: ”Der skal i Frøkenens Familie
være nogen Disposition til ’Nervøsitet’, idet Farmoderen
begik Selvmord og Faderen havde en Depression i 1915.” 7
Gudrun Budtz Christensen havde et år tidligere fået en
psykose, der viste sig at bunde i overvejelserne om gerningen som missionær, især fordi forældrene ikke billigede
og ikke forstod beslutningen.
Lægen konkluderer imidlertid:
”Hun skønnes nu at være legemligt og sjæleligt rask, men af en noget
tung sjælelig Konstitution, der ikke udelukker Tilbagefald, hvis Livet
gaar hende imod. Man vil ikke skønne, at der for Tiden er noget til
Hindring for at udsende hende som Missionær til Kina, idet man dog
nok – særlig de første Aar – bør lette hende Arbejdet mest mulige og
ikke lade hende begynde paa en for haard Post.” 8

Med en vis usikkerhed bliver hun desuden anbefalet af en
hr. H.P. Honore, der skriver: ”Jeg tror at turde udtale, at jeg
anser hende for et troende Menneske, i hvem Missionskaldet gennem flere Aar er vundet frem til en saadan Klarhed,
at jeg har Tillid til, at hun virkelig har et Kald.” 9 Hun blev
udsendt til Kina i 1938, og med japansk besættelse og krig
kom hun til at opleve nogle af de allersværeste år i landet.
Det var bestemt ikke et nemt job at søge og ej heller at få.
Mange søgte forgæves gang på gang. Og selvom flere af
ansøgerne have specifikke ønsker til, hvor de gerne ville
sendes hen, var det helt op til bestyrelsen i Det Danske
Missionsselskab at bestemme, hvor man havde brug for
den enkelte. Karen Gormsen (1906-51), der kom til at
opholde sig 45 år i Kina og blev kendt for sit børnehjem i
Dandong, var eksempelvis oprindelig fast besluttet på at
ville til Indien.

Uddannelse og ophold på missionsskole

Kaldet alene var ikke nok til at sikre de frivillige en plads på
missionsmarken i Kina. Efter antagelse skulle de vordende
missionærer uddannes på missionsskole. Fra 1890 lå skolen
i Herning, men i 1900 flyttede den til Odense, og fra 1908
kom den til at ligge i forbindelse med DMS’ nye domicil
i Hellerup.

For kvinderne lå den i mange år i Andst ved Kolding. En del
af uddannelsen blev ofte taget i udlandet, idet de udsendte
skulle kunne klare sig på engelsk. Derfor blev mange af
dem sendt på et ophold i Storbritannien, og særlig mange
kom til Skotland, hvor der fandtes indtil flere missionsskoler. Alle steder var skolerne kønsopdelt. Et ophold kostede i 1925 200 kr. (= 4850 kr. i dag) i kvartalet - en ikke helt
ubetydelig sum. Pengene blev ofte fundet ved indsamlinger
i de lokale menigheder.
Rektor for United Free Church of Scotland Women’s
Missionary College, frk. Florence Mackenzie, skriver i 1925
til DMS for at rapportere om situationen for nogle af de
danske studerende på stedet. Om frk. Inger Almstok (192640, 1946-50), der var blevet anbefalet til missionsgerningen som værende ”en solid ung pige fra et bevidst kristent
hjem”, bemærker hun bl.a.:
”Frk. Almstok har været os til stor tilfredsstillelse. Hun har vist sig,
at besidde en ærlig og stærk karakter. [...] Hendes skrevne engelske
er ganske afgjort vældig godt. Hun har en god forståelse for formsprog,
hvilket får det, hun skriver, til at lyde meget behageligt for et engelsk
øre. Hun taler langsomt, men med en god accent. Hendes intonation kunne være bedre, og hendes formuleringer er ikke altid helt fri
for dansk indflydelse, hvis hun bliver spurgt, når hun ikke forventer
det.” 10

Missionsskolen i Herning 1895. Fra venstre ses Johannes Vyff, Ole Olsen, Christian Madsen, Jens Christian Lykkegaard. Næstsidste mand er Emil
Jensen. De kom alle til Kina. Billedet er taget foran Herning Kirke.
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Uddannelsen hjemme i Danmark bestod fx i at dygtiggøre
sig inden for sit eget fag samt inden for almen og specifik
sygepleje, som fx at lære at give indsprøjtninger og trække
tænder ud, lære at tale med (prædike for) lokalbefolkningen, intensiv bibellæsning, kristendomkundskab eller
andet, der kunne gøre den enkelte til en bedre missionær.
Afhængig af baggrund tog uddannelsen i starten op til fire
og et halvt år og blev afsluttet med eksamen ved Københavns Universitet. Ole P.S. Olesen (1896-1927), der var
uddannet smed, gik på missionsskole i Herning fra 1891,
indtil han blev udsendt i 1896. Det var dog mere almindeligt, at studiet tog mellem et og tre år.
Det var vigtigt, at missionærerne havde andet end deres religiøse overbevisning og kald at byde på. Det religiøse måtte
gerne gå hånd i hånd med en praktisk anvendelig uddannelse og erfaring - de fleste missionærer var ved udsendelsen mellem 25 og 30 år gamle - og blandt ansøgerne havde
Det Danske Missionsselskab både håndværkere, fx snedkere, murere, karetmagere, malere og smede, og også gartnere, lærere, arkitekter, ingeniører, farmaceuter, sygeplejersker, læger, præster og mange andre at vælge imellem.
Med tiden blev der udsendt flere akademikere, og fra 1915
blev der krævet studentereksamen som betingelse for
optagelse på DMS’ missionsskole. Det var for at højne det
generelle uddannelsesniveau og imødekomme problemer,
såsom nødvendigheden af at være god til engelsk. DMS
støttede op om de kandidater, der manglede studentereksamen, og gav dem tid og mulighed for at uddanne sig.
Desuden kom ansøgerne fra alle egne af Danmark, lige fra
Ringkøbing til Rungsted og fra Frederikshavn til Falster,
og der var endda også et par udenlandsdanskere, fx danskamerikanere, iblandt.
Når endelig de kommende udsendinge var blevet færdige
med uddannelsen og var klar til at komme af sted, skulle
de selvfølgelig skrive under på en ansættelseskontrakt, der
dog havde en lidt anden ordlyd end de fleste andre af den
type kontrakter. I aftalen, der som udgangspunkt varede
minimum seks år, skrev de bl.a. under på ”ved deres Liv
at give et godt Eksempel, saaledes som det sig sømmer
sig for dem, der skal bringe Guds Navn til Hedningerne.” 11
Samtidig underlagde de sig til enhver tid den siddende
bestyrelse i alle sager vedrørende ikke alene udsendelse, forflyttelse og hjemkaldelse, men også giftemål,
og overholdt de ikke kontrakten, risikerede de at blive
afkrævet erstatning. I lighed med, hvad man kender i
dag, var der ligeledes en klausul, der forbød missio-
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nærerne ikke alene at arbejde på DMS’ ”mark”, hvis man
forlod tjenesten, men også at bosætte sig der, og når de
vordende missionærer skrev under, lovede de samtidig
”med Regnskabsdagen for øje samvittighedsfuldt at ville
holde efter den Naade, som Gud mig dertil vil forlene”.12
Det var ikke nemme ansættelsesbetingelser, hverken
dengang eller i dag, men selvfølgelig heller ikke et helt
almindeligt job.

Kaldet

Ikke mange føler sig vel ”kaldet” til noget nu om dage,
men det var netop, hvad missionærerne gjorde. Kaldet stod
oftest over alt andet. En eventuel ægtefælle og familie kom
som regel i anden række. Et kald kan vel bedst beskrives
som en indre dybfølt trang til noget. I dette tilfælde til at
udbrede kristendommen til folk, som ikke var bekendt med
den i forvejen - ”hedningemissionen” kaldte man arbejdet i
det fremmede. Man talte dengang om et fælles ansvar for de
kristne nationer, og i en kristen studiebog fra 1910 findes et
kapitel med overskriften “Nogle Kvalifikationer som kræves
hos en Missionær og kristne Nationers Ansvar overfor de
tilbagestående Racer.” 13 De steder, hvor befolkningen endnu ikke var kristen, havde nærmest krav på missionærerne.
I Dansk Missionsblad (DMB) fra 1891 stod der: ”Ja, stakkels Indien, [...] Persien, Mongoli, Thibet, Corea, Japan, Ny
Zeland [...] og mange andre lige saa formørkede som stakkels Kina. Og saa Jøderne, de have dog et eget Krav til os.”14
Et særligt dybfølt mål med livet nærmest tvang missionærerne til at forlade deres fædreland og begive sig ud på en
rejse, der var lige så farlig, som den var lang. Mange kæmpede i årevis med at opfylde deres mission og kald, og nogle,
som fx Inger Almstok, endte med at få en depression, fordi
kaldet var for stor en byrde at bære rundt på. Dette dybfølte
guddommelige kald gav dem tålmodigheden og styrken til
at lære sig sprog, der var væsensforskellige fra noget, de
ellers kendte, til at være væk fra familien i årevis, kæmpende
med gentagne alvorlige sygdomme, bureaukratisk rod, indbyrdes kontroverser, uoverenstemmelser med den siddende
bestyrelse i Danmark og i forholdet til kineserne og ikke
mindst kæmpende med en ofte langsommelig fremgang for
missionsarbejdet.
Mange af de danske missionærer fik deres kald i de sene
teenageår, undertiden som noget, der slog ned i dem
som et lyn, men oftere som noget, der gradvist indfandt
sig. Astrid Berggreen (1918-46) fortæller, at hun som
14-17-årig begyndte at blive draget mod Gud, da ”Ver-

dens Lyst” ikke kunne fylde hende, og som 18-årig overgav
hun sig så helt. Selve kaldet oplevede hun på denne måde:
”Efter at have hørt en Prædiken af Pastor Busch, i hvilken det blev
stærkt understreget, at hvad man ikke kender, kan man ikke elske, bestilte jeg straks Dansk Missions Blad, og ved Læsning af det
og anden Missions Litteratur kom jeg til at elske Herrens Gerning
blandt Hedningefolkene, og det blive en stor Glæde for mig at give til
Hedningemissionen. Men først for 1½ Aar siden begyndte der at lyde
et personligt Kald til mig, og det fæstnede sig mere og mere. Først tog
jeg imod det med Glæde og Begejstring, men senere kom der Tider,
hvor jeg meget ønskede at maatte blive fri for den Tanke, og en enkelt
Gang græd jeg over den Byrde, jeg syntes det var. Men jeg bad dog
aldrig Gud om at blive fri.” 15
Det kunne altså også være en tung byrde at opleve et kald.
Astrid Berggreen ventede da også med at ansøge missionsselskabet om at blive udsendt til 1916, da hun var 28 år,
måske fordi også hun manglede forståelse for beslutningen
hos familien.
At være kaldet var heller ikke altid nok til at klare strabadserne, og en del missionærers ophold i Kina blev relativt
kort. Mange af dem måtte indse, at selv deres mest noble
intentioner og fromhed ikke kunne stå mål med den kulturelle isolation, de magre resultater, de hyppige epidemier
og den politiske tumult, landet bød på.

Indkøb, udgifter og udsendelsesfest

Især de første missionærer vidste i virkeligheden ikke, hvad
det var, de kom ud til i Kina. Hvad kunne man, og hvad
kunne man ikke købe på stedet? For at være på den sikre
side havde missionærerne en del gods med hjemmefra.
Da der ikke fandtes smedejernsovne i Kina, blev disse,
prydet med sloganet ”Arnens Lue gør hjemlig Stue” udskibet fra C.M. Hess i Vejle. Desuden blev der sendt klaverer,
møbler, cykler, gardiner og meget andet ud til Manchuriet.
Blandt de ting, den 33-årige Ole Olesen købte ind i 1896,
finder man bl.a. overtøj, gangklæder og hovedbeklædning
til 253,75 kr.; et jagtgevær til 30 kr.; briller, kikkert, kompas,
termometer og barometer til 32 kr.; uldtøj til 78,30 kr.; fem
sæt lærredstøj til 25 kr.; porcelæn og køkkenudstyr til 70
kr.; lange støvler, spadserestøvler, sko og galoscher til 68,75
kr.; sengetøj inklusive uldne og vatterede tæpper, lagner og
puder for 104,50 kr.; dækketøj og håndklæder for 36,50
kr.; værktøj for 50 kr.; og knive, gafler og skeer for 30 kr.
I alt købte han ind for 1000 kr. (omkring 60.000 kr. i dag),
og regningen blev betalt af DMS.16 Det indkøbte udstyr blev
så sendt med et af ØK.s skibe til Kina og fragtet ud til deres

endelige destination - ofte på små kinesiske hestevogne.
Beløbet faldt dog med tiden, bl.a. fordi møbler og inventar
normalt gik videre til afløserne, når et missionærpar forlod
en missionsstation. Desuden kunne man efterhånden købe
meget lokalt i Kina. 25 år senere, i 1921, fik Helga Bech
Andersen (1921-46) fra Vrold ved Skanderborg kun 535,25
kr. (knap 11.800 kr. i dag) til at købe udstyr for. 17
Missionærerne blev også af missionsselskaberne anbefalet
en særlig garderobe. Skønt det er sikkert, at mange af danskerne ikke havde råd til at leve op til alle anbefalingerne,
var der selvfølgelig visse standarder for påklædning, som
man forsøgte at overholde. Således fremgår det af M.W.
Browns anbefalinger, at
”Man skal som minimum have tre sæt tøj. Et sæt, meget tyndt, passende til en periode på to til fire måneder afhængig af arbejdssted med
meget varmt vejr. En tropehjelm er en nødvendighed; mørke briller og
motorbriller er meget anvendelige. Et sæt, af medium tykkelse, til de
korte forårs- og efterårsperioder, op til tre til fire måneder. Det sidste
sæt, det varmeste der kan fremskaffes, er til de kolde vintermåneder,
i praksis resten af året. Dertil skal man have en pelsfrakke, en
pelshue eller hætte, og pelshandsker, fløjlsstøvler med filt og en tyk,
strikket uldsweater. Husk at købe overtøjet ekstra stort så man kan
have ekstra lag tøj indenunder om nødvendigt.” 18
Tropehjelmen, der dengang blev anset som uundværlig for enhver vesterlænding på rejse uden for Europa og
Nordamerika, kunne de udrejsende fx erhverve sig i nogle
af anløbshavnene på sejlturen igennem Det Røde Hav.
Derudover skulle man som missionær ofte ud at rejse
på kortere eller længere ture, og det krævede selvfølgelig
særligt ekstraudstyr:
”Rejseudstyr er en nødvendighed. Det bør bestå af en feltseng, et
vaskefad, et emaljesæt til at spise af; sengetøj; en saddel, ikke for stor;
en god regnfrakke og høje ridestøvler, der gør at man kan krydse lavvandede floder. Man skal desuden ikke undlade at medbringe ekstra
læder til reparationer og diverse stykker praktisk værktøj. Søstre skal
undgå meget korte, stramme nederdele og kjoleliv, der er meget nedringet. Løse kjoler og jakker er en nødvendighed.” 19
Inden udsendelse blev alle elever, der havde bestået samtlige prøver på missionsskolen og gjort tilfredsstillende
fremskridt, ordineret, så de kunne fungere som missionærer i Kina. Andre uddannelser var ikke nødvendige og betød,
at man selv uden teologiuddannelse havde mulighed for at
komme til at bære sort præstekjole med hvid krave i Kina.
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Denne begivenhed blev naturligvis fejret med en såkaldt
missionærindvielse. Indvielserne tiltrak ofte rigtig mange
mennesker og var derfor en begivenhed, som mange
kirker var interesseret i at afholde. I Jylland var det domkirkerne i Ribe, Viborg og Haderslev, der blev mest brugt.
På Sjælland foregik det fx i St. Johanneskirken i København.
Festen for Conrad Bolwig (1893-1946) og hustru blev
afholdt netop her. Ved denne lejlighed blev der talt med
stærke ord om behovet for mission i Kina, hvor kristendommen, på trods af en ældgammel kultur og store tænkere, havde haft ringe kår. ”Ikke mindst ved de mange
vantro Europæere og Amerikanere, der søgte hertil og alene
søgte, hvad der hører denne Verden til.” 20Afrejsen blev ofte
et tilløbsstykke med familie, venner, missionsselskabet og
orkester til at tage afsked med de enkelte missionærer. Alle
var klar over, at man måske aldrig fik hinanden at se igen.

Tiden

Nederlaget i 1864 og tabet af Sønderjylland kom til at virke
som en katalysator til ny udvikling i det resterende Danmark og perioden ca. 1870-90 kom til at blive kendt som
Det Moderne Gennembrud. Danmark var som forvandlet.
Befolkningen ønskede at genrejse landet og en stor foretagsomhed med bagvedliggende nationale motiver blomstrede op både på landet og i byerne. Det skabte et økonomisk opsving i Danmark, som red med på en europæisk
bølge af optimisme og udviklingstrang. Det var damp-
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Vilhelm Bech var formand for Indre Mission 1881-1901.

maskinernes storhedstid, og røgen fra de høje skorstene var
tegn på fremskridt og udvikling. Samtidig voksede der en
stærk politisk bevidsthed frem i befolkningen og bønderne
og arbejderne organiserede sig i de nystartede partier
Venstre og Socialdemokratiet. Det var i det hele taget en
oplysningstid, og mange højskoler og aviser blev startet i
disse år og gav almindelige borgere muligheden for at følge
med i begivenheder i verden udenfor.

kaldte hedenske lande og kolonier. Conrad Bolwig (18931946) skriver i 1903, at der i forbindelse med krydseren
”Valkyriens” togt til Øst-asien i 1899-1900 var opstået
rygter om, at også Danmark ville kaste sig ind i kampen for
et lille stykke Kina. Det blev dog kun ved snakken.22

Danmark var et land i opbrud, og mange flyttede fra landet
til byerne, især København, eller tog måske endda skridtet
videre og emigrerede. 394.000 danskere udvandrede således
mellem 1869 og 1908 21, hvilket svarede til op mod 20
procent af befolkningen. Udvandringen fra Danmark
symbo liserede også, at befolkningen havde fået et mere
internationalt syn på tingene, samtidig med der foregik et
generelt opgør med de gamle traditioner. Der var desuden
en stærk tro på videnskaben, medicinen, udviklingsteorien,
især karakteriseret ved darwinismen, og en udbredt større
frihed i forhold til religion og seksualitet.
Ikke alle støttede imidlertid de forandringer, der skete i
tiden. Flere oplevede et samfund i moralsk forfald. Heriblandt fx Indre Mission med dens stærke og karismatiske lederfigur Vilhem Beck. Flere vækkelsesbølger tog
Danmark med storm og mange danskere blev omvendt
i disse år drevet af Indre Missions centrale værdier om
tilbageholdenhed over for det verdslige og ønsket om
at omvende andre til kristendommen. Det sociale og
religiøse miljø i slutningen af det 19. århundrede var således
gunstigt for ”fødslen” af en kinamission. Det var en tid,
hvor den vestlige kultur dominerede resten af verden. Den
imperialistiske ekspansion gav ikke anledning til kritik, men
blev set som altruistisk svar på et forøget kendskab til den
ikke-vestlige verden. Den vestlige civilisations succes var en
vigtig motivationsfaktor for missionsvirksomheden, fordi
den blev tilskrevet det kristne fundament. Protestantiske
missionærer fik nærmest helgenstatus i dele af offentligheden, og selvom missionærerne især senere blev yderst
opmærksomme på forskellene mellem tro og kultur, var
det, som denne bog viser, i starten svært at skelne. Dermed
kom missionærerne til at se den kristne civilisation som det
primære resultat af troen. Der var dog også andre mere
praktiske aspekter i slutningen af det 19. og starten af det
20. århundrede, der bidrog til den hurtige vækst i de protestantiske missioner. Det var blevet muligt at rejse over
lange afstande til fjerne lande pga. forbedret infrastruktur
og kommunikation. Desuden var årene omkring 1890, hvor
tanken om en mission i Kina blev mere og mere konkret, en
tid, hvor der i det store hele var fred i det meste af verden.
Det var også en tid for voksende rigdom, og rige kristne
støttede meget aktivt missionsvirksomheden i de så13

Viden om Kina i Danmark

I årene omkring 1900, hvor den danske mission oplevede
sin største ekspansion, var der en udbredt interesse for
de lande langt borte, som vi i de vestlige lande var ved at
”opdage”. Fx bragte de danske aviser og ugeblade derfor
jævnligt historier fra disse lande. Ikke desto mindre var
artiklerne generelt præget af datidens noget nedsættende
holdning til ”de fremmede” - således også til Kina og
kineserne. De danske aviser og blade måtte for størstedelens vedkommende ty til udenlandske journalisters og
telegrambureauers dækning af Kina, om end enkelte danske nyhedsmedier havde direkte kontakt til kilder i Asien.
Bl.a. det indremissionsk drevne Kristeligt Dagblad fik igennem de danske missionærer jævnligt beretninger fra riget
i midten. Også Politiken bragte artikler skrevet af bosiddende danske forretningsfolk, ofte i rejseartikelform. Sidstnævnte var nok den avis, der gav den bedste, mest dækkende baggrundsinformation og satte fokus på kulturen
på en måde, der gav læseren mulighed for en selvstændig
stillingtagen. Der var dog eksempler på, at der også på
sidstnævnte avis fandtes holdninger til missionen. Således
fremgår det af en lille artikel bragt i Politiken i sommeren 1900, at kineserne er ”[...] et Kæmpefolk, hvoraf det
store Flertal bestaar af ligegyldige eller rene Fritænkere,
skævøjede Grinebidere, som med største Fornøjelse lader
sig omvende.” 23

Denne sommer, i året 1900, kom de danske missionærer i
Kina for alvor på folks læber herhjemme, da bokseroprøret
i Nordkina pludselig gjorde landet og missionærernes
skæbne til dagligt stof i aviserne. De danske missionærer
havde derfor en vigtig indflydelse på danskernes kinaopfattelse i starten af det 20. århundrede.
Kina var ellers ikke dagligt stof i de danske aviser i disse
år, men i de danske missionsblade, Dansk Missionsblad og
Missionsbudet, havde man allerede i en del år jævnligt kunne
læse interessante historier fra riget i midten. Historierne var
oversat fra engelsk og handlede om alt fra det kinesiske folk
til folketro, geografi og politik foruden selvfølgelig behovet
for mission. Efterhånden overtog de danske missionærer
rollen som skribenter, og læserne af disse blade kan måske
betegnes som de bedst underrettede om Kina i sin helhed i
denne periode. Det siger dog noget om indtrykket af Kina,
da en af Minna Bolwigs slægtninge kort før hendes udrejse
i 1893 kommenterer: ”Det er da ingen nytte til, at du
sidder der og syr gardiner – hvem ved, om I i det hele taget
får vinduer i jeres stuer - og, ja, I bliver måske snart slået
ihjel.” 24 Faren var dog reel nok, og det lader til, at de fleste
missionærer tegnede en livsforsikring.
Missionærerne skrev utroligt meget. Foruden et utal af
breve og artikler i aviser og tidsskrifter havde de tidligste

Religions Verdenskort 1904. ”Det ser mørkt ud paa Verdenskortet,” står der som kommentar i Kortbog for Dansk Mission s. 4-5.
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udsendinge skrevet 36 bøger og hæfter på de første fem
år, efter de startede mission i Manchuriet i 1895, og denne
skrivekløe fortsatte hos de fleste livet igennem helt til de
sidste missionærer måtte flygte. Den store produktivitet
bekræftes også af Dansk Kinabibliografi 1641-1949, hvor
der i kategorien ”Mission og religion” forekommer tæt ved
400 titler, som for hovedpartens vedkommende er skrevet
af de danske missionærer i årene mellem 1896 og 1949.
Karakteristisk for de fleste udgivelser har været, at man har
fokuseret på det positive, på antallet af nye omvendte og
kristendommens fremgang. Som Enoch Rostø (1930-38)
skriver:
”Nu kunde Kapitlet om Vanskelighederne sagtens gøres omfattende;
men det bliver det som Regel aldrig i nogen Missionærs Beretning.
Vanskelighederne skal og bør vore Forbedere kende; men ellers gælder
det: [...] Vi vil helst fortælle om og dvæle ved Sejren.” 25
Herhjemme fik danskere også mulighed for ved selvsyn at
opleve det folk, som missionærer færdedes iblandt i Kina.
De første kinesiske immigranter kom til Danmark i 1902
efter at være blevet inviteret hertil af Tivoli i København,
som gennem billetsalg fremviste disse eksotiske væsener for
interesserede. For at forøge sensationen blev en ”kineserby” bygget på området, hvor Københavns hovedbanegård
ligger i dag.

Malermissionæren Peter Nørgaard

Peter Nørgaard fra Mammen uden for Viborg fik, efter en
del år som maler, kaldet til at blive missionær. Han blev
optaget på missionsskolen i Herning som 24-årig i 1899.
Han havde desværre svært ved at følge med i nogle af
fagene, især de teoretiske, og han blev derfor rådet til at forlade skolen igen efter to års studier. Efter arbejde i KFUM
og ophold på bl.a. Børkop højskole, blev han i 1904 spurgt
af KFUM, om han kunne være interesseret i at være deres
hedningemissionær. Han indvilgede, hvorefter han i 1905
igen blev optaget på missionsskolen. Denne gang fuldførte
han uddannelsen og blev den 25. marts 1908 ordineret og
var klar til at blive udsendt til Kina. Her kom han til at bo
og arbejde indtil 1949. Kredse i Thy og Mors betalte for
uddannelsen på missionskolen og støttede også senere hans
arbejde i Kina.
Nørgaard var en habil kunstner, og han både digtede,
tegnede og malede hele livet. Under opholdet på missionsskolen fik han i 1906 udgivet dette maleriske digt, der levende fanger både stemningen på missionsskolen og modsætningerne mellem missionær og hedning. 26

Stereotype kinabilleder som dette var meget udbredt i vesten før år 1900.
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Slægtens skyld
Hedningen:
Hvem er det, – hvem tør sig vove
Ind i vores dunkle skove
Her at trænge uden lov?
Ha! Jeg ser – en af de hvide, hvad vil han? – Ja hvem kan vide,
Om han tænker her på rov?
Guder I
Stå mig bi,
Om jeg køllen mod ham svinger –.
Hvide mand, sig hvad du bringer!
Missionæren:
Fred jeg ønsker for din stamme,
Og jeg beder om det samme,
Sænk din kølle nu med ro.
Hid jeg kom fra fjerne lande
Med et budskab om den sande,
Ene gud, som I må tro.
Den, der tror
På hans ord,
Skal for evigt eje livet.
Større nåde blev ej givet.
Hedningen:
Undres ej, – jeg tvivler meget,
thi så ofte blev vi sveget,
plyndret af den hvide mand,
og trods vore råb og bønner
bandt I vore bedste sønner,
solgte dem til fremmed land –.
Piskeslag
Dag for dag –
Sig, hvori bestod vor brøde,
når I pinte os til døde?
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Missionæren:
Brøden hviler ej på eder,
Men på os, og derfor beder
Jeg om lov at gøre bod.
Som erstatning jeg forkynder
Evig frelse for hver synder
Købt med dyre offerblod.
Himlens Gud
Sender bud,
At hans søn dig gav i døden
For at sone syndebrøden.
Hedningen:
Smukt du taler, men din lære
Kan vist ej fra himlen være;
Thi der spørges i vort land,
at de hvide øver laster,
som en hedning selv forkaster
og må lyse hårdt i band.
Rejs kun hjem,
sig til dem,
at de selv må bedre være,
før vi tror på deres lære.
Missionæren:
O, mit folk, min slægt derhjemme
Hør, hvad denne hedningestemme
Har for bud at bringe jer.
Sorg og skam mit hjerte fylder,
Når jeg ser, hvad slægten skylder
For sin synd mod hedninger.
Må vi ej
Hver for sig
Bøje os for nådens trone?
Også vi har skyld at sone.

er tænkes vist særligt paa Kina
D
– En ny mission og begyndelsen i Kina, 1891-99
Omkring 1890 var der opstået en stadig mere livlig diskussion om muligheden for at udvide missionsmarken til
også at omfatte Kina, og artiklerne om Kina i missionsbladene blev hyppigere. Arbejdet i Indien gik meget langsomt fremad, og det var håbet, at Kina ville blive en lettere
missionsmark. Det førte til, at man i Dansk Missionsblad i
1891 kunne læse denne indtrængende opfordring:
”Der tænkes nu for Alvor af Bestyrelsen for det danske Missionsselskab paa at begynde en ny Mission, og der tænkes vist særlig paa
Kina. Det er et stort Folk med en ældgammel Kultur, det her gælder.
Skulde vi da ikke aabne dette nye Felttog saaledes, at det maa kendes,
at vi ikke forgæves have gjort saa mange bitre Erfaringer paa vor
gamle Missionsmark. [...] Jeg beder da Bestyrelsen tage mod nogle
Tanker til Overvejelse, og jeg vil blot paa Forhaand sige, at de ere
udsprungne af en ædruelig Overvejelse paa Grundlag af en fleraarig
Kærlighed til Evangeliets Udbredelse blandt dem, som sidde i Mørke.
Send da ud en lille Koloni bestaaende af Mænd og Kvinder, hvem
Herren virkelig har udrustet med de til Gerningen fornødne legemlige
og aandelige Kræfter. [...] Naar da disse ere komne saa vidt i det
sikkert vanskelige Sprog, at de kunne nogenledes bevæge sig i det, saa
lad dem arbejde hver paa sin Station. Disse Stationer skulle alle ligge
ligesom i en Ring omkring en Hovedstation som Midtpunkt. Paa hver
Station bør der være mindst to, hvilket jo af sig selv gaar i Orden,
hvor Missionæren er gift.” 27
Og Kina blev det. Den 24. juni 1891 vedtog man ved et
møde i det danske Missionsselskab, dog ikke uden en del
uenighed, at starte en ny mission i landet, og de første
udsendinge, Johannes og Ellen Marie Nyholm (1892-94)
samt frk. Caroline Johansen (1892-96) fra Røde Kors, blev
sendt af sted i oktober 1892. Rejsen gik over USA, hvor
de skulle opholde sig en tid hos de danske lutherske menigheder for bl.a. at samle penge ind til kinamissionen.
De fik dog ”[...] ogsaa Lejlighed til at se noget af den store, travle
By, hvor man farer af Sted snart med elektriske Sporvogne, snart
med Luftjernbanerne, der ere byggede oven over Gaderne ved 2. eller
3. Etage. – Forunderlig broget er Folkemængden her i New-York;
alle Nationer findes mellem hverandre. Vore Øjne søgte blandt disse
forskellige Racer navnlig efter Kineserne, som ogsaa her ere stærkt
repræsenterede og færdes i deres Hjemlands Dragter. Vi aflagde et
Besøg i det saa kaldte Kineserkvarter med det kinesiske Tempel temmelig skident og skummelt - og en Mand, formodentlig buddhistisk Præst, opholdt sig her og solgte kinesiske Røgelsespinde til den
besøgende. Det hele gjorde et bedrøveligt Indtryk.” 28

De blev godt modtaget af de danske menigheder, hvor
de kom frem, fra New York til Chicago, Minneapolis og
Omaha. Frem til omkring 1920 talte man stadig dansk i
kirkerne her, og flere af præsterne kendte missionærerne
hjemmefra. Fremmødet i de store byer som New York og
Chicago var dog skuffende for Johannes Nyholm. ”[...] hvor
forsvindende faa i Sammenligning med alle disse mange
Danske, der findes i denne By [New York], og som Døden
ruger over. Her er en stor Arbejdsmark”, skriver han – dog
med den tilføjelse, at missionsarbejdet blandt ”den store
vantro Masse af danske i Chicago” også af og til bar frugt.
De besøgende mødte også den danske indianermissionær
Lauritz Nielsen, som boede og arbejdede blandt indianere
uden for danskerbyen Blair i Nebraska. Han havde lært
indiansk, mens han underviste indianerne i engelsk.29
Efter turen rundt i USA, der resulterede i en støtte fra de
danske menigheder på ca. 700 kr. (ca. 44.000 kr. i dag), drog
det lille rejseselskab (Johannes og Ellen Marie Nyholm samt
Caroline Johansen) til slut til Vancouver i Canada, hvorfra
de sejlede mod Shanghai om bord på ”Empress of India”.
Her oplevede de det som frustrerende, at de på den lange
rejse ikke kunne tale med kineserne om bord. ”Sørgeligt
er det, at deres engelske Ordforråd er saa lille, og saa snart
man fra det materielle - Spise og Drikke - vender sig til aandelige Ting, er det helt umuligt at faa en Samtale med dem.
De forstaa Intet,” 30 skrev Johannes Nyholm.
De ankom til Shanghai den 29. januar 1893 og tog derfra videre med dampskib op ad Yangzi-floden til Hankou
(i dag en del af Wuhan) i Hubei-provinsen, som de nåede
den 8. februar. Opholdet blev dog, som sagt, af kort
varighed. I juli blev to svenske missionærer myrdet af en
ophidset flok kinesere, og en norsk missionær, Ludvig
Johnsen, døde ligeledes kort efter. Allerede den 18. august
rejste Nyholms hjem til Danmark igen, da, som det fremgår
af en notits i Dansk Missionsblad, ”fru Nyholm har faaet
et Anfald af Sindssyge og desuden venter sin Nedkomst i
December. Nyholm har af to Læger i Hankou faaet Attest
for Nødvendigheden af at rejse hjem.” 31Flere skibe nægtede
imidlertid af ovennævnte grunde at tage hende med, og de
måtte derfor vente knap tre uger i Shanghai på at få skibslejlighed. Caroline Johansen, der var hos dem i Shanghai,
havde under ventetiden været tæt på at dø af dysenteri, men
hun kom sig og kunne hjælpe fru Nyholm inden dennes
hjemrejse. To venner af Kinamissionen i Danmark tilbød at
betale 1100 kr. (ca. 66.000 kr. i dag) til at dække for omkostningerne for sygdom og hjemrejsen for de to missionærer.
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En stor flod og et stort og fjendtligt folk

Det blev altså byen Hankou, der kom til at danne ramme
om danskernes dramatiske start på missionsarbejdet i Kina.
På forhånd havde der været en del diskussion om, hvor i
landet man skulle tage udgangspunkt, og flere steder var på
tale. Præstesønnen og teologen Conrad Bolwig fra Øster
Nykirke ved Vejle ankom første gang til Shanghai den 7.
november 1893 sammen med sin kone, Minna. Han skrev
et år forinden:

”Det var et vanskeligt Klima dernede, varmt hele Aaret, jeg tror ikke,
vi var blevet meget gamle, hvis vi var forblevet der. Man kunde først
begive sig ud om Aftenen, naar man vilde have frisk Luft; i Stuerne
havde man Punkah [en stor vifte ophængt i loftet] til at skaffe Luft i
den ophedede Stue. Om Natten sad der en Mand udenfor paa Verandaen og trak Punkahen, men naar han faldt i Søvn, vaagnede vi!” 34

”Nyholm skal altså foreløbig til det nordlige Kina, men er det afgjort,
at hans endelige Virkekreds også vil blive det nordlige Kina? Jeg vilde
have foretrukket det første Sted der var tale om, Provinsen Zichuen
[Sichuan] i Midtkina. Jeg holder mere af Varme end Kulde; og i det
nordlige Kina skal der jo være temmelig koldt om Vinteren.” 32
I bestyrelsen havde Manchuriet også først været på tale som
det sted, hvor missionen skulle indledes. Ikke desto mindre
blev dette ændret, da man alligevel ikke syntes, at Manchuriet var en del af det ”rigtige” Kina. Valget faldt i første
omgang på området omkring Hankou. Her stod venner fra
den Norsk-Lutherske Mission parat til at byde missionærerne velkommen, og beskrivelsen af Hankou var ligeledes
lovende:
”I Hupe [Hubei] ligger Kinas og maaske Verdens største Stad ved
Jangtsekiang [Yangzi] som her er 13,000 Fod bred, den bestaar af
3 Dele, Wu-tsjang [Wuchang], Han-jang [Hanyang] og Hang-kau
[Hankou], der tilsammen antages at have ligesaa mange Indbyggere
som London. [...] intet Sted i Asien finder der saa stor Handelsomsætning Sted. Beboerne [...] ere for største Delen ægte, ublandede Kinesere, dygtige, begavede og udviklede, men tillige stolte og overmodige.” 33
Efter ankomsten til Hankou blev Bolwig sendt på undersøgelsesrejser rundt i Kina og blev i den forbindelse bl.a.
anbefalet Liaoning-provinsen i Manchuriet. På trods af at
denne provins tilhørte den presbyritanske mission, blev
den af andre missionsselskabers missionærer anset for
potentielt at være et egnet missionsområde for danskerne.
Missionsselskaberne delte Kinas områder mellem sig i
interessesfærer, ligesom stormagterne gjorde det. Beslutningen hjemme i Danmark lod dog vente på sig.
Mens Conrad var ude på sine rejser, blev Minna tilbage i
Hankou. Hun var dog ikke særlig begejstret for byen og
klimaet, også selvom de havde folk til at gøre det mere behageligt for sig:
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Missionærfamilie ankommer til Hankou via Yangzi-floden, ca. 1900.

I mellemtiden brød den første af de kinesisk-japanske krige
ud den 1. august 1894, og Caroline Johansen tog op til
Lüshun på Liaodong-halvøen i Manchuriet for at melde
sig til at pleje de kinesiske sårede. Trods meget ihærdighed
lykkedes det hende imidlertid ikke at komme til at arbejde ved lazaretterne. Hun var dog sikker på, at de kinesiske
kvinder ville egne sig godt som sygeplejersker, hvis de fik
muligheden. ”De gaa saa stille omkring og ere som Regel
meget fintfølende.” 35 Hun vendte tilbage til Hankou med
uforrettet sag i slutningen af november samme år. Da kineserne få måneder efter tabte krigen, måtte de bl.a. afgive sydspidsen af Liaoning-provinsen, kaldet Liaodong-halvøen, og
Taiwan til Japan samt betale en stor krigsskadeserstatning,
og det var med til at vende stemningen over for udlændinge

til det værre. Frk. Johansen oplevede efter hjemkomsten til
Hankou, at hun nu følte sig utryg ved at gå alene i byen, og
de lokale råbte ”fremmed djævel” efter hende, hvilket hun
aldrig havde oplevet før. Udtrykket var en af kinesernes
mange kaldenavne for udlændinge, og selvom det her blev
brugt og opfattet fjendtligt, kunne det også i andre situationer bruges for sjov.
Imens fortsatte Bolwig sine rejser, hvor han også fik sine
første erfaringer udi at prædike for kineserne, men første
gang han talte om de ti bud, måtte han erkende, at det
først var, da han nåede til det fjerde bud, ”Du skal ære din
fader og din moder”, at der var forståelse at spore blandt de
sammenstimlede kinesere. Bolwig tilføjer med eftertryk:
”Folk var meget nysgerrige og paatrængende, de havde vel
ikke før set ’en udenlandsk Djævel’. 36
Til syvende og sidst blev det dog hverken i Sichuan eller
Hubei, at de danske missionærer kom til at tilbringe mange
år. Centralkina var heller ikke et optimalt sted at starte
mission, da området langs Yangzi-floden i disse år havde
oplevet adskillige lokale oprør vendt mod det svage Qingdynasti og mod udlændinge og missionærer især. 10. juni
1895 blev Caroline Johansen gift med den nyligt udsendte
Henrik Knudsen (1894-96), og kort efter blev det endelig bestemt, at de alle skulle rejse mod nordøst. I august
samme år tog de afsked med Hankou, der for Bolwig havde
været kendetegnet af bl.a. ”en stor Flod [og] et stort og
fjendtligt Folk.” 37

Qing-dynastiet (1644-1911)

Qing-dynastiet blev det sidste kejserdynasti i Kinas historie.
Det blev grundlagt af manchuerne, et nomadefolk fra Nordøstkina, også kaldet Manchuriet. Manchuernes Kina blev
større end nogensinde før og kom bl.a. til at omfatte både
Mongoliet og Tibet. De to kejsere Kangxi (1661-1722)
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Til Manchuriet

Baggrunden for danskernes mulighed for at arbejde og
bosætte sig i Kina var blevet fastlagt allerede 30 år tidligere,
den 13. juli 1863, gennem en traktat underskrevet af de to
nationer. Heri præciseredes det, hvilke rettigheder Danmark
og danskere havde i Kina. Der stod bl.a.: ”Danske Undersaatter, som bekender sig til eller forkynder den kristne
Religion skal have Ret til at nyde de kinesiske Myndigheders Beskyttelse, heller ikke maa nogen saadan Person, der
fredelig udøver sit Kald og ikke forsynder sig mod Lovene,
forfølges eller forulempes.” 38 Og via bestemmelsen, der lød
således: ”[D]et fastslaaes hermed udtrykkelig, at den danske
Regering og dens Undersaatter skal have fri og lige Del i alle
de Forrettigheder, Friheder og Fordele, som hans Majestæt
Kejseren af Kina har tilstaaet eller herefter vil tilstaa
ethvert andet Lands Regering eller Undersaatter”, havde
man endvidere sikret sig, at ”det tillades [danske] Missionærer at leje og købe Jord i alle Dele af Landet og at rejse
Bygninger herpaa”. 39
Derfor kunne Conrad Bolwig i 1895 forhandle direkte
med den presbyterianske mission om fordeling af missionsmarken. Den presbyterianske mission indvilgede i at overlade danskerne et stykke af det sydøstlige Liaoning uden
større betænkning - måske ikke overraskende, idet området
var hærget af røvere. DMS’ bestyrelse havde dog alligevel
ikke helt bestemt sig og overvejede nu Shandong-provinsen. Det blev imidlertid ved Liaoning, og missionærernes
gods, inklusive en del møbler, kunne nu sejles fra Yantai
over til Yingkou. Turen blev endda gratis, da det viste at
være en sønderjysk kaptajn, der førte det tyske skib, som
fragtede gods på ruten.
Den 5. oktober 1895 kunne de så endelig gå i land i Yingkou
i Liaoning med visheden om, at det var her i dette område,
at deres fremtid lå. Den 22. april året efter blev grænserne
for danskernes missionsmark fastlagt på et møde med presbyterianerne.
Da Henrik Knudsen sammen med sin kone Caroline,
efter lægens råd, valgte at rejse hjem denne sommer, var der
dog heldgvis nye missionærer på vej. Få måneder senere
kom endnu fire nye missionærer til Lüshun, nemlig Ole
og Magdalene Olesen, Johannes Vyff og Jens Chr. Jensen
Lykkegaard, og så kunne de afholde det første af utallige missionsårsmøder, den såkaldte konferens, på DMS’
nyoprettede missionsmark. Budgettet for 1897 blev forhandlet på plads og sat til 15.000 kr. (en lille million kr. i
dag). Ca. 20 år senere var budgettet vokset til, hvad der i dag
svarer til 10 millioner kr.
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I løbet af de følgende år opnåede danskerne det, de ønskede sig, nemlig en dansk luthersk mission helt for sig selv.
De rejste rundt til små byer som Takushan (Dagushan),
Port Arthur (Lüshun), Siu-jen (Xiuyan), Dandong og Fenghuangcheng (Fengcheng) for at finde egnede ejendomme
eller lokaler, de kunne leje eller købe.

På vandretur på Fenghuangshan ifm. konferensen, der blev afholdt her
hvert andet år i næsten alle årene danskerne var i Manchuriet.

Den danske missionsstation i Port Arthur, i dag kaldet Lüshun. Ca.
1899.

Byport i Dagushan ca. 1900, hvor Conrad og Minna Bolwig og senere Ellen Nielsen kom til at tilbringe det meste af deres liv.

20

I 1897 lykkes det, dog ikke uden en del besvær, at købe en
grund i Lüshun, og Lykkegaard, der var uddannet karetmager, gik straks i gang med at planlægge, indkøbe træ og
bygge huse. Samme år døbte danskerne den første kineser.

Familien Lykkegaard ca. 1902

Det var porcelænshandler Hou, der blev døbt af missionær
Waidtløw den 28. november. Snart efter blev der åbnet missionsstationer i Xiuyan af Johannes Vyff og Ole Olesen, og
i 1899 kunne Lykkegaard slå dørene op til endnu en station,
denne gang i Fenghuangcheng, Føniksfuglens by.

Her ses til venstre Ole og Magdalene Olesen og til højre Johannes
og Gedua Vyff. 1899.

Den store og vigtige havneby Dalian på sydspidsen af Liaoning-provinsen var skiftevis fra 1890’erne til 1940’erne under kinesisk, russisk og japansk
overherredømme.
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Omvendte kristne kinesere sandsynligvis med bibelen under armen, ca. 1900.

Øverst står Johannes og Gedua Vyff. Nederst Kathrine og Jens Christian
Lykkegaard, 1899. De unge havde ventet tre år på deres udkårne og begge
par blev gift i Kina dette år.

Kathrine Nielsen i sin stue i Port Arthur. Ca. 1900.
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De danske missionærer blev efterhånden et velkendt syn
i gadebilledet. De stillede sig op i gadekapellerne, og med
dørene vidt åbne begyndte de at synge og prædike, de solgte bibler og bibeldele og åbnede klinikker, hvor de modtog
syge og udførte basal sygepleje ud fra Lægebog for Søfarende. De begyndte også at drage ud i oplandet og
opsøge kineserne der, en missionsvirksomhed, der senere i
en del år var kendt som korstogene, indtil udtrykket til sidst
døde ud.

Ikke kun i Kina var der skred i tingene. På få år var der
også sket en udvikling i holdningen til arbejdet i Kina hos
den siddende bestyrelse i DMS. Det var blevet vedtaget
at udsende kvindelige missionærer, og den 2. november
1898 ankom Kathrine og Ellen Nielsen som de første. Som
vi skal vende tilbage til, blev de senere fulgt af mange andre
kvindemissionærer, og faktisk udgjorde kvinderne allerede
i 1900 60 procent af alle udsendte protestantiske missionærer. 40

Nytårsfestligheder hos familien Wang 1900. Til højre ses Minna Bolwig.

Minna Bolwig (tv), Katrhine Nielsen og Ellen Nielsen (th), Dagushan
1899. Et sjældent billede, hvor danskerne havde taget kinesisk tøj på.

I Kina fortsatte udviklingen, og flere døbte kom til den
lille, men dog voksende menighed, der omkring 1900 talte
knap 40 døbte kinesere.41 Missionsvirksomheden var dog
ikke uden problemer. Bolwig måtte afskedige sin evangelist og kinesisklærer pga. opiumsrygning, og nogle døbte
måtte efterfølgende udstødes af menigheden for uærlighed,
opiumsrygning eller tyveri. Ligeså gik det flere gange
med nyansatte tjenestefolk, men her var Bolwig hurtig til
at rationalisere: ”Det er vel ofte Europæernes egen Skyld,
naar det gaar galt”.42
Og gruelig galt gik det i sommeren 1900.

Ellen Nielsen 1899.
23

24

Venstre side: Japansk bloktryk fra 1896. En del af kampene mellem Kina og Japan i den første kinesisk-japanske krig 1894-95 foregik i den sydøstlige
del af Manchuriet, hvor de danske missionærer slog sig ned kort tid efter. Her er det ved byen Fenghuangcheng (Fengcheng).
Ovenfor: Ellen Nielsens visitkort ca. 1900. Der står ”Nielexin”, der var Ellens kinesiske navn.
25

et er usikkert hvor Gud skabte Paradis
D– Manchuriet

Det var altså lidt af et tilfælde, at det blev i Kinas nordøstlige hjørne - i Vesten kendt som Manchuriet - at de danske
missionærer kom til at bo, arbejde og stifte familie. Området, der i dag omfatter hele Nordøstkina og udgøres af
provinserne Liaoning, Jilin og Heilongjiang, er lige så stort
som Frankrig og Spanien tilsammen. Dets sydligste punkt
er på højde med sydspidsen af Italien, mens det nordligste
er på højde med Hamburg. ”Selvom det er usikkert hvor
Gud skabte Paradis, kan vi være sikre på han valgte et andet
Sted end her,” udtalte en fransk missionær, da han var på
rejse i Manchuriet i 1846. Udtalelsen faldt på baggrund af
den golde jord og det kolde klima.

Kort over Manchuriet og Centralasien i 1840.
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Det forjættede land

Manchuriet var oprindelig hjemsted for adskillige nomadefolk, der til tider har invaderet og nogle gange regeret Kina.
De kinesiske dynastier har derfor kun haft løs kontrol over
området i det meste af kejsertidens historie. Hunnerne,
khitan-folket, jurchen-folket, mongolerne og senest manchuerne tiltvang sig adgang til landet syd for den store mur,
og i 1644 blev Qing-dynastiet en realitet, da Ming-dynastiets
sidste kejser tog sit eget liv ved at hænge sig lige nord for sit
palads i Beijing. Manchuriet blev herefter forsøgt afskåret
fra indflydelse fra resten af Kina, ved at kejser Kangxi i
1680 lukkede for kinesisk migration til området.

Det var først under Qing-dynastiet (1644-1911), at Manchuriet for alvor blev indlemmet i det store kejserrige,
selvom det på mange måder stadig var helt sit eget.
Shenyang udgjorde en alternativ hovedstad for området,
som blev kaldt for Manzhou på kinesisk, ”Manchu-kontinentet”, hvilket danner baggrund for det navn, området
blev kendt under i Vesten. Senere fik det navneforandring
til ”de tre østlige provinser”, og Manchuriet blev officielt
indlemmet i riget på lige fod med andre provinser. Da Kina
blev en republik i 1912, var Mongoliet ikke længere reelt en
del af riget, og navnet blev derfor ændret til ”de tre nordøstlige provinser” eller bare ”nordøst” (Dongbei på kinesisk).
I det 20. århundrede blev både provinsgrænser og navne
ændret adskillige gange.
Qing-dynastiet blev ved en af de mange ulige traktater
tvunget til at afgive det nordlige Manchuriet nord for Amurfloden til Zarrusland i anden halvdel af det 19. århundrede.
Det medførte bl.a., at man dermed mistede adgangen til
havet mod øst. Samtidig besluttede kejseren dog at ophæve
det på daværende tidspunkt flere hundrede år gamle forbud
mod migration af kinesere til Manchuriet for i stedet nu
at tilskynde til en form for kinesisk kolonisering af området. Selvom tusindvis af kinesiske bønder allerede havde
slået sig ned i Manchuriet, betød den nye kejserlige åbenhed, at indvandringen fra Kina eksploderede. Det voksende
antal landarbejdere resulterede bl.a. i en kraftig vækst i
produktionen af landbrugsprodukter og en forøget eksport
til følge. Som resultat af de ulige traktater blev byen Yingkou åbnet for udenlandsk handel, og det blev starten på
en voksende international bevågenhed over for Manchuriet
og efterspørgsel efter dets landbrugsprodukter. Som et nyt
center for handel blev Manchuriet i disse år et naturligt sted
for forskellige virksomheder og stater at investere. Således
foretog både Rusland og Japan, der i 1890’erne kom mere
og mere på kollisionskurs med hinanden, store investeringer i bl.a. fabrikker og jernbaner.
I første omgang var det dog Kina og Japan, der ramlede
sammen i den første kinesisk-japanske krig i 1894-95. Den
var reelt et opgør om overhøjheden over den koreanske
halvø, og kineserne led et sviende nederlag til de undervurderede japanere. En stor del af kampene foregik i det
sydlige Manchuriet, præcis i det område, hvor de danske
missionærer et halvt år senere slog sig ned - fra Lüshun og
Dalian i syd til Dandong og Fengcheng i nord. Kamphandlingerne efterlod sig derfor stadig spor i såvel landskabet
som i folkene, der boede i området, da de danske missionærer ankom. Således skriver bl.a Bolwig om sine første
indtryk af mødet med området: ”Landet [...] var i en opreven Tilstand, og Krigens Spor saas overalt.” 43 Som nævnt

måtte Kina afgive Liaodong-halvøen til Japan ved krigsafslutningen. Efter pres fra bl.a. Zarrusland, Storbrittanien
og Tyskland forlod Japan imidlertid igen området mindre
end tre uger efter, krigshandlingerne var afsluttet.
Rusland lagde nu pres på de kinesiske myndigheder for at
styrke sin position i området både politisk og handelsmæssigt, og det lykkedes for Zarrusland at blive den dominerende udenlandske magtfaktor i Manchuriet frem til den
russisk-japanske krig 1904-05. Dette blev starten på en lang
periode, hvor hele området var under stærkere udenlandsk
påvirkning end noget andet sted i Kina. Rusland fik næsten
uindskrænkede rettigheder i Manchuriet, og det lykkedes
Rusland i 1896 at presse Kina til at underskrive en samarbejdsaftale vendt mod den fælles fjende Japan og samtidig udleje selve Liaodong-halvøen til dem for 25 år. De
danske missionærer befandt sig midt i stormagterne Japan
og Ruslands kamp om overherredømmet over Manchuriet
og dets mange ressourcer, og som bogen senere vil vise, blev
missionærerne flere gange fanget i de interne stridigheder.

Efter Japans invasion blev den nye stat Manchukuo opdelt i 14
provinser.
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Især efter udviklingen af jernbanen, der tog fart i 1896, blev
Manchuriet anset for at være ”det forjættede land”; landet,
der flød med uudnyttede muligheder, råstoffer og god landbrugsjord, og som derfor rummede et stort potentiale såvel
for missionærerne, flygtende jøder fra Europa og tilflyttere
fra Rusland og ikke mindst Kina, som for forretningsfolk
fra snart alle andre dele af verden. Som eksempel på den
rivende udvikling, området oplevede i disse år, migrerede ca.
25 millioner fra de tætbefolkede provinser Hebei og Shandong til Manchuriet fra midten af 1890’erne frem til anden
verdenskrig. De kom for at søge efter arbejde og få del i
Manchuriets hastigt voksende velstand. Det var den største
”flytning” i moderne kinesisk historie og en af de største
i verdenshistorien. Af de 25 millioner valgte dog kun en
tredjedel at blive i Manchuriet. Pga. stærke familierelationer
og familiepligter vendte således størstedelen ad åre tilbage
til, hvor de tidligere var rejst fra. Ekspansionen betød også,
at de mindre byer med en befolkning på mellem 7.000 og
14.000 indbyggere, som danskerne slog sig ned i, alle voksede stærkt. Det var dog især provinshovedstæderne og de
udenlandsk dominerede byer som Shenyang, Changchun,
Lüshun-Dalian og Harbin, der voksede i et rivende tempo.
På under 15 år voksede indbyggertallet i fx Harbin fra ca.
100.000 i 1912 til over 300.000 midt i 1920’erne.44

Små templer var et almindeligt syn langs vejene.
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Landet

Harald Jørgensens beskrivelse af Manchuriet i 1921
begynder således:
”24 Gange saa stort som Danmark, men med kun 20 Mill.
Indbyggere ligger Manchuriet uden for det egentlige gamle China og
den chinesiske Mur som et dog helt igennem chinesisk Land. Det
ejer store naturlige Hjælpekilder, som blot venter paa at blive rigtig
udnyttede. Den sydlige Del er et bølgende Bjærgland, der i Blomstertiden er overordentlig skønt. Alle Vegne staar da Blomster i tætte
Klynger, og Bjærgskrænterne er klædte i Grønt; nede i Dalene blinker
Floder og Bække mellem alt det frodige grønne. Bjærgene er rige paa
Mineralier, og Kul findes der også adskillige Steder i Landet, men
rationel Bjærgværksdrift kendes endnu ikke. Nordmanchuriet er et
Sletteland, hvis Jord er frugtbar og kan føde mange, mange flere Mennesker, end der nu er. Hvert Aar forøges Befolkningen imidlertid
stærkt ved Indvandring Syd fra. I et enkelt Herred regner man med,
der aarlig tilflytter 10,000 Mennesker. Alle taler de eet og samme
Sprog, hvad der jo naturligvis for Missionsarbejdet byder en meget betydelig Fordel. Hvad Klimaet angaar, kan Evropæere nok føle Sommerheden meget trykkende, naar den gaar op til 30˚ R. [36˚C], men
til gengæld er de stille, klare Høstmaaneder, September og Oktober,
særdeles behagelige. Naar saa Vinteren midt i November tager fat,
er Floderne gerne lukkede af Is i 5 Maaneder, og saa er dermed en
vigtig Samfærdselsaare standset.” 45

Temperaturerne om vinteren kunne i syd nemt falde til
minus 25-30 ˚C og i nord ned til minus 45 ˚C. Kineserne
målte vinterkulden i antallet af vatterede veste, de var nødt
til at tage på for at holde varmen. Således kunne de beskrive
kulden som: ”Uh, det er koldt, det er til tre Veste.” 46

Geografisk og topografisk er der store forskelle på landskabet i Manchuriet. Mod sydøst finder man de bjergrige egne
ned mod Korea og det østkinesiske hav, og mod nordvest,
hvor missionærerne senere slog sig ned i byen Fuyu, var
de ofte plaget af de store støvstorme, der bragte Gobiørkenens sand ind i alle husene. Og endelig er der de store sletter med frugtbar landbrugsjord i det centrale Manchuriet,
hvor man bl.a. producerede soyabønner, som blev Manchuriets helt store eksportsucces, også til Danmarks soyakagefabrikker. Allerede midt i 1920’erne blev de brugt i rigt
mål og var i Danmark en vigtig ingrediens i alt fra ”Frokostretter, Margarine, Mel, Makaroni, Sæbe, Ost og ’Oliven’olie
til Kaffe-surrogat og kunstig Mælk.” 47

Om vinteren kunne temperaturen nemt snige sig ned mellem
-25 og 45 °c. Her ved nytårstide i Huanren.

En af Manchuriets største eksportvarer: Soyabønnekager.

Fenghuangshan ca. 1920. Det 840 m. høje Fenghuangshan kunne ses i miles omkreds.
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I de store ufremkommelige bjergegne langs grænsen til
Korea var der enorme skove, hvor der foregik omfattende
skovhugst, som om foråret fyldte floderne med træ og
Dandong med skovhuggere i byens gader. Men det var ikke
bare som transportkanaler for fældet træ, at floderne var
vigtige. De mange store floder var vigtige transportveje,
som blev godt udnyttet til både persontransport og generel
fragt. Om vinteren, når floderne var frosset til, kunne der
køres med vogne oven på isen. Tilstandene for vejene over
land kan man få et indtryk af ved at læse Margrethe Leths
fine beskrivelse fra 1912:
”Som bekendt er Kineservejene ikke underlagt en Vejinspektørs
kyndige Tilsyn eller en Jens Vejmands pæne hugne Skærver. Nej,
kvarterdybe Hjulspor går vor tohjulede Ven i og store Sten ligger paa
Vejen.” 48
Vejinspektør Winkel rejste 15 år senere rundt i Manchuriet
og samlede materiale til en bog om den danske mission.
I en senere beretning herfra omtalte han bl.a. vejene som
”de elendige kinesiske Veje, der knap nok fortjener dette
Navn”.49 Vejene var i regntiden om sommeren et stort mudderpløre og om vinteren stenhårde af frost, så det mange
gange både sommer og vinter var mere komfortabelt at gå
ved siden af end at sidde på selve vognen.

Der var mange russiske skovhuggere, der arbejdede i de manchuriske skove.

Om vinteren kunne transporttiden nedsættes væsentligt når man kunne køre på de frosne floder.
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Tømmer på Yalu-floden ved Dandong.

Manchuriet var ofte hærget af oversvømmelser. Her i Dagushan i 1938.
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Folket

Den engelske opdagelsesrejsende H.E.M. James, der
rejste rundt i Manchuriet i 1887, blev slemt skuffet over befolkningen i området, da han havde forventet at se ”en flok
rå vildmænd, piktoresk klædt på, ridende i rasende fart på
prægtige heste, - selve arketypen på barbarisk mandighed”,
men i stedet fandt en ”befolkning bestående af en flok helt
almindelige upåvirkelige kinesermænd”.50

ofte gav navn til hele landsbyer, og en husstand kunne omfatte mere end 40 personer: det patriarkalske overhoved
med en eller flere koner, hans sønner, deres børn og ofte
også børnebørn. Døtrene blev giftet væk, så snart de var
gamle nok - ofte allerede i 15-års-alderen eller endda tidligere. I det nordlige Manchuriet var familierne ofte mindre
end i syd, og de havde typisk ikke en særlig lang historie
i området. Indvandringen af nybyggere hertil var stor, og
det nordlige Manchuriet var domineret af mænd, der var
kommet for at søge lykken og arbejde, som oftest i første
omgang uden familie.

Billeder som dette af de ”vilde” manchuer var meget almindelige
før 1900.

Langt de fleste indbyggere var kinesiske landmænd, måske
over 90 procent ved missionærernes ankomst, og det var
også blandt dem, man fik omvendt flest i starten. Ud
over kinesere boede der manchuer, japanere, koreanere
og russere, som de danske missionærer også jævnligt var i
kontakt med. Manchuerne havde overtaget meget fra den
kinesiske kultur, og omkring 1900 var det kun på få punkter, at manchuerne adskilte sig fra kineserne, som fx ved,
at manchukvinderne ikke havde indbundne fødder, deres
hår var sat højt op, og både manchukvinder og -mænds
klædedragt så lidt anderledes ud. Kun få talte endnu manchurisk på dette tidspunkt, og det kinesiske sprog havde i
stedet overtaget.
I Manchuriets grænseegne levede der desuden en del nomader, fiskere, jægere og fangere, som dog allerede ved
missionærernes ankomst var ved at være uddøende folk.
Det sydlige Manchuriet var langt tættere befolket end den
nordlige del. Her bestod befolkningen af store slægter, der
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Koreanerne var almindelige i byerne i det østlige Liaoning og
Jilin. De koreanske mænd var meget karateristisk klædt og let
genkendelige.

Mongolsk par fra den vestlige del af Manchuriet. Ca. 1910.

Hebei- og Shanxi-provinserne. Derudover er hele Nordøstkina en kulturel smeltedigel med indflydelse fra Mongoliet,
Rusland, Japan og Korea. De mange tilflyttere skabte sig en
ny fælles identitet som ”nordøstfolk” eller ”dongbeiren”,
hvilket var helt anderledes end den traditionelle måde at
betegne sig selv på, nemlig ud fra by og provins. Fælles for
disse folk var derimod, at de alle var efterkommere af immigranter, der forlod deres hjem i slutningen af det 19. og
starten af det 20. århundrede pga. naturkatastrofer, hungersnød og fattigdom. De kom som pionerer med håb om
et nyt liv i det relativt ubeboede Manchuriet, hvor de blev
kendt som støjende, men ærlige folk, der var hurtige til at
tage beslutninger, men også glade for at drikke og slås.

Manchuriet var for længst blevet befolket af helt almindelige kinesiske bønder efter Manchu-kejserne i løbet af 1870’erne officielt
havde opgivet forbudet mod kinesisk migration til området.

Kulturen i Nordøstkina er stadig den dag i dag en blanding af forskellige kulturer fra det nordlige Kina i omegnen
af Beijing. Den sydøstlige del af Manchuriet, hvor danskerne startede deres arbejde, var især præget af kinesere
indvandret fra Shandong-provinsen, mens områderne længere nord- og vestpå var påvirket af folk og kultur fra især

Danskerne var kommet til et område med enorme afstande,
store regionale forskelle og en befolkning præget af pionerer, der muligvis af samme årsag måske var mere åbne
over for at prøve noget nyt. Først gik det dog lige modsat,
da bokseropstanden var tæt på at gøre en ende på missionærernes anstrengelser.

Især i Manchuriets vestlige del var de mongolske kamelkaravaner et almindligt syn.
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Dersom ikke alle de fremmede Djævle bliver udryddede,

vil Himlen ikke give Regn!
– Bokseropstanden, 1900

I årene efter deres etablering i det sydlige Manchuriet i 1895
havde de danske missionærer generelt fået et godt forhold
til lokalbefolkningen, og de havde derfor ikke taget rygterne
om den fremmedfjendske bondebevægelse, der nåede dem
i forsommeren 1900, alvorligt. De regnede med, det kun
var noget, der foregik længere sydpå. Tidligere på foråret
havde der været uroligheder vendt mod udlændinge flere
steder i Manchuriet, og forholdene for danskerne ændrede
sig nu også. Johannes Vyff (1896-32) skriver fra Xiuyan den
20. juni 1900:
“De hører jo nok en Mængde om de mange forvildede Rygter, men
mon det er værd og formaalstjenende, at de fremstilles i for stærke
Udtryk. For tiden er der 2 Ting, som der gaar Rygter om: 1. At
det truer med Krig mellem Rusland og Kina-Japan. [...] Saa er der
en Sekt, kaldet ’den lange Knivs Sekt’. At den er til, gaar der ingen
Rygter om, thi det er et Faktum.” 51
Fra Shenyang, hvor Ellen Nielsen i disse dage befinder sig,
skriver hun i korte vendinger hjem om situationen: ”Her
er meget uroligt [...] i denne Tid. Bokserne [...] ere ogsaa
komne her [...] og true med at dræbe alle Missionærerne.”52
Urolighederne spredte sig hurtigt fra de større byer, idet
tilrejsende boksere, der kom sydfra, tog ud til landsbyerne
for at opfordre til opstand mod udlændingene. Missionær
Waidtløv (1895-1929; 1933-36) fik sendt bud rundt til de
andre missionærer allerede den 18. juni samme år og bekendtgjorde kort og klart: ”Det tegner til almindelig kinesisk Rejsning mod Udlændinge i Nordkina”. Alle måtte
prøve at træffe deres forholdsregler, og han rådede dem til
at sende kvinder og børn i forvejen.
Baggrunden for boksernes vrede mod udlændinge var, at
de mente, at de nye tilflyttere ødelagde kinesernes gamle
lære. Bokserne havde imidlertid en plan. På plakater overalt
på landet og i byerne blev der lovet befrielse for “et helt
livs ulykke” til dem, der ville være med i den “højhellige”
plan, der bl.a. indebar at få alle udlændinge dræbt!53 Conrad
Bolwig skriver hjem til missionsbladet om en sådan plakat,
der var hængt op i Dagushan. På den stod der:
”Rigdommens Gud lader bekendtgøre:
Katolikker og Protestanter ringeagter Guderne og Kinas hellige
Mænd, de forlader sig ikke paa deres Hjælp og Beskyttelse. Den store
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Gud, Y-Huang [Jadekejseren], forholder os derfor Regnen. Han har
sendt 1,000,000 Soldater fra Himlen for at tilintetgøre de Fremmede.
Først naar Udlændingene er tilintetgjorte, vil det regne. Om ikke
længe vil denne Ulykke (kampen mod Udlændingene) ramme Soldaterne og Folket. Buddhister i Forening med Medlemmer af I-HoTjyuan [Yihequan] vil forsvare Riget og Folket. De, som læser denne
Bekendtgørelse og ikke udbreder den videre, vil komme til at lide
stor Straf. Den, som afskriver dette Ark Papir én gang og lader det
gaa videre, skal selv undgaa at komme i Ulykke; den, der afskriver
og udbreder 10 Eksemplarer, undgaar, at hans Familie kommer i
Ulykke; den, der afskriver og udspreder 100 Eksemplarer, frelser
en hel Landsby. Dersom ikke alle de Fremmede Djævle bliver udryddede, vil Himlen ikke give Regn!” 54
Ironisk nok var der faldet rigeligt med nedbør det år, men
ud over påstanden om mangel på regn var det rygte blevet
udbredt, at byens udlænding (der var kun Bolwig) havde
lejet folk til at forgifte brøndene. Derfor hentede kineserne
dobbelt forsyning af vand for at sikre sig, og derefter skulle
resten af vandet i brøndene tømmes ud og hældes bort.
Men for det tilfældes skyld, at nogen havde fået forgiftet
vand ind i huset, fulgte nederst på opslaget en opskrift på en
modgift efter gudernes anvisning. Der blev sluttet af med
en formaning: ”Saafremt nogen drister sig til at rive den
ned, da blive hans Sønner Tyve og hans Hustru en Skøge!”55
Gårdkarlen Lao Guo, der var ansat hos familierne Vyff og
Olesen i Xiuyan, havde også hørt rygterne om boksernes
komme og havde derfor udtænkt en plan, som han fremlagde for missionærerne. Planen gik ud på, at de skulle
lægge miner rundt om hele huset, og når så bokserne kom
stormende, kunne man trygt sidde inde i stuen og trykke
på en knap, så minerne antændtes. Olesen måtte sige til
den skuffede Lao Guo, at ”vi kunne ikke gaa med paa hans
Planer, først naturligvis fordi vi ikke vilde slaa Folk ihjel,
men dernæst ogsaa fordi vi ikke havde Kendskab til at lave
disse Ting!”. 56
Missionærerne var dog ikke rigtig nervøse, og danskerne
fortsatte deres daglige gøremål. I et brev fra den 23. juni
skriver Gedua Vyff:

“Vi mærke ingen Fjendskab af nogen som helst Art; Kineserne
komme, som de pleje, til Sygebehandling og i Kapellet, og de ere som
sædvanligt. Men der er opstaaet en ny Sekt, som har til Maal at faa
alle Europæere her i Landet dræbte. [...] Se, dette kan jo nok se lidt
slemt ud; men vi tro dog ikke, det har saa meget paa sig, da Bybefolkningen her er meget mere roligt anlagt og lader sig ikke saa nemt
ophidse som dem længere Syd paa.” 57
På et tidligt tidspunkt blev missionærerne dog klar over, at
missionsstationen og alle deres ejendele sandsynligvis ville
blive enten røvet og eller brændt af, hvis de rejste derfra.
Trods den umiddelbare gode stemning i de første dage, efter
bokseropstanden var kommet til Manchuriet, forværredes
situationen hurtigt. Således skriver fru Vyff den 29. juni:
“Sekten breder sig jo her i Byen; der siges nu at være en 70 à 80; det
er jo mest Drenge, i alt Fald da tilsyneladende. Men der staar nok
mange ’store’ Folk der bagved. Selve Kejserprinsens Fader siges at være
Formand, ligesom Kejserinden skal se mildt til det. Os er der endnu
ingen, der har foruroliget; derimod have de saa smaat begyndt at lede
efter de Døbte, der jo ogsaa skulle af med Livet. Et par af dem ere
rejste bort fra Byen til deres Hjem paa Landet, hvor de maaske bedre
kunne være i Sikkerhed. Vi ville saa nødigt rejse og gøre det ej heller,
før Herren bestemt viser os, at det er ret; en Rejse f.Eks. herfra til
Port Arthur kunde ogsaa nemt blive skæbnesvanger for os, da vi jo
paa Landevejen og i Kroer ere meget mere værgeløse end her i vor egen
lille Fæstning med de tykke Mure om og de stærke Porte. Hvis vi
rejste, vilde Stationen sikkert ogsaa blive afbrændt.” 58
Og fru Vyff fik ret. Alle tre missionsstationer, der lå uden
for russisk beskyttelse i Lüshun, blev både røvet, ødelagt og
forsøgt brændt af. Selv døre, vinduer, gulve og lofter blev
revet ned og slæbt væk af de lokale kinesere, soldater og
embedsmænd.
I en tid med voksende antipati over for udlændinge var
det bestemt ikke uden risiko for de kinesiske medarbejdere at blive hos danskerne, og Gedua Vyff var imponeret
over tjenestefolkenes ukuelige trofasthed: “Vore Folk ere
saa mageløs omhyggelige for os og saa trofaste; de blive
her hos os, uagtet de akkurat ligesaa godt kunne gaa. De
risikerer næsten Livet ved at blive.”59 Flere af de kinesiske
medarbejdere valgte i sidste ende da også at flygte med
deres arbejdsgivere. De vidste heller ikke, hvad der ventede
dem, hvis de blev tilbage.

Den ukuelige tro gav missionærerne mod. Gedua Vyff
skriver videre:
”Det er godt at vide, at vi have den højeste paa vor side; Han kan
bevare os om det er bedst, og er det ikke det, ja saa vide vi jo, at vi
gaa ind til det, der er meget bedre; derfor er vi ej heller bedrøvede eller
bange, og det maa I ej heller være. Det er helt underligt at vaagne om
Morgenen og finde sig selv levende. Man lærer at sige Tak for hver
Dag.” 60
Heldigvis for danskerne var missionsstationen i Xiuyan
omgivet af en fire meter høj mur, og kineserne og især bokserne var meget overtroiske. “Det lyner saa stærkt i Aften,
saa jeg tænker, at Folk holder sig i Ro i Nat. Kineserne ere
nemlig saa bange for Regn og Torden; Sekten er det i særdeleshed.” 61 Danskerne var i sikkerhed, i hvert fald for et kort
stykke tid.
De sidste dage af juni blev et telegram sendt rundt til alle
egne af Kina. Det kom direkte fra enkekejserinde Cixi, og
ordlyden var: ”Udlændingene skal dræbes, selv hvis de rejser, skal
de dræbes.”
Situationen var tilspidset.

Bokseropstanden

Bokseropstanden begyndte som en antiudenlandsk og antiimperialistisk bondebevægelse i Shandong-provinsen i
efteråret 1899. Deltagerne blev kendt som boksere, da de
praktiserede en form for kampsport. Opstanden spredte
sig mod nordvest, og på sin vej ødelagde bokserne jernbaner og kirker, og flere udlændinge blev dræbt. I juni 1900
nåede de Beijing, hvor omkring 230 udlændinge blev dræbt.
Desuden blev i titusindvis af kristne kinesere slået ihjel især
i Shandong- og Shanxi-provinserne samt i Manchuriet.
Enkekejserinde Cixi besluttede at støtte op om bokserne,
og både kejsermagten og bokserne led et svigende nederlag, da 20.000 udenlandske soldater den 14. august 1900
invaderede Beijing og befriede de udlændinge, der havde
barrikaderet sig i ambassadekvarteret. Afslutningsvis måtte
enkekejserinden endnu en gang underskrive en ydmygende
fredstraktat med de udenlandske stormagter. Kina fortsatte
med at betale af på krigsskadeerstatningen frem til 1939.
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Flugten

Med udsendelsen af den officielle dødsdom over udlændinge i Kina var missionærerne nu nødsagede til at flygte.
Mange missionærer og udlændinge og ikke mindst mange
kinesere mistede livet under bokseroprøret. Selvom der er
stor usikkerhed om, hvor mange der døde under opstanden, så skønnes det, at omkring 190 protestantiske og 48
katolske missionærer samt adskillige af deres børn blev
dræbt. Dertil kommer mindst 1900 kinesiske protestanter
og op mod 30.000 kinesiske katolikker. Dem, det dog ramte
hårdest, var de helt uskyldige kinesere, der blev dræbt i tusindvis. Enten af boksere eller af de udenlandske soldater,
som blev sendt af stormagterne for at redde udlændingene
i Beijing, eller i den almindelige tumult, der fulgte i kølvandet på urolighederne. De udenlandske tropper kæmpede sig
frem fra Tianjin til Beijing i løbet af denne skæbnesvangre
sommer, og de fortsatte, længe efter at selve belejringen
af ambassadeområdet i Beijing var hævet, og efter at krigshandlingerne var ophørt, med at hævne, plyndre og slå ikke
alene bokserne, men også civilbefolkningen i al almindelighed ihjel.

Henrettelse af en bokser i sensommeren 1900.
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De danske missionærer var heldige. De slap alle forbi både
boksere, røvere, de kinesiske myndigheder og soldater og
nåede frem i god behold. Nogle tog over Yalu-floden til
Korea og derfra videre over havet til Yantai i Shandongprovinsen, der var under britisk overherredømme, mens
andre flygtede til Lüshun, som russerne kontrollerede.
Den 18. juli 1900 stod der i et kort telegram fra Jens
Christian Lykkegaard på forsiden af Kristeligt Dagblad:
”Station ødelagt. Alle tre vel i Korea.” De tre omfattede
Lykkegaard selv, hans hustru og Emil Jensen. Der stod
videre, at der ikke var nyheder om de andre missionærer.
”Dog”, blev det tilføjet, ”behøver Tavshed ikke at betyde
Død”. De tre nåede i sikkerhed i Korea ved at rejse via
Dandong over Yalu-floden.
Sikkert i land i det nordlige Korea mødte de samme dag
Conrad Bolwig, og de fire rejsekammerater påbegyndte seks
dages vandring i bagende sommervarme mod Pyongyang,
hvor der boede andre udenlandske missionærer. Undervejs
blev de stoppet af nervøse koreanske embedsmænd, men
efter at et dekret fra den koreanske kejser om beskyttelse
af de udenlandske missionærer nåede frem, kunne de frit
fortsætte deres færd.

De led heller ingen nød på vejen, da de om dagen kunne
leje bærere med bærestole til fru Lykkegard og Bolwig og
om natten som regel var heldige at blive indlogeret hos
lokale kristne koreanere. Først senere fandt de ud af, at de
havde været forfulgt af soldater, der havde fået ordre til at
slå dem ihjel.

var også kommet væk i tide sammen med de skotske presbyterianere, inden deres kirke og hospital blev brændt ned
til grunden. Værst var det dog gået ud over stedets katolikker. Den katolske domkirke blev brændt, og flere udlændinge samt flere hundrede kinesiske katolikker blev dræbt.

Familierne Vyff og Olesen i Xiuyan slap også uskadt ud
af Manchuriet, om end det kunne være gået helt galt.
Bokserne havde omringet huset, og stedets mandarin, den
kinesiske embedsmand, havde erklæret, at han intet kunne
gøre. Det lykkedes dem at få sendt en kuli af sted med et
brev om hjælp, men da der var gået et døgn, hvor de intet
havde hørt, accepterede de så småt, at bokserne snart ville
sætte ild på deres hus, og at de skulle se døden i øjnene.
Heldigvis sendte mandarinen alligevel dagen efter tre soldater til at beskytte danskerne, og det betød, at de vogne,
der var blevet sendt med hjælp fra den nærliggende station på den russiske jernbane, nu kunne komme frem til
huset. Alt blev læsset op på vognene, og efter flere timers
forhandlinger - “Kineserne have en ualmindelig Evne til at
trække alt ud i det uendelige” – lykkedes det endelig at få
lov til at køre. Det var imidlertid ikke så nemt, da ”der vare
masser af Folk derude, lige op ad Porten vare de pressede,
de raabte og skreg og dundrede paa Porten og ville ind”.
Med fare for deres liv fik de åbnet porten og kørte med
soldaternes hjælp udenfor, hvor ”hele Byen var paa benene,
Folk i massevis, de dannede Espalier paa hver sin side af
Gaden, og nu vi vare forbi, fulgte de, saa vi havde en vældig
Skare efter os, men ingen gjorde os noget ondt”. 63
Den trofaste Lao Guo insisterede på at tage med sammen
med sin kone for at beskytte missionærerne. Han gik rundt
med en lille lærredspose, og Olesen spurgte ham, hvad han
skulle med den. Lao Guo stak hånden ned i posen og viste
ham en håndfuld ulæsket kalkmel. Det skulle bruges til at
kaste i øjnene på bokserne, hvis de angreb.
På deres vej mod vest stødte de på endnu mere uro, og i alle
de landsbyer, de kom i nærheden af, var store grupper af
kinesere samlet, men Olesen noterer sig, at ”kun et enkelt
Sted var et Par Stykker bevæbnede med lange Knive, men
de vovede ikke at forfølge os”.64
Efter flere dage på farten nåede de endelig en station, hvorfra der gik tog mod syd, og om bord på en godsvogn nåede
de den 9. juli helskindet til Lüshun med et af de allersidste
tog, der kom igennem. Først efter ankomsten til Lüshun
fik de at vide, at også de resterende danskere var sluppet
ud i live. Ellen Nielsen, der havde været oppe i Shenyang,

Kort efter Ellen Nielsen flygtede fra Shenyang i starten af juli
måned, blev den katolske domkirke i byen omringet og indtaget af
bokserne. Både adskillige udlændinge og i hundredevis af kinesere
blev dræbt.
Bokserne blev ofte dømt af udenlandske domstole som her i Tianjin og de udenlandske soldater gik på jagt og hævntogt både i byerne og på landet for at fange mistænkte. Her er det østrigske marinesoldater, der har fanget fire kinesere og to og to bundet deres
hårpiske sammen så de var nemmere at holde styr på.
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Conrad Bolwig, hvis kone og to børn var rejst i forvejen,
var den sidste, der flygtede. Han var gode venner med den
lokale oberst Lin, fordi han sammen med Kathrine Nielsen
havde reddet en af oberstens mænds liv et stykke tid tidligere, da soldaten havde fået en kugle i halsen i et skyderi med
nogle røvere. Så da omstændighederne tvang Bolwig til at
sætte kursen mod Korea, foregik det med militæreskorte
hele vejen.

Da de skulle krydse Yalu-floden, blev de passet op af en
flok boksersympatisører, der begyndte at råbe skældsord
efter Bolwig. Han rejste sig derefter op og bekendtgjorde,
at ham kunne de ikke røre, da han var under beskyttelse af
den højeste magt. Heldigvis rejste også korporalen sig og
erklærede, at han ville forsvare udlændingen, om nødvendigt med sit liv. Bolwig slap helskindet over floden og ind
i sikkerhed i Korea, hvor han mødte de andre danskere.
Efter kort tid i Korea fortsatte han rejsen over havet til
Yantai, hvor han blev genforenet med fru Minna og deres
to sønner.

Ellen Nielsen flygtede i sommeren 1900 fra Shenyang i en kreaturvogn sammen med en flok andre udenlandske missionærer. Hun sidder
nummer tre fra højre.
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I landflygtighed

Danskerne kunne kun tage det allervigtigste med, da de
flygtede, og måtte derfor efterlade stort set alle de ejendele,
som kun få år forinden var blevet sendt fra Danmark og
Europa og fragtet med skib og muldyrkærre ud til missionsstationerne.
Nogle af missionærerne endte som nævnt i byen Lüshun,
der dengang blev kaldt Port Arthur og var under russisk
eksterritorialret, og andre på den anden side af bugten i
den britiske traktathavn Yantai, dengang kaldet Chefoo. I
Lüshun var 12 danskere, deraf tre småbørn, samlet. De
måtte bo tæt sammen, havde fælles husholdning og led alle
under sommervarmen, og mange blev syge. Gedua Vyff

skriver i et brev hjem om den uvante situation: “Ja, saa
gaa alle vi mange Mennesker her i Port Arthur og har ikke
ret meget at tage os til.”65 Hun fortæller dog også om et
par spændende oplevelser, der gav afveksling i den daglige
trommerum:
“I dag til formiddag var Waidtløw, Olesen med frue, Johannes og
jeg til Audiens hos Guvernøren (den russiske) i vor fineste Stads for
at takke ham for hans Bevaagenhed o.s.v. – Han var elskværdig,
Audiensen varede 2 1/2 Minut, i hvilket Tidspunkt han hørte på en
lille Tale af Waidtløw, samt “trykkede os alle på Næven” 2 Gange
hver. – Han bor på det yndigste Slot, man kan tænke sig, vi vare inde
i en rigtig kongelig Sal og havde jo Følelsen af at være “til Hove”, det
kneb jo lidt med at komme baglæns ud ad Døren; men det gik da.” 66

Markedsdag i byen Chefoo (Yantai) omkring 1900. Det var her, at mange af de danske missionærer var flygtet til under bokseropstanden.
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Størstedelen af tiden gik dog med mindre opsigtsvækkende
ting som bl.a. sproglæsning og sikkert også med mange
gisninger om, hvad fremtiden ville bringe. Den usikre
situation blev ikke bedre af, at Waidtløw en dag i oktober
blev kaldt op til den russiske viceguvernør, oberst Grumchefski. Her fik han at vide, at ”al Propaganda er forbudt”. 67
Med denne bombastiske udtalelse mente viceguvernøren i
virkeligheden, at kristen missionsvirksomhed ikke længere
måtte finde sted inden for russernes nyligt annekterede
område omkring Lüshun og Dalian.

Zarregeringen betragtede missionen som en af hovedårsagerne til bokseropstanden, så fra nu af måtte
Waidtløw kun betjene de døbte kinesere, og hvis andre
henvendte sig, kunne han henvise dem til den russiske græskkatolske kirke. Inden han forlod vice guvernørens kontor
måtte han kvittere for modtagelsen af ordren. Der var ikke
noget at gøre. Det meste af danskernes arbejde i det sydligste
Liaoning blev hermed sat i bero i flere år.

Danske og engelske missionærer samlet i Yantai under bokseropstanden. Conrad Bolwig er nummer et fra venstre, over og ved siden af er det
Jens Chr. og Kathrine Lykkegaard, nedenfor sønnen Aage Bolwig og yderst til højre sidder Minna Bolwig.
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En forårsdag i 1901. Der ånder igen fred og idyl efter missionærerne er kommet helskindet til Chefoo (Yantai). Her ses Minna Bolwig
sammen med børnene Aage (nederst) og Knud samt en kinesisk legekammerat og muligvis dennes bedstemor.
Det hus i Chefoo (Yantai) som familien Bolwig, Lykkegaard og Ellen Nielsen boede i i vinteren og foråret 1900-1901.
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Reaktioner i Danmark

Under hele bokserosptanden var det ofte svært for de involverede parter at holde sig orienteret om den aktuelle
udvikling. Det gjaldt både de enkelte missionærer og missionsselskabet, aviserne og familierne hjemme i Danmark.
Nyhederne var spredte og usikre. Telegrafen fra Kina
virkede ofte slet ikke, så meget var baseret på løse rygter,
som fx da Kristeligt Dagblad den 11. juli 1900 skrev: ”Man
må jo desværre formode, at alle Europæere i Peking er
dræbt.”
Rigtig mange danskere fulgte med i nyhederne om missionærernes situation, og der blev endda delt løbesedler rundt
på lokale markeder i Danmark, der fortalte om den aktuelle situation. Hårdest var det selvfølgelig for familierne
hjemme i Danmark, der ikke vidste, om deres slægtninge
var levende eller døde.
Flere af de danske aviser var på dette tidspunkt stadig
ganske unge, og de var stærkt præget af brydningstiden i
Danmark. Ideologi, overbevisning og religiøs tro spillede
en meget vigtig rolle, og en krigssituation som bokseropstanden var velegnet til at få markante meninger frem og
forhåbentlig sælge flere aviser. Fælles for alle aviserne var
dog, at de bragte en masse løse rygter, og de missionærer,
der den ene dag var sat på en dødsliste, kunne nemt næste
dag blive rapporteret i live.
I kølvandet på bokseropstanden og missionærernes flugt
opstod der ret selvfølgeligt en selvransagelsesproces. Hvad
var årsagerne til urolighederne, og kunne man lige så godt
pakke sammen og rejse hjem igen? Den hjemlige debat blev
meget livlig og følelsesladet med meget skarpe meninger og
holdninger på begge sider. På den ene side stod fx SocialDemokraten:
”[...] overalt er det Kapitalismen, der er den egentlige Krigsaarsag. De
moderne Industristater vil skaffe sig Markeder, Afsætning for deres
Varer og Anlægssteder for deres Kapital Verden over. [...] Det er
Missionen, der baner Vej for Kapitalismens Røvertog til andre Lande.
Der sendes et Utal af Missionærer til Afrika, Indien, Kina osv.,
i Reglen de dummeste og daarligste Mennesker, der ikke kan blive til
andet. De har intet Kendskab til og ingen Forstaaelse for det Folk,
hvortil de sendes. I deres snævre Selvgodhed betragter de Hinduer og
Kinesere som ’Hedninger’ og truer dem med evige Helvedspinsler, hvis
de ikke lader sig døbe. [...] Kineserne er ovehovedet flittige, maadeholdne, fredselskende og religiøst tolerante Folk. Men de oprøres over,
at de Europæiske og Amerikanske Missionærer og det Pak, som
de køber til at lade sig døbe vil spille Herrer over deres Liv og Tro.
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Saa opstaar der vel Kævl og Strid. Og til sidst rejser der sig en Bevægelse, som Boksernes, der sætter sig til Formaal at drive Missionærpakket og de Europæiske Helvedeshunde ud af Landet.” 68
Avisen bringer den 3. august en dybere analyse af bokseropstanden og den aktuelle situation:
”Det er bleven en Trossætning i Europa, at Kina er ’forstenet’. Men
i Virkeligheden er det Europas Opfattelse af Kina, der er forstenet.
Kinas Kulturhistorie viser en stadig Udvikling og er lige saa fuld af
indre Kampe som Europas, – men Retningen har ganske vist været
en anden: den har ikke stilet mod kapitalistisk Storproduktion og
Militarisme. At Kineserne indtil for nylig ikke forstod Kunsten at
skyde Mennesker saa godt som Europæerne, taler visselig ikke mod
deres Kultur. Men Kunsten er ikke saa vanskelig at lære og efter at
vi Europæere de sidste Aar har tvunget dem til at øve sig i det hellige
Massemord-Haandværk, kommer de ganske godt med.” 69
Hvor det i Social-Demokraten ikke er til at tage fejl af målet for kritikken, så er det faktisk i Kristeligt Dagblad lidt
sværere at finde den redaktionelle linje. På den ene side
er avisen fuld af beretninger om overgreb på missionærer, danske såvel som udenlandske, og man støtter i stærke
vendinger op om den tyske Kejser Vilhelms hævntogt:
”[...] gid Ære og Berømmelse maa føle Eders Fane og Vaaben og
give al Verden et Eksempel paa Mandstugt og Disciplin. [...] I skal
kæmpe mod en forslagen, tapper, godt bevæbnet, grusom Fjende. [...]
Ingen Kineser i de næste 1000 Aar vil vove at se skævt til en Tysker.” 70
På den anden side tordner DMS’ grand old man, Vilhelm
Bech, løs mod missionærerne og kalder dem lejesvende,
der er løbet fra deres menigheder. En dag står der, at ”den
europæiske Kultur med sin svulmende Selvfølelse er overalt i Verden optrådt som Erobreren, men har overalt lidt
Nederlag”, en anden (efter at belejringen i Beijing bliver
brudt af de udenlandske tropper), at man dog ikke kan
være blind for
”at de 8 Stormagters Statsmænd for Øjeblikket staar som Repræsentanter for Menneskelighed og Civilisation overfor en, trods alt ydre
Kultur, barbarisk asiatisk Magt, som behersker en fjerdedel af Menneskeheden, og hvis Tid sikker nu er kommen til at opgive sin tusindaarige afstængthed, og yde sit Bidrag til den almindelige kulturelle
Udvikling.” 71
Kristeligt Dagblad nåede dog at rette lidt op på sine meget
bombastiske udtalelser ved senere samme år at bringe mere
nuancerede artikler og analyser om baggrunden for bokser-

opstanden. Samtidig forsøgte avisen hele tiden at bringe
nyheder om de enkelte danske missionærer og deres situation. Nyheder, der imidlertid i sagens natur ikke altid var
lige nye. Missionærerne selv kom også med indlæg i debatten, og Conrad Bolwig skriver en hel bog om opstanden
og baggrunden for den. Han opremser en række grunde til
urolighederne, bl.a. opium, uvidenhed og hovmod, overtro,
krige, ekstraterritorialretten osv, men konkluderer i bund og
grund, at både kinesere og udlændinge er skyld i optøjerne.
En af de mere interessante observationer, der vedrører det
stadig hyppigere brugte ord ”race”, lyder således:

Trods situationens alvor slap næsten alle danskerne fra
bokseropstanden med livet i behold. Der var dog en enkelt
undtagelse, nemlig den svensk gifte Anton Peter Lundgren,
der som 17-årig i 1887 immigrerede til USA. Bare fire år
senere blev han som medlem af den Skandinaviske Kina
Alliance Mission sendt til Kina, hvor han i sommeren 1900,
sammen med sin kone, blev dræbt i Shanxi-provinsen af
lokale soldater. Han blev 30 år. 73

”Den [hvide Race] ser ned paa de Gule som et laverestaaende Folk.
[...] Flere Gange har det været paa Tale at dele Riget mellem Stormagterne. Det er aldrig blevet til noget. De Hvide kunde maaske
heller ikke regere Landet. Den gule Race er kraftigere end Folkene i
Afrika og Indien, den er mere ensartet og har samme Skriftsprog.” 72

Hævntørsten var stor blandt mange udlændinge. Tysk postkort udgivet kort efter bokseropstanden med tysk matros og japansk soldat,
der håner en kineser med ordene: “Nu må du søbe den kål, du selv har spyttet i, om du så brænder din skarpe tunge.”
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Var missionen uden skyld?

Var det alene årtiers oparbejdet vrede i dele af den kinesiske befolkning, der fik afløb med kejserens velsignelse,
eller havde missionærerne også en rolle i konflikten; satte
udlændingene ild til bålet eller pustede de bare til det?
Der findes ikke et entydigt svar.
Samtidig med at Kina havde lidt nederlag i adskillige krige
siden den første opiumskrig 1839-42 og med magt var
blevet åbnet for andre landes diplomater, forretningsfolk
og missionærer, indførte fx USA og Australien stop for kinesisk indvandring i 1880’erne. Det var derfor ikke overraskende, at kineserne følte sig krænket og vendte deres vrede
mod både det vaklende kejserdynasti, der ikke havde været
i stand til at bekæmpe de udenlandske magters indtrængen,
og så selvfølgelig de udlændinge, der opholdt sig i Kina.
For mange kinesere stod missionærernes ærinde i Kina ret
uklart, for de var ikke, som alle de andre udlændinge, kommet for at handle. De talte om en religion og praktiserede
en type medicin, der for kineserne var ukendt. Samtidig
boede de langt fra udenlandske soldaters beskyttelse og
var derfor langt mere udsatte for fx at blive overfaldet af
en en flok vrede kinesere. Om de voksende uroligheder i
Kina skrives der bl.a. i Dansk Missionsblad: ”Missionærernes Gerning og Kristendommens Fremtrængen har vel
ogsaa bidraget sit til at ophidse det gamle Kina.” 74 I bladet var opfattelsen dog den, at det snarere var katolikkerne
end kristendommen som sådan, der havde skylden. Trods
”de Indkøb af Smaabørn, som de romersk-katolske Missionærer have foretaget efter stor Maalestok” og ”Daab, de
paa forskellig Maade liste sig til at udføre [...] saa har dog
Kristendommen snarere været en greben Anledning end
den virkelige Aarsag”.75
Derudover var Kina i disse år hærget af tørke, sult, magtmisbrug i embedsmandsstanden og røverbander, og overalt
i det store rige opstod der lokale opgør. Bokseropstanden
var derfor kun én blandt mange. Til forskel fra de fleste
andre var bokserne, også kaldet “de lange knives sekt” eller
“de retskafne og harmoniske næver”, en oprørsbevægelse
med en religiøs base. Medlemmerne praktiserede en række
ritualer (herunder ritualiseret kampsport - deraf navnet),
som havde til formål at gøre dem uimodtagelige over for
smerte og angreb fra våben. De troede på, at Kina ville
blomstre op igen i fordoms storhed, hvis de udenlandske
djævle, herunder de fremmede regerende manchuer, blev
drevet ud af landet. Meget af den opbyggede vrede var dog
en reaktion på datidens økonomiske og sociale kaos.
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Den dominerende russiske og tildels japanske indflydelse i
Manchuriet gjorde, at bokseropstanden her flammede voldsomt op og blev kulminationen på et halvt århundredes
opsparet fremmedhad og frustration, og da Qing-hoffet
den 21. juni kom med en erklæring om at støtte bokserne
og erklære de udenlandske magter krig, følte mange kinesere, at de havde fået carte blanche til at gå i lag med de
stedlige udlændinge. Det gjaldt især russerne, der var særligt
upopulære. Den russisk anlagte jernbane blev mange steder
ødelagt, russiske butikker blev ødelagt, civile blev forfulgt
og flere slået ihjel. Rusland sendte op mod 100.000 tropper
ind i Manchuriet, og i løbet af efteråret 1900 besatte stormagten hele området. Besættelsen varede frem til februar
1902. Op til 85.000 af Ruslands tropper og jernbanevagter
forblev dog udstationeret i Manchuriet frem til den japanskrussiske krig fire år senere.
Johannes Vyff udlægger situationen set fra kinesernes synspunkt:
“Disse fremmede Barbarer, der hverken tilbede Himmel eller Jord,
ikke ære deres Fader og Moder, ikke tilbede vore Guder, men ere
forfaldne til Drik, Utugt og anden Last, som nu i mange Aar have
fordærvet vort Land og Folk med Opium, ere komne og have tvunget
os til at høre paa og danse efter deres Kanoner; de komme for at røve
vore Metaller, tage vort Land og mishandle os og vore kære. Det er
drøje Sandheder nogle af dem, og hvad Haab er der vel for Missionen
i et Land med et saadant Syn på Udlændinger, uden Forstaaelse af
at skelne mellem Missionærer og alle andre?
Der er Haab og det endda stort, saa sikkert som Kristendommen er
Haabets Religion. […] Hundrede af ædle Mænd og Kvinder have i
Aarenes løb søgt at gøre godt, hvad saa mange have gjort ilde, og dette
Arbejde vil jo ikke kunne standses. Der findes næppe en Missionærs
Hjerte, der ikke bløder ved tanken om den Menighed, han blev dreven
bort fra, og med inderligt Ønske om snart at gaa tilbage for paa ny at
gøre godt, hvad saa mange forbrød.” 76
Johannes Vyff har sikkert ret med hensyn til kinesernes
generelle syn på udlændinge. Lige såvel som udlændinge
havde svært ved at skelne mellem almindelige kinesere
og bokserne, var det svært for kineserne at se forskel
på missionærer og andre udlændinge. Men Vyff lader ikke
til helt at forstå, hvor mange fjender missionærerne havde
skaffet sig selv og deres omvendte på halsen ved deres
blotte tilstedeværelse, ord og handlinger - og det ligegyldigt,
hvor godt det var ment.
I Dansk Missionsblad kunne man læse, hvad beskyldningerne mod missionærerne gik ud på. Og der havde
de nok i virkeligheden fået fat i en hel central del af
problemet:

”[Missionærerne] komme til Kina opfyldte af den ene Tanke: at
omvende Kinesere til Kristendommen, men iøvrigt mangle de Forudsætninger for at kunne forstaa dette Folk, hvis Tankesæt og Religion
er saa forskellig fra deres egen. De saare Kineserne paa det dybeste
ved med klodsede Hænder og stærke Ord at rive ned paa det, der er
Kineserne mest dyrebart af alt, Forfædredyrkelsen.” 77

“Men hvorfor er det”, spurgte den tænksomme kineser den
amerikanske missionær, “at jeg må rejse til din himmel, men ikke
dit land?”

Opiumskrigene

Den første opiumskrig blev udkæmpet mellem Qingdynastiet og Storbrittanien fra 1839 til 1842 og den anden
opiumskrig fra 1856 til 1860, hvor også Frankrig deltog.
Myndighederne i Kina havde indtil den første krig begrænset udlændinges handel med Kina til byen Canton
(Guangzhou) beliggende nord for Hongkong. Britterne
fandt i Kina et stort marked for indisk opium og kunne på
denne måde formindske deres handelsunderskud. Man så
stort på forbudet mod salg af opium til kineserne, og alt
for sent gik det op for myndighederne i Kina, at landet var
blevet oversvømmet med britisk-indisk opium. Der var
mere end 2 millioner opiumsmisbrugere i Kina omkring
1820. Med embedsmanden Lin Zexu i spidsen forsøgte
Qing-dynastiet at håndhæve forbuddet, og han beslaglagde
et stort parti britisk opium i 1839. Det blev startskuddet
til den første opiumskrig, der fortsatte til august 1842.
Resultatet blev bl.a., at Storbrittanien fik Hongkong. Den
anden opiumskrig blev i bund og grund udkæmpet, fordi
de udenlandske magter ville have endnu flere privilegier i
Kina, hvilket kejser Xianfeng (1850-61) i første omgang
nægtede dem. Resultatet af krigene var bl.a., at Kina blev
åbnet for både udenlandske ambassader, missionærer og
handelsfolk, og opiumshandelen blev officielt legaliseret.

Kulturforståelse eller misforståelse?

Realiteten var nok, at ingen af danskerne nogensinde var
helt forberedte på, hvad det ville sige at skulle leve, bo
og arbejde i Kina. Ganske vist har missionsbladene været
fyldt af historier om og fra Kina, skrevet af såvel journalister som udsendte missionærer, men intet kunne forberede
dem helt på realiteterne. På missionsskolen fokuserede
man på mission, teologi, sygepleje mv., ikke på at studere
fremmede folkeslag og kulturer og da slet ikke kulturforståelse. Ganske vist gjorde DMS en stor indsats for, at
de vordende missionærer skulle have en uddannelse på missionsskolen, men de blev kun i ringe grad undervist i Kinas
kultur, historie, religioner og politik, førend de også startede
på deres sprogstudier ved ankomsten til Kina. Og det endda
først fra ca. 1912, hvor missionærerne så småt begyndte at
få undervisning på sprogskoler, og især fra 1916, da
College of Chinese Studies blev åbnet i Beijing. DMS overlod primært hvervet at fortælle de nye missionærer om Kina
og kineserne til de missionærer, der var sendt ud i forvejen.
Set ud fra missionærernes eget perspektiv var kulturforståelse måske heller ikke af allerstørste vigtighed. For
dem så situationen ud som en opdeling i ”os” og ”dem”.
Der var missionærerne, som kun ville det gode, og så var
der alle de andre udlændinge, der for en stor dels vedkommende kun ville det onde: tjene penge på og udsulte kineserne. Trods denne selvforståelse var missionærernes egen
rolle dog ikke helt uproblematisk.
En af de store udfordringer for missionærerne var, at de i
de første mange år havde svært ved at få Kinas lærde mænd,
embedsmændene og samfundets elite i tale. Missionærerne
havde muligvis ikke indset, at kritikken af det kinesiske
uddannelsessystem, baseret på de gamle klassiske værker
af Konfucius og dennes samtidige, var mere end blot en
torn i øjet på den litterære elite, hvis autoritet og indflydelse
missionærerne i virkeligheden havde allermest brug for.
Derudover kunne missionærernes blotte tilstedeværelse
nemt opfattes af de lærde kinesere som en trussel mod
det traditionelle kinesiske samfund og dermed også deres
eget levebrød. Missionærerne forsøgte at overtage både
uddannelse og sundhedssystem og skabte med de kristne
menigheder et slags samfund i samfundet, der i sig selv
kunne være med til at skabe splid og uro i landsbyerne. Fx
måtte kineserne, der ønskede at blive døbt, ikke deltage i
ikke-kristne ritualer, ej heller give penge til religiøse optog,
festivaler, skuespil eller lignende. Når de ophørte med at
betale, måtte alle andre naturligvis spytte mere i bøssen,
og de blev stemplet som ikke alene usolidariske, men også
illoyale over for lokalsamfundet.
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Helt centralt for missionærernes arbejde var formidling af
bibelen. Selvom den, allerede længe før den danske mission
startede i Kina, var blevet oversat til kinesisk var der stadig
problemer med at få indholdet i budskabet ud til kineserne.
Hvordan kunne man spise og ikke mindst drikke blodet fra
sin gud, spurgte mange kinesere? Mange havde heller aldrig
hørt om profeter, havde ikke nogen ide om, hvor det hellige
land lå, og hverken får eller hyrder var særlig højt agtede i
Kina. Desuden eksisterede der slet ikke termer som synd
og frelse i den kinesiske kultur, og selvom kineserne kendte
til et fænomen som himlen, var den ikke kun befolket af én,
men af mange guder. Samtidig kunne kineserne uden problemer tilbede både forfædre, Buddha, Konfucius og altså
også, hvis de havde fået lov til det, kristendommen.
Også andre forståelsesproblemer skabte problemer for
missionærernes udbredelse af det kristne budskab. For
missionærerne var dragen symbol på det onde, for kineserne var dragen symbol på klogskab og magt. Kejseren
sad på dragetronen, og dragen prydede det gule flag, som
Qing-dynastiet flagede med. Ligeledes fornærmede man
kineserne, når man byggede huse i eget design, der ikke
tog hensyn til de hævdvundne kinesiske principper om feng
shui - det forhold, bygninger skulle have til det omkringliggende landskab, til vinden og vandet.

Lokal opera- eller teaterforestilling. Når de omvendte kinesere ikke
længere måtte bidrage økonomisk til at støtte religiøse skuespil, optog eller forestillinger måtte de andre i lokalsamfundet selvfølgelig
betale mere, og de kristne kinesere blev stemplet som ikke alene
usolidariske, men også illoyale over for lokalsamfundet.

Derudover herskede der en generel mangel på forståelse
for kinesernes religiøse overbevisning, moral og vaner.
I særlig grad stod den manglende indsigt i forfædredyrkelsen, der var fokus for kinesernes verdensorden, i vejen.
Opgivelse af forfædredyrkelsen og ødelæggelse eller afbrænding af forfædrefigurer, -tavler og -billeder var en
af de primære forudsætninger for at kunne blive døbt og
dermed medlem af menigheden. Ellen Nielsen bemærker
i forbindelse med et besøg hos en nylig omvendt familie:
”Det var dejligt [...] at komme i eet Hjem, hvor vort Øje ikke
møder de elendige Afgudsbilleder.” 78
Også forskellige syn på ægteskab og forholdet mellem
mænd og kvinder kunne skabe grobund for splid og misforståelse. For at undgå at fornærme de lokale kinesere og
være med til at ødelægge missionærernes ry og rygte gør
Peter Nørgaard, som vi andetsteds kommer nærmere ind
på, i 1916 alt for at undgå at komme til at være i den samme
by som sin forlovede, alene fordi de kun er forlovede, og
kineserne derved ville få alt for meget at snakke om. Samtidig havde de danske missionærer dog svært ved at forstå
den måde, kinesiske mænd behandlede kvinder på, og det
var et krav til mandlige kinesere, der ønskede at blive døbt,
at de kun måtte have én kone!
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Det var en udbredt opfattelse blandt kineserne, at de udenlandske
missionærer udtog øjnene fra døde kinesere for derefter at bruge
det i medicin.

Dagligdagen sætter ind

Det var en udbredt misforståelse i de store vækkelsesbevægelser og blandt missionsvenner i Danmark og sikkert
også i resten af den kristne vestlige verden omkring 1900,
at kineserne ”tørstede efter Evangeliet”. Man kan ofte se
overskrifter som fx: ”Kineserne skrige efter Frelsen” og
”Høsten er rede, vi mangle kun Arbejdere til at bringe
Negene hjem”, og det blev op til missionærerne at fortælle
de lidt nedslående nyheder om, hvordan sagerne egentlig
stod. Bolwig skriver i februar 1900: ”I Sandhedens Interesse maa det [...] siges, at det er aldeles vildledende i Almindelighed at sige, at Kineserne tørste efter Evangeliet.” Hans
forklaring på misforståelsen var, at de unge, uerfarne missionærer ønskede det så brændende, at de tillagde kineserne
denne følelse. ”Men sandt er det ikke,” slog han fast. Og
han fortsatte: ”I Reglen ere Hedningerne godt fornøjede
med deres eget fra Fædrene overleverede, de have slet ingen
Syndserkendelse og ingen Trang til en Frelser.” 79
Det kunne forståeligt nok dæmpe den iver og det kald,
som de nye missionærer var opfyldt af ved ankomsten til
Kina, når dagligdagen satte ind, og de opdagede, hvordan
virkelighedens missionærliv var. Conrad Bolwig siger, at
den største fare for missionærerne er at ”tabe den første
Kærlighed”.80 Der var da også mange ting at kæmpe mod:
Missionæren stod ofte ret ene, sprogbarrieren var enorm
og skabte et utal af misforståelser, og fordomme blandt
kineserne, som fx at missionærerne brugte menneskeøjne
og hjerner til at sammenbrygge medicinske recepter, gjorde
heller ikke arbejdet nemmere. Desuden skulle missionærerne til stadighed forsøge at leve op til de ofte høje forventninger, menighederne hjemme i Danmark havde til
dem. Bolwig skriver indtrængende i et brev hjem til missionsbladet: ”Jeg maa [...] bede eder se i mig kun et ganske
almindeligt Menneske, der lever et ganske almindeligt Liv.
Det er Sandheden, alt andet er Fantasi.” 81
Missionærerne var ikke uden skyld i bokseropstanden, men
mange andre faktorer spillede også ind. Kombinationen
af naturkatastrofer, fattigdom, uvidenhed og ydmygelse
i forbindelse med manglende kulturforståelse, indsigt og
kulturimperialistisk tankegang fik de ulmende gløder til at
flamme op og skabte et brag af et kultursammenstød, der
endnu en gang cementerede Kinas underlegenhed i forholdet til de udenlandske stormagter.

Efterspillet

Set i bagklogskabens lys begik enkekejserinde Cixi den
fejl, at hun besluttede sig for at støtte bokserne og vende
deres voksende magt til sin egen fordel og med deres støtte
forsøge at smide udlændingene ud af Kina. Det kom til
at koste dyrt. En sølvmønt per kineser i krigsskadeerstatning: 450 millioner! Hendes plan lykkedes ikke, bl.a. fordi
majoriteten af generalguvernørerne, som sad inde med
størstedelen af magten, ignorerede ordrerne fra enkekejserinden om at starte væbnet kamp mod udlændingene.
Opstanden blev derfor begrænset til at berøre en lille del af
Kina - fra Shandong over Tianjin og Beijing til Shanxi og
videre nordpå til Manchuriet, hvor de danske missionærer
befandt sig.
Ironisk nok fik bokseropstanden og den efterfølgende
ydmygende afslutning og fredsaftale sat gang i en række
reformer, der med tiden kom til bl.a. at gavne de danske
missionærers arbejde. Et af resultaterne var bl.a., at det
klassiske kinesiske skolesystem blev afskaffet til fordel for
ét opbygget efter vestligt forbillede, og det gav efterfølgende missionsskolerne gyldne tider. Situationen ændrede
også mange kineseres syn på udlændinge, som de nu mente,
at man skulle lære af. De så den kinesiske kultur og magt
som stagnerende, og da kristendommen var fundamentet
for den vestlige verden, blev den fokus for megen interesse
fra kinesernes side. Det resulterede i, at der i årene, der fulgte, blev omvendt flere kinesere, end det nogensinde før
havde været tilfældet.
På trods af vanskeligheder med missionsarbejdet i de første
år havde de danske missionærer omkring århundredeskiftet
etableret sig som en fast, om end lille, del af den voksende
skare af missionærer i Kina. I 1899 var der mere end 2800
protestantiske missionærer i landet, over 500 missionsstationer og næsten 40.000 omvendte kinesere. 82
Bokseropstanden medførte seriøse overvejelser blandt
de danske missionærer og DMS om helt at opgive forehavendet i Kina og først vende tilbage, ”naar Kina er
bleven et efter europæisk Mønster ordnet Rige, delagtig i
den europæiske Kultur, altsaa naar Kina var naaet saa vidt,
som f.Eks. Indien er nu”.83 I stedet blev det overbevisningen om, ”at det netop er nu, da Kina lukkes op paa vid
Gab for Paavirkninger af alle Slags, [...] gælder om at tage
Missionsarbejdet op med al Kraft”,84 der vandt, og i løbet
af forsommeren og frem til efteråret 1901 begyndte de
danske missionærer at vende tilbage til deres gamle, ødelagte
missionsstationer for at genoptage arbejdet.
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ldrig vidste jeg, hvor smukt der var i Danmark
A
– Rejsen til Kina

Der var flere ruter fra Danmark til Kina. Afhængig af tid,
muligheder og den aktuelle politiske situation valgte missionsselskabet at sende missionærerne ud enten med tog fra
Danmark og videre med skib fra Hamburg eller Genua, via
Suezkanalen, syd om Indien til Shanghai, Yantai og Dalian;
via skib og tog over England, Atlanterhavet, Nordamerika,
Stillehavet, Japan og Korea; eller med den transsibiriske
jernbane gennem Rusland og Mongoliet og direkte ind i
Manchuriet. Det var først i de allersidste år, at flyrejse blev
en reel mulighed.
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De lange rejser har både været en hindring på vejen for missionærerne, men samtidig også en spændende oplevelsesferie med mulighed for at stifte bekendtskab med alverdens
lande og folk på vejen. Det skete da også flere gange, at
familier med børn med vilje valgte den lange rejserute, for
at børnene skulle opleve så meget som muligt.

Efter deres orlov i Danmark i 1931-32 tog familien Nørgaard
rejsen tilbage til Kina med stop i bl.a. Italien og Japan.

Om det oplevedes som en lang eller en spændende rejse
ud i fremmede lande og kulturer, så gav ugerne undervejs
den enkelte tid til at tænke over, hvad det var, han eller hun
havde kastet sig ud i. Henrik Knudsen skriver hjem i 1894
fra Bombay i Indien efter sin rejse over Det Røde Hav, med
stop i Aden undervejs mod Kina.
”Hvad der stod som noget tungt og svært, naar jeg i Danmark saa
der hen imod, var det at leve i fjerne Lande langt borte fra Aands- og
Legemsbeslægtede. Alt det tunge og svære derved forsvinder imidlertid,
naar man først er ude i det fremmede. Man maaler uvilkaarligt Afstande med en anden Maalestok end derhjemme i det lille Danmark.
Selv en Afstand paa 1000 Mile bliver ikke længer nogen særdeles stor
Afstand. De fremmede Forhold, man faar at se, fylder Sjælen stadig
med nye Indtryk, og de mange Hedninger, man ser rundt om sig, fylde
En med Længsel efter at føre disse til Jesus. [...] Selve Pilgrimslivet
i det fremmede [...] rummer en Rigdom i sig, som man først forstaar
naar man staar midt i det. [...] I de stille, ensomme Timer, som et saadant Liv nødvendigt fører med sig, har Sjælen megen Ro til uforstyrret
af det daglige Livs Tummel at skue indad og opad. Ikke et Sekund
[...] har jeg fortrudt at have opgivet et stille, roligt Liv i Danmark
for ogsaa legemlig talt at leve som Udlænding paa Jord. [...] Hvad der
holder de fleste tilbage [...] er Tanken om Offeret, der maa bringes, ved
at maatte forlade alt, hvad der er os kært paa Jord.” 85

Med skib

Ofte foregik rejserne med en af ØK’s fragtskibe, der havde
mange ophold undervejs til Kina. Turen tog jævnligt op til
to måneder at gennemføre, men fordelen var, at man som
regel ikke skulle skifte skib undervejs, og så var det også
billigere end normale passagerskibe. Også Henrik Knudsen
rejste med en af ØK’s fragtskibe, og da han gik i land i den
”forunderlig triste By” Aden, kunne han her observere de
lokale forhold og englændernes opførsel:
”Gaderne mylre af sorte for det meste ganske nøgne Børn, af Forhandlere af mange forskellige Ting, som følge En i Hælene, hvor man
gaar. De indfødte have tidt og ofte noget skønt, barnligt, tillidsfuldt
i deres Maade at være paa; men Englænderne ere nogle Bæster imod
dem og behandle dem som Dyr snarere end som Mennesker. Mange
af dem kunne, trods deres sorte Farve, være særdeles smukke Mennesker, men frygtelige snydeagtige ere de, saa man i Landet vogte sig,
ellers tage de En ved Næsen.” 86

Flere af de danske missionærer bl.a. Emil og Johanne Jensen sejlede med ”Empress of Canada” på en del af rejsen fra Danmark
til Kina. Skibet fragtede rejsende frem og tilbage fra Nordamerika
til Japan, Kina og Hong Kong fra 1920 indtil 1939. Her blev det
konfiskeret af militæret og herefter fragtede det tropper og krigsfanger rundt i verdenshavene indtil 1943, hvor det blev torpederet
af en italiensk ubåd og 392 mennesker omkom.

Christian Madsen har fået købt sig den uundværlige tropehjelm,
da han på rejsen til Kina i 1905 gør ophold i Indien.
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I Indien ledsages han af en af de danske missionærer, Hermann Jensen, der bl.a. tager ham med videre til Madras.
Undervejs besøger de lokale kristne, herunder en gammel
perser med en ”omvendt Muhamedanerinde” som hustru
og to døtre, der betegnes som ”indtagende, unge Damer”.
De besøger endvidere en lokal hinduistisk læge, ”der til
trods for hans Hedenskab var en meget behagelig Mand”,87
og Henrik Knudsen får også her chancen for at hilse på
lægens yndige døtre og dermed en, for en udlænding,
sjælden mulighed for at møde de indiske kvinder inden for
hjemmets fire vægge.
Maria (1915-39) og Jens P. Bjergaarde (1912-39) passerer
igennem Suez i starten af 1920’erne, og det er muligt her at
få et indtryk af rejsen gennem kanalen:

“Vort Skib laa kun nogle faa Timer ved Port Said [...] Sejlturen er
ret ensformig gennem Kanalen, man ser næsten kun Ørken til begge
Sider; en lille By Ismailia ligger på Egypten-siden, ellers ikke andre
Livstegn end dem, der rører sig paa de mange Skibe, man møder; om
morgenen naaede vi Suez; men her laa vi kun 1 Time og stod saa for
fuld Fart ud i Bugten ved Suez og derfra ud i det ’Røde Hav’, som et
af Børnene udtalte sin Forundring over var blaat og ikke rødt.” 88
Hvor Henrik Knudsen og familien Bjergaarde tog ruten
sydover via Suez og Indien mod Kina, havde ægteparret
Bolwig i 1893 taget vejen over USA og Japan og fik her
deres første kontakt med kineserne: ”Paa Mellemdækket
er der fuldt af Kinesere, som vi jævnligt iagttage. Der er
iblandt dem en Del gamle, som vist skulle hjem ’for at dø
i Kina’.

I Indien gjorde de lokale danske missionærer deres for, at kollegerne, der var på gennemrejse, skulle opleve den lokale folklore såsom slangetæmmerne.
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De fleste tilbringe Dagen med at spise, drikke, sove, ryge
og spille et Spil, som ligner ’Domino’.89 Conrad kommer i
snak med en kristen kineser, der følger sin gamle far hjem
til Sydkina, men ”den unge Fyr synes ikke at være videre
oplyst, men ærlig og barnlig, han er rørende taknemmelig
for den Smule Venlighed, vi vise ham”. Conrad er dog glad
for at have gjort hans Bekendtskab og bemærker, at ”han
er rigtig pæn med sit ragede Forhoved og sin lange sorte
Pisk”.90 Lidt af et chok får han imidlertid, da han får øje på
et par kinesiske damer på dækket:

missionsselskaber til tider også ordinerede hustruen til en
mandlig missionær. ”Hvordan de fik dette til at stemme
med den hellige Skrifts Opfattelse af Kvindens Stilling, er
vanskeligt at forstå,” skriver han.92

”Den ene af dem, jeg antager den fornemste, har Fødder paa kun 3,
siger og skriver tre Tommers Længde. Jeg har aldrig set noget lignende.
De ere sylspidse. Det er næppe muligt for den stakkels Kvinde at
gaa. Hun er gul og vissen af Hudfarve. I Reglen ligge de paa Sofaen
i Kahytten uden anden Beskæftigelse end at spise og røge. Jeg undrer
mig slet ikke over, at saa mange kinesiske Kvinder søge at tage Livet
af sig. Det maa baade i den ene og den anden Retning være en trættelig Tilværelse.” 91
Samtidig havde Conrad Bolwig på rejsen over Stillehavet
også gjort sig den erfaring, at andre landes missionærer
på flere måder var forskellige fra de danske. Fx så flere af
Conrads udenlandske kollegaer skævt til, at han røg tobak,
mens han på sin side var forundret over, at andre landes

Missionærernes første møde med Kina var ofte det kosmopolitiske Shanghai – Østens Perle. Herfra gik rejsen
videre nordpå mod Manchuriet.

Ofte var det her i den hastigt voksende havneby Dalian, at missionærerne for første gang satte deres ben i Manchuriet.
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Med den transsibiriske jernbane

I 1891, det samme år som det blev besluttet at starte mission
i Kina, blev det første spadestik taget til den transsibiriske
jernbane. I løbet af de næste 12 år byggede man ca. 600
km jernbane om året under vanskelige forhold. I 1903 blev
linjen igennem Harbin og Manchuriet åbnet, og der var nu
forbindelse helt til Vladivostok og Stillehavet. Året efter fik
banen pludselig en meget central betydning i den russiskjapanske krig 1904-05, da zarstyret skulle flytte tusindvis af
soldater til krigsskuepladsen i det sydlige Manchuriet, hvor
de danske missionærer befandt sig. Over Bajkalsøen brugte
man i en del år en færge, hvor togene blev fragtet om bord
og sejlet over til den anden side. Om vinteren lagde man
derimod skinner oven på den tykke is, så togene langsomt
kunne køre over søen. I 1897 transporterede den transsibiriske jernbane 609.000 passager. Dette tal steg i 1900 til
1,25 millioner, og i 1912 var det nået op på 3,2 millioner.
Under første verdenskrig og den russiske revolution blev
banen flere steder ødelagt, broer blev brændt og vandforsyningen afbrudt. Først i foråret 1925 kørte banen helt
normalt igen.

Den danske oberst Ellis Wollf, der var militærobservatør
under den russisk-japanske krig, oplevede rejsen med den
transsibiriske jernbane kort efter dens åbning og mødet
med de første asiatiske folkeslag således: ”Landskabet her
udenfor Verchneudinsk [det nuværende Ulan-Ude, buriaternes hovedby i Sibirien], er karakteriseret af et kuperet
Terrain næsten overalt dækket af Fyrreskov og ikke saa faa,
ganske venlige Landsbyer [...] dog uden Spor af Haveanlæg.” 93 I selve byen så han de første kinesere.
”Her omkring ses de første Kinesere, enkelte med ret fine Ansigter,
vel soignerede paa den forreste, glatragede Del af Kraniet og med glinsende sort Pisk med iflettet Baand lige ned til Haserne, men Størstedelen rene Svaggaroner at se til, hverken vadskede eller barberede i
lange Tider. Desuden vrimler det her med glimrende Typer af Tatarer
og Burjater og hvad alle disse Folkeslag nu ellers hedde; her er nok
at se paa af Interesse og uhyre livligt med alle de forskellige, om end
ikke i lige Grad spraglede eller imponerende Dragter; Burjaterne ere
i Reglen meget grimme med brune, rynkede, noget sløve Ansigter, saa
flade, at Næsen næsten synes at gaa indad, og dog saa morsomme i
deres lange, mellemblaa Kapper, med et spraglet Baand om Livet, og
med en rund Filthat med spids, rød Pul indenfor den opkrammede,
sorte Skygge; Tatarerne derimod er trods deres flade Ansigter hyppigt
kønne og med ganske intelligente Øjne.” 94

Banegården i Fengcheng. Med åbningen af den Transsibiriske Jernbane til Harbin og resten af Manchuriet i 1903 blev det muligt at gøre rejsen fra Danmark på
kun to uger, mens den med skib ofte tog over 2 måneder.
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Et par dage senere observerer han til sin egen overraskelse
og glæde:
”Ved Jablonovaja er der omkring Stationen et lille Haveanlæg, endog
med Springvand, og bag dette et lille Kapel - som forøvrigt mange
Steder langs Banen – med brændende Lys, hvor mange af Officererne
i Toget søge ind og forrette deres Andagt; det er første Gang, jeg ser
noget gjort til Hygge for Øje og Tanke.” 95
Anders Aagaard Poulsen og Margrethe Leth var en del
af det lille rejseselskab af nye missionærer, der i 1912 tog
rejsen med den transsibiriske jernbane. De bliver sendt
af sted fra Københavns Hovedbanegård med sang fra
den store fremmødte skare af familie og venner. Ved et
tilfælde har Georg Brandes kupeen ved siden af deres, og
han smækker demonstrativt vinduet i, da skaren uden for
toget alle stemmer i med salmesang. Turen går via Berlin
og Warzawa, hvor de ”faldt i Hænderne på et Sjak Jøder,
men dog heldigvis kom fri af dem”.96 I Moskva bliver de
tre dage, hvor de ser en del af den smukke hovedstad.
Byen gør et stort indtryk på dem, og Margrethe skriver,
at ”Moskwa er den kønneste By jeg nogensinde har set.
Især fandt jeg de gyldne runde Kirkespir og de mange hvide
Bygninger smukke”. Ikke mindst Kreml var en oplevelse
med guld, silke og ædeltræ overalt: ”[M]age til Herlighed
har jeg aldrig set i mit Liv - mon der i Verden findes større
Pragt? Salene der overgår i Pragt alt hvad man i sin vildeste
Fantasi kunne forestille sig.” Slående er dog forskellen på
Kremls rigdomme og den fattigdom og elendighed, de
også oplever i byen, og heller ikke stedets religion vækker
udelt begejstring. Margrethe, som aldrig har været inde i
en russisk kirke, bliver ganske vist først meget imponeret,
men derefter trist og bedrøvet over at se russere ”kaste sig
til Jorden for Helgenbillederne og bagefter kysse dem”.
Hun fortsætter: ”Man så ingen stille Bøn til Gud, men blot
disse udvortes Ceremonier for hellige Mænd, hvis Ben for
længst er hensmulrede i Gravene.” Og hun tilføjer: ”Gud
være lovet, vi beder til en levende Gud.” 97
Det fremmede landskab derimod betager Margrethe. På
rejsen videre ser hun sine første bjerge nogensinde, da de
kører igennem Uralbjergene, og kan næsten ikke løsrive sig
fra det betagende syn af de snedækkede tinder. De skifter
tog flere gange på turen, dog hele tiden til det langsomme
posttog, der gør holdt ved hver station, og ifølge Anders er
landskabet temmelig ensformigt, indtil de når Bajkalsøen.
På mange af de større stationer gør de holdt i lidt længere
tid, og her er det muligt at hente kogende vand og købe
mad, der dog altid består af det samme: ”Hvidkålssuppe

Sankt Petersborg i 1913. På rejsen med den Transsibiriske Jernbane kom
de danske missionærer til at opleve de russiske byer.

med Flødeskum og Tomater og en mægtig Klump Kød”,
men også ”det dejligste russiske Rugbrød”.98 De fik også
alle lært at nyde den russiske te med citronskiver i, og
Margrethe indrømmer, ”at i England og Rusland smager
Theen bedre”.
Endelig oprandt dog dagen, hvor de kørte ind i Kina, og
på stationen Manzhouli kunne de med egne øjne se det
nye ”kinesiske flag med sine fem farver, der vajede smukt
i Morgenvinden”. Der var jo endnu ikke gået et år, siden
Kina var blevet til en republik, og det gamle kejsergule flag
med en drage var blevet erstattet af et nyt med fem striber i rød, blå, gul, hvid og sort, der hver repræsenterede et
af de store folkeslag i riget, hhv han-kinesere, mongoler,
manchuer, muslimer og tibetanere. Og Margrethe fyldes af
”Tak og Glæde og stille Bæven i Hjertet ved den Tanke, at
nu havde man nået det Land, hvor ens Gerning nu skulle
udføres”.99
Rejsen med tog gennem Rusland var ikke altid helt ufarlig,
som Emil Jensen fik at mærke fem år senere, da han måtte
opholde sig ufrivilligt længe i det daværende Petrograd (senere Leningrad og Sankt Petersborg) under den ulmende
revolution i 1917.
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Den 18. marts 1917 skriver han hjem om den seneste uges
ophold i Petrograd:
”Vi har jo oplevet meget i Petrograd i sidste Uge, men derom tør
jeg slet ikke begynde at fortælle her [...] det maa I vente med, til jeg
engang faar skrevet mine Memoirer – hvor disse dage vil give Stof til
et nyt Kapitel blandt de mange andre om Boxeroprør, Røvere, Krige
og Revolutioner.” 100
Emil Jensen havde på daværende tidspunkt i over en uge
forgæves forsøgt at få stemplet sit eget og sine rejsefællers
pas af de rigtige myndigheder. Han boede sammen med
en anden rejsende dansker på et gæstehjem, svarende til et
”syvende klasses Hotel med Væggetøj osv.” Der var dog
den fordel, at det lå lige ved banegården, hvorfra togene til
Sibirien og Kina afgik. Situationen i Petrograd var temmelig kaotisk, og der var heller ikke meget mad at få: ”Vi kan
intet faa at spise her paa ’Hotellet’, kun kogende Vand, ikke
hverken Kaffe, The, Sukker eller noget at komme i Vandet,
og i Byen er intet at købe”. De fik dog senere mulighed for
at spise på byens største hotel og led ikke nogen nød.
Drama var der imidlertid nok af: ”I Lørdags begyndte
Uroen, Sporvognene og alle Befordringsmidler standsede,
og i Søndags begyndte det at gaa løs med Skydning og Sammenstød i Gaderne. Jeg passerede flere Gange ’Ildlinien’,

og der lød Skyden og Raaben paa alle Sider.” Samme aften
vovede Emil Jensen sig igen hen på banegården for at se,
om toget til Sibirien virkelig skulle afgå. ”De revolutionære
havde besat Banegaarden og bevogtede den, og der herskede Orden, men der var omtrent folketomt”, skriver han.
På perronen fik han imidlertid øje på ”det dejligste Luxustog
rede til Afgang”. Men uden pas og resten af rejseselskabet
kunne han naturligvis ikke tage af sted og måtte nøjes med
at gå ned gennem det luksuriøse tog med tårer i øjnene. Det
var første gang, han skulle have kørt med sådan et. Der var
kun mødt en enkelt førsteklassespassager og kun en femseks andenklassespassagerer op, og Emil Jensen måtte se til,
mens det næsten tomme tog langsomt forlod banegården.
Turen tilbage til herberget var lige ved at blive hans endeligt:
”Just som jeg havde drejet ind i Newskygaden aabnedes der et frygteligt Borbardement nogle faa Alen bagved mig. Jeg skubbede mig frem
langs Muren, mens Kuglerne hvislede i Luften og Glasstumper og
Kalk fra Bygningen dryssede ned over mig. Jeg fandt ind i en Port,
mens Ulykken drev forbi, og da jeg kom hjem takkede jeg Herren for
ny Naade og for nyt Liv - og jeg begyndte at forstaa, at han nok ogsaa
havde sine vise Tanker med at gemme Passene for os, for havde vi haft
dem, havde vi sikkert sat alt ind paa at komme afsted, og det vilde
have været meget risikabelt for os at gaa med Fru Nielsen og Barnet
den halve Mil ’i saadant et Vejr.” 101

Medpassagererne og personalet på skibene kunne være en næsten lige så stor oplevelse som selve rejsen. Det synes ihvertfald familien Oksbjerg,
da de i 1922 rejste hjem til Danmark.
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Et par dage senere fik de deres pas med de rigtige stempler
og kunne rejse videre. Desværre var der kun ledige pladser i
posttoget, men de kunne dog stadig rejse på første klasse.

Hvad enten missionærerne rejste til Kina med skib, tog,
sampan eller rickshaw, har rejsen i sig selv været noget af
en udfordring, men også tydeligvis været en oplevelse for
livet.

Nye transportformer og spændende mennesker

Missionærerne var også på mange måder blandt datidens
”eventyrere”, og beretningerne hjem til de danske dagligstuer blev ventet med spænding. Bolwigs første rejse gik
over Japan, hvorfra han kunne videregive et par tips til dem
derhjemme. Alt taget i betragtning var det dog nok et meget
begrænset antal danskere, der reelt kunne bruge det til noget. Men drømme kunne man altid:
”Saa snart Skibet ligger stille, kommer der en hel Del Indfødte om
Bord med Varer af forskellig Slags. De forlange det femdobbelte af
Varens Værdi, men ere henrykte, hvis de faa 1/3 af det, de forlange.
[...] Vil man i Land, maa man tage en af de mange smaa Baade,
Sampan’er kaldede, som omsværme Damperen.” 102

Den sidste del af rejsen op igennem Manchuriet foregik ofte med
muldyrkærre og flodbåd.

Det eksotiske køretøj, rickshawen, der var opfundet i
Japan, gjorde i disse år sit sejrrige indtog i Kina som afløser
for især trillebører og muldyrkærrer, og pga. sin oprindelse
kaldte kineserne den for ”udlændinge vogn”.
”Naar man er kommen i Land, omringes man straks af en Mængde
Jinriksja’er, det er smaa Kalesjevogne som have Plads til een Person.
Hesten er en - Japaneser. Det er Japans (og Kinas) Drosker. Det er
baade et temmelig hurtigt og et billigt Befordringsmiddel. Man maa
helst forud sige Manden, hvad man vil give, ellers forlanger han en
ublu Pris. Lejer man en Jinriksja i timevis, giver man sædvanligt 10
Sens for Timen = ca. 25 Øre.” 103
På de lange rejser frem og tilbage til Kina mødte danskerne
ofte interessante medpassagerer. Missionær Hans Oluf Juhl
(1920-26) fra Foldingbro ved Kongeåen rejste til Kina med
ØK’s fragtskib Peru. Blandt de kun 20 øvrige rejsende var
der en meget spændende kinesisk herre. Juhl fik her en enestående mulighed for at føre lange og dybe samtaler med
Kinas kommende premierminister og præsident W.W. Yen
(også kendt under navnet Yan Huiqing), da denne rejste
hjem til Kina med familie og tjenestefolk efter i flere år at
have været gesandt først i Berlin og senere i København.
”Dr. Yen var en ualmindelig tiltalende mand, rigt begavet
og med en fin uddannelse,” 104 skriver Juhl senere.

Først i de sidste år af missionærernes ophold blev busrejse en reel mulighed.
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Med Ellen Nielsen på rejse fra København til
Manchuriet i 1925

Bortset fra en enkelt sommerferie i 1938 var året 1925 sidste gang Ellen Nielsen (1898-1960) var i Danmark. Her var
hun på den orlov, som missionærerne egentlig skulle have
hvert syvende år. Orlovsperioderne faldt dog sjældent så
regelmæssigt, oftest pga. de lokale forhold i Kina. Sidst,
Ellen Nielsen havde været hjemme i København, var i 1910,
så da hun nåede frem, skulle hun gå en hel tur rundt om
hovedbanegården, bare for at orientere sig.
Pga. den usikre politiske situation i Sovjetunionen og
den stegende sommervarme ved Det Røde Hav blev det
bestemt, at hun skulle tage den lange rejse over Amerika
på tilbagevejen til Kina - og det ovenikøbet alene. Det var
absolut ikke med Ellens gode vilje, og turen blev da også
lidt af en prøvelse, som hendes efterladte meget detaljerede
rejsebeskrivelse vidner om. Set gennem Ellen Nielsens
øjne får vi her et spændende indblik i den lange rejse og de
mange oplevelser og prøvelser undervejs, som alle missionærerne måtte igennem. På godt og ondt.

Agenten fra rejseselskabet, der mødte Ellen i London, fik
hende stuvet ”sammen med nogle mærkelige Mennesker
op i en Omnibus, som langt om længe satte sig i Bevægelse og kørte saa Gade op og Gade ned for at afsætte disse
mærkelige Mennesker i ligesaa mærkelige fjerde Klasses
Hoteller”.105 Hun blev derefter selv sendt hen på et lille pensionat i stedet for det hotel, hun var blevet stillet i udsigt,
og stedet lod ifølge Ellen noget tilbage at ønske.
”Værten viste mig meget omhyggeligt, hvordan Døren skulle laases,
men da han var gaaet, opdagede jeg, at hele den ene Væg var een
stor Dør, hvor der hverken var Laas eller noget, og Vinduerne ud til
Verandaen, som kun var godt en Mands Højde fra Jorden, var heller
ikke til at lukke. Naar dertil kommer en stor Blodplet paa Gulvtæppet, lasede Tæpper paa Sengen og en Hovedpude fuld af Vatkugler,
vil man kunne forstaa, at den første Nat i Udlandet ikke var saa
lystelig.” 106
Problemerne på rejsen fortsatte, og Ellen var ved at bryde
sammen, da hun fik at vide, at hun ikke ville kunne nå det
oprindeligt planlagte skib i Seattle, men måtte fortsætte til
Los Angeles og derfra med et andet skib, ”Korea Maru”,
der først ville nå Yokohama i Japan 11 dage senere.

”Og hvor København blev smuk i mine Tanker, aldrig før vidste jeg, at Danmark havde saa smuk en Hovedstad,” skrev Ellen Nielsen, da hun efter sin
orlov i 1925 rejste fra Danmark igen. Tysk postkort fra omkring 1900.
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England brød hun sig vist ikke meget om. På rejsen fik hun
en form for åbenbaring og mærkede splittelsen, som mange
mennesker, der opholder sig lang tid i udlandet, før eller
siden oplever:
”Aldrig vidste jeg, hvor smukt der var i Danmark, før jeg fik set
Englands sortegraa Landskaber og triste haveløse Landsbyer. Jeg saa
Danmark for mig: smilende, solbeskinnet, som den dejligste Have
med alle sine lyse, rene Farver. Der var Fest over alt derhjemme, over
de smaa Huse med blomstrende Buske og Blomsterbede i den lille
Have, over de bølgende Kornmarker og de græssende Køer og Heste.
Over de rene Provinsbyer med hyggelige, rene Gader, fri for Præget
af Fabrikker og Værksteder. [...] Og hvor København blev smuk i
mine Tanker, aldrig før vidste jeg, at Danmark havde saa smuk en
Hovedstad. Naar jeg tænkte paa alt derhjemme, som jeg nu var rejst
fra, alt det skønne i mit Land, alle de Venner, som jeg elskede saa
højt som aldrig før, mine egne kære, som jeg maaske ikke mer fik at
se her paa Jord, saa lagde der sig saadant et knugende Vemod over
mit Hjerte.” 107
Ellen var splittet mellem det Kina, hun elskede så højt, og
det Danmark, hun nu igen forlod.
Bedre blev det dog, da hun kom om bord på ”Republic”,
skibet, der skulle bringe hende til New York. Ellen var næsten helt overvældet af al den luksus og de herligheder, skibet var fyldt med; en stor tremandskahyt, som hun havde
for sig selv, kæmpe spisesal, selskabshal med dybe lænestole, hvor man kunne nyde sin eftermiddagskaffe, mens
orkesteret spillede. Ellen holdt af musikken, men ikke når
der skulle spilles op til dans, skønt hun selv i sine unge dage,
før hun blev missionær, havde været en flittig gæst i det
københavnske aften- og natteliv.
”Om Aftenen blev der spillet og danset i Selskabssalen. Det var noget
af det forfærdeligste, jeg i mine Levedage har set. Halvnøgne Damer
i Favnen paa Mænd, som de maaske aldrig før havde set. Afklippet
Haar i et Brus om det sminkede Ungpigeansigt, og dertil Musikkens vilde Toner. Ahh, hvor gjorde det ondt i Hjertet. Jeg gik ind i
min Kahyt og græd, græd over den Verden, der intet kender til Livets
Glæde.” 108

Den amerikanske nationaldag, den 4. juli, skulle fejres om
bord på behørig vis.
”Silke og Perler, Fryndser og glimrende Farver, alt det var nærved
at blænde Øjet. Selv gamle Damer mødte i blegrøde Silkekjoler
uden Ærmer og nedringede omtrent til Bæltestedet. Det virkede lidt
mærkeligt med disse tykke nøgne Arme, rødt og hvidt sminket Ansigt
som en 17 aars Pige og saa graat eller hvidt ’bobbed Hair’!” 109
Til en maskeradefest havde Ellen bestemt, at hun ville vente
i forhallen for at se alle udklædningerne, men da hun ”hørte
dem med Musik i Spidsen komme hujende og skrigende
opad Trapperne”, fik hun nok og ”flygtede forfærdet” ned
i sin kahyt og gik i seng.
”Den samme Flok mødte om Søndagen i Selskabssalen og sang Salmer og hørte andægtig Guds Ord blive læst, roste sig af at have flere
Præster med Ombord og at være Lutheranere næsten allesammen.
Saadan er Verdens Kristendom, den er værre end Hedenskab.” 110
Ellen var mere end lykkelig for at komme fra borde igen.
Det blev dog ikke nemmere, da de seks døgn, togturen til
Los Angeles varede, kom til at føles som måneder. I sommeren 1925 var USA ramt af særdeles slem tørke, og Ellen
og hendes medpassagerer kom ud på en yderst varm rejse
gennem USA. Hun havde glædet sig meget til turen, ”og saa
blev det en Lidelse fra Ende til anden”. Hun fortsætter:
”Vognene var brændende hede, og Luften, vi fik ind gennem Vinduerne, var saa mættet med Støv og Varme, at vi var ligefrem Angst for
at indaande den. Mad var det nærmest umuligt at faa ned, den eneste
Føde, vi fik, var ’Iscream’.” 111
De blev alle møgbeskidte, flere blev syge, og landskabet,
som de rejsende havde glædet sig til at nyde, ”var forvandlet til afsveden Ødemark”. Det eneste lyspunkt blev Rocky
Mountains, men de kunne nu alligevel ikke måle sig med
”Skønheden i Manchuriets Bjerge”.
I Salt Lake City, hvor toget gjorde et af sine få ophold, var
det nær ved at gå galt for Ellen og hendes rejsekammerat,

Ellen Nielsens besøg i mormonernes tempel i Salt Lake City, Utah, var lige ved at betyde, at hun ikke nåede tilbage til toget til tiden. Salt Lake City ca. 1912.
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da de var taget ud i byen for at se mormontemplet. De
havde taget fejl af togets afgangstid, og da de kom tilbage,
var toget på vej ud fra perronen. Det var imidlertid først
lige begyndt at køre, da det havde holdt og ventet på dem,
og ”Lokomotivføreren standsede Toget, og vor ’Negerboy’
fik os halet op”, som Ellen skriver.
Ellen kom om bord på det nye skib, ”Korea Maru”, der
skulle føre hende over Stillehavet, men
”[...] glansen gik af det hele, da jeg kom ned paa anden Klasse. Kahytten var helt nede i Skibet, og da jeg spurgte om Dæk, blev jeg vist
ud til Lasten. Dagligstue fandtes ikke og kun en lille bitte Spisestue,
hvor der sad nogle Japanere og spiste. Og her skulde jeg opholde mig
i 21 Dage! [...] jeg kunde ligesaa godt lægge mig til at dø med det
samme.” 112
Efter at have travet fra kontor til kontor i San Fransisco
lykkedes det endelig Ellen at ændre billetten til første klasse,
og derefter gik turen videre over Hawaii. Opholdet her blev
en storslået oplevelse for hende. Længe inden de ankom til
Honolulu, havde hun fantaseret om denne ”Eventyrby”, da
Bolwig tidligere havde gjort ophold der og vidt og bredt
fortalt om stedets skønhed.

Havnen i Yokohama lige udenfor Tokyo 1930, hvor skibene altid lagde til
efter turen over Stillehavet.

Af Ellens erindring fremgår det, at da skibet næste morgen
sejler ind i havnen, glider skyerne til side, og Honolulu ligger badet i sol, frisk og grøn efter nattens regn. Til Ellens
store lettelse fortalte en medpassager hende, at menneskeofringer nu ikke længere fandt sted på øerne, og at hele
befolkningen nu var kristne. Hun skyndte sig i land og nåede
både at se udslukte vulkaner og det imponerende Honolulu
Akvarium med fisk i tusindvis, hvis lige Ellen mente kun
fandtes i eventyr. Hun havde følelsen af at være midt i paradisets have, da der var blomster overalt og hele byen føltes
som ”een stor Blomsterhave”. Hun nåede også lige at leje
en badedragt på timebasis for 33 cent, og da vandet føltes
som ”blødt Likør”, blev hun i vandet hele timen ud.
Resten af turen over Stillehavet må have været ualmindelig
smuk:
”Havet er som et Spejl – straalende blankt og dog blødt som Olie.
Det er, som om Skibet blot glider gennem hele denne bløde Masse uden
nogen Anstrengelse, skydende Vandet op til begge Sider i lange bløde
glitrende Stimer. Og henover denne blanke Flade, leger de smaa Flyvefisk med et Smut sætter de op over Vandfladen og flyver lange, lange
Strækninger saa tæt til denne, at de med Halefinnen kan efterlade en
Stribe i den blanke Flade. Helt ude fra Horisonten spejler Skyerne sig
i Havet og giver Vandet alle mulige Farver og Nuancer. Tilsidst ser vi
Solen gaa ned mellem gyldne Skyer og farve hele den østlige Himmel
gloende rød, som om hele Universet var i Brand.” 113
I Japan oplevede Ellen eftervirkningerne af det store jordskælv i Tokyo i 1923, der havde dræbt omkring 142.000
mennesker. Knap to år senere var gaderne i Yokohama,
der er Tokyos havneby, stadig ét stort pløre, og nyopførte
træbarakker og sammenfaldne huse vidnede alle om jordskælvet. Ellen var bekymret for, om Tokyo nogensinde
skulle rejse sig igen i ”sin gamle Herlighed”. En ældre
japaner fortalte hende, at der var jordrystelser næsten hver
uge, og at de ofte blev fulgt af ildebrande i de mange tætbyggede lave træhuse.
Hun får dog også mulighed for at nyde synet af det smukke
japanske landskab, af rismarkerne og bønderne, der arbejder, og af floder og søer, og et stykke kører toget langs
med havet, hvor hun kan se det langsomme liv på landet
udfolde sig for sine øjne: en mor med tre børn, der samler muslinger, en fisker, der kaster net ud, når tidevandet
kommer ind, og der er ”ingen jagen med Automobiler eller
elektriske Sporvogne”. Om aftenen kan hun fra toget se
de festklædte japanere, der spadserer hen ad landevejen, og
andre ”sidde saa hyggeligt paa deres maattebelagte Briks
inde i deres smaa Villaer [...] og det hele saa saa eventyrligt
ud”.114 Det var lige før, hun fik lyst til at blive.
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Ellen når endelig frem til den damper, hun skal sejle med til
Korea, for til sin skræk at finde ud af, at mænd og kvinder
deler kahyt på anden klasse. Igen bliver hun nødt til at købe
sig til en opgradering til første klasse.
På den allersidste del af rejsen med tog op igennem
Korea glæder Ellen sig mere og mere til at komme hjem
til Kina, hvis landskab de koreanske bjerge minder hende
om. Ellers er der ikke så meget at glædes over i Korea, hvor
jorden, pga. kraftige sommerregnskyl, mange steder er helt
oversvømmet, og toget har svært ved at komme frem. Endelig, den 6. august, kører Ellen over Jalu-floden og ind i
Kina. Turen kunne være gjort på ca. to uger, hvis den politiske tilstand og vejret havde tilladt det, men den kom til at
vare fem en halv uge.

Ophold i ”Vidunderbyen” Beijing

Beijing 115 - eller Peking, som var den skrivemåde, de fleste
udlændinge dengang kendte byen under – blev et naturligt
stop på vejen for de danske missionærer og deres familier.
Det var her, mange af dem fik et år eller mere på sprogskolen College of Chinese Studies, hvilket gav dem en
eventyrlig chance for at opleve den stolte gamle hovedstad
i sine velmagtsdage, inden den moderne udvikling fik sat
sit eftertrykkelige præg på byen. Hvor missionærerne oftest glædede sig over moderniseringen i Kina, med nye veje,
sporvogne, jernbaner og mange andre fremskridt, så var
Beijing indbegrebet af det gamle ”ægte” Kina med alle sine
særkender som bymuren og de majestætiske byporte, de
gamle kejserpaladser, det spændende gadeliv og kamelkaravanerne.

Udsigten mod øst fra toppen af Trommetårnet i Beijing var et syn, der kunne tage pusten fra enhver.
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Så sent som 1948, midt under den kinesiske borgerkrig
mellem kommunister og nationalister, nød missionærerne
opholdet her og begræd den selvsamme udvikling, der langsomt var ved at ændre byens udtryk og særpræg.
Minna Frantzen, der var rejsesekretær for missionsstudiebevægelsen i Danmark, gjorde ophold i byen i 1924, da
hun var på studierejse til Asien. Hun boede her hos nogle
amerikanere i et af de traditionelle gårdhavehuse midt i byen.
”Der var de skønneste Udskæringer i Mahognitræ over Kaminerne og
over Døre og Vinduer, og kinesiske Tjenere listede rundt paa Kludesko og gættede ens mindste Ønsker. Jeg havde mit eget lille Køretøj, en
lille Rickshaumand med sin tohjulede Befordring. Jeg ønskede mig let
som en Fjer, men det var et forfængeligt Ønske. Han fik ca. 10 Kr.
om Ugen og var til Tjeneste fra Kl. 9 om Morgenen, men jeg gav ham
tit fri. Han løb rundt med mig til Templer og Paladser; han talte ’Pidgin English’, et grinagtigt Sprog, der ikke altid var lige let at greje.
Peking er simpelthen Vidunderbyen. Med Ærefrygt passerer man de
imponerende og smukke Byporte, hvor Menneskestimlen har bevæget
sig ud og ind i umindelige Tider. Paa Gaden møder man ofte maleriske Brude- eller Begravelsesoptog med Pomp og Pragt. [...] Maabende
af Betagelse saa man paa Herlighederne i den før ”forbudte By”, hvis
Paladser nu er omdannet til Museer. Det fineste Porcellæn, dejlige
Silkemalerier, perlemorsindlagte Tronstole og andre Kostbarheder tog
næsten Vejret fra en.
Udenfor Peking ligger det dejlige Sommerpalads. Det er med store
Forventninger, man kommer derud, og man bliver ikke skuffet; der
findes de skønneste Templer og Pagoder, Stengrotter og Buer, overdækkede Gange i pragtfulde Farver og med fine Smaamalerier under
Tagene, Kamelbroen med sin svajede Ryg, Fontæner af Jade og m.
m. Skade kun, at meget forfalder nu i denne Krigstid, hvor saa meget
skønt gaar sin Undergang i Møde.

De to præster og missionærer Hans Oluf Juhl (1919-26)
og Hans Magle (1920-26) opholdt sig samtidig i Beijing i
1920, og det lader til, at de begge også har holdt utrolig
meget af byen. Ankomsten til stedet må have taget pusten
fra enhver:
”Med sagtnet Fart gled Toget langs med Pekings vældige Mure. Vi
stod helt fortabt i Synet af hele den pragtfulde Uindtagelighed. Da
kom i det samme paa Vejen mellem Muren og Jernbanelinjen en lille
Karavane paa en 5-6 Kameler gaaende. Roligt og værdigt skred de
frem, med vuggende Halse, uden at ænse den pustende og hvæsende
Damphest. De gik den Vej, de skulde gaa, og som Karavaner maaske
har traadt i Tusinder af Aar. Hvad kom det dem ved, om Verden
gik frem eller tilbage. De passede deres Dont, som de altid havde
gjort det. [...] Den dejlige Morgen sidst i September 1920, da vi
fra Vinduet i vor Kupé i Ekspressen saa Kamelkaravanen foran
Pekings Mure, den vil sikkert i vor Erindring faa Plads som det
typiske Billede [...] paa Foreningen af nyt og gammelt herude i dette
vidunderlige Land.
Mure og Kameler – det var vort første Indtryk af det rigtige, ægte
Kina, baade det, der var, og det, der er nu; men ikke det, der er ved
at komme. Thi Murene er gennembrudt paa mange Steder, og den
Tid nærmer sig, da de kun er, hvad ’Volden’ er hjemme i vort gode
København – til at spadsere paa. [...] Og Pekings eneste Kamel vil
være i Bur i Zoologisk Have udenfor Sydmuren! Nogle vil da mene,
at Kina er blevet fattigere, og jeg kan heller ikke tænke mig, hvad
Pekings Gader vilde være uden Kamelerne. Dem - og saa Automobilerne -møder vi daglig paa vor Vej til Skole! Men Automobilen og
Jernbanetoget og Flyvemaskinen (den sidste ses ogsaa over Pekings
Tage!) faar jo nok Overhaand en skønne Dag, og selv om Kina bliver
fattigere paa Poesi, saa bliver det sikkert rigere paa saa mange andre
Maader. Blandt andet bliver Kinas Svøbe, Hungersnøden, umuliggjort. Og saa tror vi ogsaa, at der i det nye Kina bliver Plads for
Jesus.” 117

Det var meget svært at rive sig løs. [...] Det var Kinas Fortid i højeste
Potens!” 116

Et besøg i Den Forbudte By var et must for de danske missionærer i løbet af deres ophold i Beijing.
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Juhl fortæller om gåturene rundt i byen:
”På sin morgentur i Pekings gader møder man en lang karavane
kameler, som belæsset med en eller anden handelsvare er kommet lige
fra Mongoliet og nu vandrer ganske ugenert gennem de travle gader.
[...] Aftentur på Pekings bymur. [...] Vi bestiger muren ved en af
de to østporte og forbi det høje rævetårn på murens sydøstlige hjørne
kommer vi efter en spadseretur på syv-otte kilometer til den midterste
af sydmurens tre porte og har hele tiden haft den forunderligste udsigt
over Pekings tusinder grå tage med de mange grønne træer i gårdene,
ragende op over tagene, og midt i byen hele den forbudte by, kejserbyen,
med alle paladsernes gyldentgule tagsten, og til den anden side, syd for
muren det hvide marmoralter, Himlens Alter, og Himlens Tempel,
den imponerende høje, cirkelrunde bygning med det tredelte tag med
himmelblå tagsten og den gyldne kugle øverst oppe.” 118
Konfuciustemplet var en yndlingsseværdighed blandt
udlændinge i byen. I 1916, hvor Andreas og Marie Oksbjerg er i byen for at blive borgerligt viet, tager de sig tid til
at se nogle af Beijings attraktioner. ”Vi saa Confuciustemplet, et lyst og venligt Sted, hvor der ingen Gudebilleder
fandtes, men kun en Tablet med Confucius’ Navn paa samt
16 andre Tavler med hans 4 store og 12 smaa Disciples
Navne paa.” 119Det er dog ikke alle seværdigheder, der falder
lige meget i deres smag. På den anden side af gaden ligger
Lamatemplet: ”- En hel Modsætning [...] var det skumle,
mørke Lamatempel fyldt med ækle Gudebilleder og endnu æklere Præster, vi følte os som i en Røverhule, et saa-

dant Sted møder man Hedenskabet i al sin Mørkhed og
Uhygge.”120 Fire år tidligere var den tilbagevendte missionær
Johannes Nyholm på besøg i Kina igen for at samle materiale til en bog om missionen. For ham var lamatemplet
stedet, hvor ”Ungdommen ofres til Lasten og Fordærvelsen” og den imponerende flotte 24 m høje buddhastatue i
sandeltræ blev reduceret til ”en gyselig, vældig høj og grim
Trækolos.”121 Stedet har dog tilsyneladende kunnet afskrække de fleste på denne tid, hvad mange andre rejseberetninger
fra starten af det 20. århundrede vidner om, og det var
derfor ikke kun de danske missionærer, der følte besøget i
templet som en anelse uhyggeligt.

Det tibetansk-buddhistiske Lamatempel og dets beboere var for de fleste
missionærer en skræmmende oplevelse.

En kamelkaravane passerer Beijings banegård ca.1915 med bymuren i baggrunden.Voldgraven kan skimtes i venstre side.
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Selv ikke i slutningen af 1940’erne havde byen ændret sig
dramatisk, og den emmede stadig af ”det gamle Kina”.
”Man skal ikke have været her ret længe, for at blive
imponeret af den Skaberevne, dette Folk har lagt for Dagen
igennem Tiderne,” skriver missionær Rigmor Madsen om
Beijing i 1947, da hun efter 19 år i Danmark vender tilbage
til Kina. Mødet med landet vækker stor gensynsglæde, og
ankomsten til Beijing, hvor hun ikke før har været, gør et
stort indtryk:

”Hvilket Kæmpeværk! I Sandhed imponerende. [...] Det
var med underlige Følelser, man besteg denne berømte
Mur, og den Kendsgerning, at den blev bygget flere Aarhundreder før Kr., kunde nok faa det til at svimle for ens
Tanke,” 126 skriver hun videre. Hun fortalte desuden læserne
derhjemme i Danmark om den helt store lokale delikatesse,
Peking and. De var ”saa sprøde mørkebrune og fint stegte
som de overhovedet kunde være. [...] tror I saa ikke det
smager?”, spørger hun retorisk.

”Vi kører i lastbil ude fra Flyvepladsen og ind gennem Pekings
ældgamle Bymur, hvor de 4 Byporte [...] stadig bliver stænget hver
Nat. Vi kører i over en Time igennem Byen, og man kan undres over,
at Byen kan holde sit typiske kinesiske Præg uden alt det vesterlandske over sig. Upaavirket af Tiden fortsættes Livet her, som det har
gjort det fra ældgammel Tid, saadan syntes det i hvert Fald, selvom
den moderne Tidsaand ogsaa her sniger sig ind.” 122

Anna Mikaelsen (1946-49) var sammen med sin mand,
lægemissionær Søren Emil Mikaelsen, og deres to børn
kommet til Beijing sammen med Rigmor Madsen for at
gå på sprogskole. For Anna var mødet med Kina og Beijing noget anderledes end for Rigmor, der følte det som
at komme hjem. ”Saa snart vi er udenfor Skolens Mur,
møder vi [...] en Fattigdom og Elendighed i uhyggelig Grad
og en Primitivitet, som man nok har læst om, men som vi
alligevel troede hørte Fortiden til,” skriver hun hjem. Og
ikke underligt for en dansker beretter hun også om det
meget anderledes ved vejret:

Og da hun er ankommet til sprogskolen og fra sit vindue
kan se ud over byens lave huse med de svajende tage, nyder
hun ”den vidunderlige Stilhed og Fred [der] kun nu og da
brydes af de særegne kinesiske Lyde og Raab fra Gadesælgerne”.123 Et andet sted skriver hun:
”[...] Jeg føler det [...] hjemligt at være her igen [...] Atmosfæren ude i
Byen [er] hjemlig – lige fra Gadelivet med Boderne ude paa Fortovene,
Lugten fra Madvognene, og først og sidst Menneskene, de mange søde
smaa snavsede Kineserbørn, [...], Konerne med de mindste paa Armen, Kulierne, der saa snart de ser een, er parat med deres Raab om
man vil køre i Rickshaw - og Tiggerne.” 124
Sprogskolen sørgede for, at de sprogstuderende missionærer fik alle byens seværdigheder at se, og et besøg i Himlens
Tempels Park og Himlens Alter oplevede Rigmor således:
”Solen skinnede paa det hvide Marmor, saa stedet syntes dobbelt rent
og helligt, som vi stod der oppe paa den øverste Platform, hvor Kejseren
lige indtil 1911 bad til en Gud, han ikke kendte, fordi han ønskede,
denne Gud skulde være god mod hans Folk - en underlig Tanke.” 125
Også den store mur skulle de alle besøge, når de var i
Beijing på gennemrejse eller sprogstudieophold. Således
også Rigmor Madsen. Det var en næsten fem timer lang
tur med tog, men den lange rejse var det hele værd:
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”Vejret er [...] pludseligt og voldsomt her. Vi har flere Gange oplevet
Støvstorme. I Løbet af Minutter er Luften tyk af Støv, som var det
en tæt Taage, og Træerne bøjer sig for Blæsten, Grene, Blade og Vasketøj flyver rundt i Luften, og vi farer ud for at redde Børnene ind; i
Løbet af ½ Time har det udraset, og Solen skinner, som om intet var
sket, men alt er tildækket af Støv. Her har ogsaa været stærk Torden
med Lyn fra alle Verdenshjørner og fulgt af voldsom Storm, som
rystede Huset, og Regn med Hagl saa store som det yderste led af en
Pegefinger.[...] Efter saadan et Vejr er der store Ødelæggelser i Haver
og paa Marker. I flere Provinser har der været store Oversvømmelser,
i f.Eks. Kwangsi [Guangxi] druknede 20.000 og 1½ Million blev
hjemløse og 400.000 Tdr. Land kultiveret Jord oversvømmet; det
betyder at mange maa dø af sult.” 127
Mens Rigmor Madsen ikke kunne huske, at Beijing havde
været præget af den borgerkrig, der rasede i landet, nævner
Anna Mikaelsen, at byen i forsommeren 1947 modtog op
imod 25.000 flygtninge. Men Annas kommentar til disse
ret forfærdende tilstande er overraskende: ”Ja, det er disse
ydre Lidelser, som nok kan knuge ens Hjerte, men endnu
mere knuger det at se Templerne, hvor Folk endnu knæler
for Buddha.” 128
Det primære mål for missionærerne fornægtede sig ikke og
havde ikke mistet kraften på trods af forholdene i Kina.

En af de gamle hovedgader i Beijing, ca.1937.

Udsigten fra sprogskolen ud over Beijings tage en vinterdag i 1947.
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er var en dansk Missionsstation, som skulde skaanes
H
– En ny begyndelse, 1901-1905
Knap 9 måneder efter de var flygtet fra bokserne, nåede det
lille rejseselskab bestående af Conrad Bolwig, Ole Olesen,
Johannes Vyff og J.C. Lykkegaard den 1. april 1901 frem
til Dagushan, og det var et sørgeligt syn, der mødte dem
ved ankomsten til den ødelagte missionsstation. Husene
stod endnu, men bortset fra resterne af smadrede vinduer,
nogle enkelte møbler, sodsværtede vægge og så nybyggede
opmurede senge, som man kunne lede røg ind under, kaldet kanger, som soldater, der havde holdt til i huset, flittigt
havde brugt, var der ikke meget tilbage. Til Bolwigs store
glæde var træerne og buskene i gården dog urørte, og nye
knopper stod allerede på spring. Det blev taget som et lille,
men godt varsel.
Bokseropstanden var blevet nedkæmpet og missionærerne,
der alle havde været tvunget i eksil, så nu frem til at vende
hjem til deres missionsstationer. I første omgang var det
kun de mandlige missionærer, der rejste tilbage, da forholdene stadig var usikre. De blev dog alligevel generelt venligt modtaget, hvor de kom frem. Mandarinerne udstedte
dekreter om, at deres ejendele skulle tilbageleveres. Resultatet blev bl.a. et par træbænke, enkelte bind af Salmonsens
Konversationsleksikon, to kakkelovne og lidt senere også
fru Vyffs orgel.
Da missionærerne året før var flygtet, havde de efterladt en
betydelig sum penge hos en venligtsindet købmand. Han
blev efterfølgende smidt i fængsel af den lokale mandarin
og tvunget til at udlevere pengene, i alt 1100 dollars, og
yderligere til at betale 1500 taels (næsten 300.000 kr. i dag) i
bøde og for at slippe fri igen. For købmanden var pengene
tabt, men det lykkedes Bolwig og Lykkegaard at få udleveret missionens penge fra den lokale mandarin - dog ikke
uden en del besvær og i lutter ti- og tyvecentstykker!
Olesen og Vyff rejste videre til Xiuyan og Fengcheng, hvor
det så allerværst ud: Ydermure og skillevægge på missionshusene her var væltet, mursten, døre og vinduer var fjernet,
mens skorstenene næsten alle sammen stod endnu. Tagene
hvilede på træskelettet, der var det eneste, der holdt husene
sammen. Brønden var fyldt op med sten, skidt og møg,
haven var sået til med opiumsvalmuer, og de bedste af
havens frugttræer var gravet op.
På trods af de ikke alt for lyse udsigter vendte missionærerne atter tilbage til Lüshun, hvor de holdt det årlige
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møde, og selvom talen endnu en gang faldt på, om de skulle
finde et andet sted at prøve lykken, besluttede de, sammen
med bestyrelsen hjemme i Danmark, at fortsætte her i det
sydlige Manchuriet. Kejsermagten i Kina var blevet tvunget
til at betale en stor krigsskadeerstatning til de udenlandske magter ved fredsslutningen efter bokseropstanden,
og spørgsmålet om erstatning til missionerne blev også
taget op på dette missionærmøde, da de lokale kinesiske
myndigheder tilbød dem erstatning for tabt ejendom.
Bestyrelsen derhjemme havde ellers besluttet, at man ikke
ville modtage ”blodpenge”, og enden på historien blev, at
det blev overladt til den enkelte missionær at tage stilling
til spørgsmålet. Erstatning til lokale kristne såvel som ikkekristne, der havde lidt overlast, skulle også løses lokalt.

Urolige tider

Mens kvinder og børn blev i sikkerhed i Lüshun, tog de
mandlige missionærer atter tilbage til de gamle missionsbyer for at starte på en frisk – men det var ikke så ligetil.
Tusindvis af røvere nærmede sig nemlig nordfra i røverbander, som bestod af en blanding af boksere, forbrydere,
afhoppere fra regeringshæren og tilfældige kinesere på jagt
efter guld og grønne skove. Ikke overraskende havde den
almindelige kineser ikke stor tiltro til soldaterne.
De lokale mandariner rådede nu her i efteråret 1901
missionærerne til atter at forlade byerne. Emil Jensen og
J.C. Lykkegaard flygtede derfor igen, denne gang sammen
med mange lokale fra Fengcheng ned til Dagushan, hvor
Bolwig opholdt sig. Bolwig besluttede at lade de to drage
videre til Xiuyan med missionens penge, mens han selv og
nogle få modige lokale blev tilbage i byen, hvorfra mandarinen var flygtet. Også langt de fleste soldater havde enten
taget flugten eller sluttet sig til røverbanderne, som endda
omfattede nogle af missionærernes egne folk. Minna Bolwig var sammen med deres to drenge, Knud og Åge, samt
Ellen Nielsen, der var sendt på tvungen sygeorlov, taget til
Danmark, så Conrad Bolwig var ret alene på posten.
Da røverne stod talstærkt uden for byens mure, besluttede
de tilbageværende politifolk og soldater at overlade byen til
dem helt uden kamp. Bolwig fik endda foretræde for røverhøvdingen, hvor han fik at vide, at han kunne fortsætte sit

virke i byen. I løbet af få dage forlod røverne dog atter
byen, efter at have fået udleveret både våben og værdigenstande, og regeringssoldater tog atter byen i besiddelse.
Nogle dage senere kom det til voldsomme kampe mellem
røvere og soldater, hvor kuglerne susede dem om ørerne,
mens Bolwig behandlede de sårede soldater. Han kom også
til at fungere som tolk for Dagushans købmænd, der ville
have russiske militærenheder til at stationere tropper i byen.
Det var et alsidigt job at være missionær. Sådan var situationen ofte i Manchuriet i disse år, og som vi senere skal
se, blev røverbanderne ved med at hærge længe herefter.
I det efterfølgende års tid rejser missionærerne frem og
tilbage mellem deres familie i Lüshun og de missionsstationer, de forsøger at genopbygge. Johannes Vyff får
tilladelse til at opstarte en ny station i Dandong, og han og
Lykkegaard pakker deres ting for at rejse med hestevogn op
til Fengcheng.
Allerede kort efter afrejsen vælter en af vognene midt ude i
en flod, og mange af Lykkegaards bøger bliver ødelagt.

De to bor på de lokale kroer, og efter i månedsvis at have
levet på denne måde uden privatliv, uden bad og rent tøj
kan Vyff endelig i starten af april 1902 gå i gang med et
nyt byggeri på en bjergskråning i Dandong, mens Lykkegaard bliver i Fengcheng for at genopbygge den ødelagte
missionsstation. Vyff har ofte i ledige stunder siddet og
lavet tegninger over, hvordan det nye hus skal se ud, og han
beder sin kone sende et billede af provstens hus i Herning,
da han gerne vil have det at se efter. Nogle af materialerne
til den nye missionsstation, såsom hængsler til vinduer og
døre og vinduesglas, skulle sendes helt fra Lüshun, en tur
med muldyrkærre på omkring 400 km eller et døgn med
skib. Derefter bestiller han kakkelovne i Danmark hos C.M.
Hess i Vejle, seks i alt, tre store og tre små.
Det er et stort stykke arbejde, der skal gøres. Vyff hyrer
seks mand til at hjælpe med hus og have samt en vogn
med tre koreanske tyre spændt for til at transportere gods.
Frugttræerne til haven har han selv slæbt med fra Xiuyan.
Efter kun at have været hjemme hos kone og barn to gange
i løbet af 11 måneder kan han nu endelig, efter to år i eksil,
bringe sin lille familie hjem til den nu halvfærdige missionsstation i Dandong halvvejs oppe ad Sølvskobjerget.

Johannes og Gedua Vyff med børnene Paul og Edith.
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Til Verdens Ende

Dandong, der i disse år både gik under sit gamle navn Shaohezi og det nye navn Andong, var ikke opmuntrende for
fru Vyff. Selvom hun var lykkelig for at have fået foden
under eget bord igen, var det en meget ensom tilværelse.
”Det var som vi var kommet til Verdens Ende,”129 skrev hun.
For det første var byen hjemsted for et utal af opiumshuler, der var stadig megen mistro imod udlændinge og deres
hensigter, og derudover var der frygten for røvere, en ny
bokseropstand og så de nu endnu mere insisterende rygter
om en forestående krig mellem Rusland og Japan. Desuden
hærgede koleraen i Manchuriet i disse år, og mange - dog
ikke af danskerne – døde, men angsten for, at sygdommen
også skulle ramme dem, var selvfølgelig hele tiden til stede.
Byerne genlød dag efter dag af begravelsesmusik, og da der
ikke længere kunne skaffes kister til alle, blev de døde bare
svøbt ind i stråmåtter og båret ud til gravpladserne.

Ikke alt var dog ulykke; der skete også lykkeligere begivenheder. Kathrine Nielsen, der var blevet sendt ud som kvindemissionær i 1898, blev forlovet med den nyligt udsendte
missionær Niels Kristiansen (1901-26), og sådan gik det mangen en gang, at en kvindemissionær blev til missionærhustru.
Danskerne holdt ud, og i slutningen af 1904 var der én kvindemissionær og otte mandlige, hvoraf den ene var lægemissionær (Søren Anton Ellerbæk, 1904-40), seks missionærhustruer, fem stationer og 113 døbte kinesere.130 Samme
år opstod der desværre en situation, hvor flere af missionærerne endnu en gang måtte forlade missionsmarken.

Forår 1902. Øverst står hr. og fru Waidtløv med sønnen Arthur; nedenfor fra venstre ses Conrad Bolwig, Marie Jensen med søn, Magdalene Olesen med
datter, Gedua Vyff med søn. Yderst står Kathrine Lykkegaard.
68

Familierne Yan og Hou var blandt de førstomvendte.
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Optakt til krig

Lige siden 1896, hvor det var lykkedes russerne at tvinge
den svage kejsermagt til at godkende deres jernbanebyggeri
på tværs af Manchuriet, var den russiske indflydelse i området hele tiden blevet øget. I 1898 fik de endog en 25-års
lejeaftale på den sydligste spids af Liaodong-halvøen, så de
her kunne opbygge en flådebase i den isfrie havn Lüshun
og fortsætte jernbanen helt herned. Efter bokseropstanden
havde Zarrusland som tidligere nævnt beholdt op mod
85.000 soldater i Manchuriet, og det var i virkeligheden nok
kun pres fra de andre af stedets stormagter, især Japan, der
gjorde, at Rusland ikke annekterede hele området i disse
år.
Som nævnt havde russerne allerede efter bokseropstanden
forbudt de danske missionærer at missionere i Lüshun og
omegn, så det var ikke uden bange anelser, at danskerne
i Dandong kunne konstatere, at der var kommet russiske
soldater til byen i marts 1903. I månederne herefter øgedes
den russiske militæraktivitet langs hele Liaonings sydøstlige
kyst, men forholdet til russerne var generelt godt. Sidst i
marts kommer en russisk løjtnant til kaffe hos familien
Vyff og fortæller, at der er 30 soldater i byen, men at 800
japanske tropper står opmarcheret på den anden side af
floden i Korea. Cathrine Lykkegaard (1899-1914) melder
om 1500 russiske soldater i Fengcheng i august, og samtidig er det blevet påbudt alle i byerne at flage med det russiske flag. Forholdet til russerne er dog stadig uproblematisk. Familien Vyff får besøg af en gammel russisk læge, og
Gedua skriver hjem:
“Han var Dr. med. og saa meget viis ud. Han talte tysk [og] havde
i tre Aar opholdt sig herinde i Manchuriet og Siberien uden at være
ved civiliserede Steder, saa han syntes, det var helt morsomt at være
her i vore Stuer; det var nu kun saa kort Tid, han havde saa travlt.
Russerne ere dog den høfligste Nation, jeg kender, det grænser næsten
til Overdrivelser, tænk dig, selv for Paul tog han Hatten af, hvad
synes du dog?” 131
Den danske lodskaptajn Rønberg var vidne til forholdene
i den meget livlige internationale by Lüshun kort før krigens udbrud. Han vurderede, at der på dette tidspunkt var
ca. 1500 vesteuropæere i Lüshun, heriblandt ti skandinaver,
hvoraf de fleste var danskere. Han møder også den danske
missionær Kristiansen, som det var lykkedes at slippe ind til
Lüshun som blind passager på et tog. Hans mål var at nå til
Yantai til sin forlovede Kathrine Nielsen.
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Livet i byen ”levedes vildt og højt”, og der ”spioneredes og
intrigeredes” og ”paraderedes med Ens egen Hals som Indsats”, skriver Rønberg om tiden kort før krigens udbrud.
”Man betragter den Hvide som et Menneske, den Gule
som - mildest talt ikke saa meget,” skriver han om forholdet
mellem kinesere og udlændinge. I Berlingske Tidende bliver
der bragt en meget malerisk artikel om forholdene i byen
(dengang kaldet Port Arthur), som Rønberg her citerer. Og
byen bliver ikke præsenteret som noget venligt sted her en
vinterdag:
”Fygende farer Vinden gennem Port Arthurs Gader. Den kommer
oppe fra Sibiriens stivfrosne Tundraer, har suset gennem døde Naaletræsskove, hvor den har udaandet en Verden af Kulde, og har fejet
videre over gullige Ørkener, hvor den medtog en Sky af Støv, der
danser foran som en levende Mur af melagtigt Sand. [...] de fine
Korn trænger ind i hver Pore, lægger sig i hver Fold af Tøjet, pudrer
Ansigtet og blinder Øjet. [...] Og fyger det ikke med Sand, blæser det
med Sne. Ikke i Fnugge og Flokke som hjemme, men lagvis, skyvis.
Også Sneen synes at komme fra Højene omkring Byen. Fortættet til
kæmpemæssige Lagener, jager den i vanvittig Fart afsted efter Vindens Luner, kaster sig ned og har i et Nu optaarnet en Drive, der
atter rejser sig, adsplittes og har ikke blivende Sted, før den er opslugt
af Havet, blevet til Intet i dets Nirvana.” 132
Selvom ikke mange udlændinge troede på japanernes
chancer mod russerne, gjorde mange af de herboende
udlændinge sig ligesom Kristiansen klar til at flygte over
til Yantai i Shandong, som de også havde gjort det under
bokseroprøret.
Gedua Vyff skriver hjem den 16. februar 1904, at de i
Dandong stadig er usikre på, hvordan situationen ser ud.
”[D]er menes jo, at Krigen imellem Japan og Rusland er erklæret;
men hvordan det egentlig forholder sig, vide vi intet bestemt om. - Der
er dog en Del, der tyder paa, at der denne gang er noget om Rygterne.
- De bosiddende japanere her i Byen ere f. Eks. alle rejst bort, [...]
- og alle de russiske Damer, Børn og syge Soldater i Feng-huangch’eng [Fengcheng] ere ogsaa sendt bort i sidste Uge.” 133
Og videre:
”I lørdags Eftermiddag ankom der fra Feng-huang-ch’eng henved
1000 Mand Rytteri, en masse Ammunitionsvogne og ikke saa faa
Kanoner, Sygevogne o.s.v., det var et vældigt Tog at se ’drage ind’ i
Byen. - De have logeret sig i alle Kroerne i Byen.” 134

Der var russiske soldater overalt, og lige uden for
huset stod en på vagt og spejdede over mod Korea på den
anden side af Yalu-floden, så han kunne stikke ild i en stor
bunke halm i tilfælde af, at japanerne angreb. I løbet af den
næste måned befæstede russerne byen og gjorde sig klar til
krig. Fru Vyff skriver den 27. marts: “Russerne arbejder af
alle Kræfter på Løbegrave, Volde e.t.c. - Soldater er byen
fremdeles fuld af.”135 Og den samme dag havde de hørt kanontorden og set et kraftigt lysskær sydfra. Krigen rykkede
hastigt nærmere Dandong.

Den russisk-japanske krig og danskernes
situation
Situationen spidsede til, og Japan søgte at få en løsning på
problemerne med både Manchuriet og Korea i juli 1903. Den
japanske kejser var parat til at anerkende russernes særlige
økonomiske rettigheder i Manchuriet, hvis zaren til gengæld
ville anerkende Kinas suverænitet over Manchuriet og
Japans politiske og økonomiske interesser i Korea. Russerne
var dog ikke interesseret i sådan en aftale og undervurderede
helt sikkert Japans militærmagt. Japan afbrød de diploma-

tiske forbindelser med Rusland, og den 8. februar 1904
startede den japanske admiral Togo et overraskelsesangreb
på den russiske flåde i Lüshun. Den russisk-japanske krig var
dermed en realitet, og selvom krigen blev udkæmpet i Manchuriet, forholdt den kinesiske regering sig passiv og neutral.
Bolwig beskriver mødet med de russiske soldater i
Dagushan kort tid efter, at krigen var brudt ud, og hvordan
forholdet udviklede sig mellem de danske missionærer og
de russiske soldater:
”Russerne sendte straks Tropper op paa den øvre Mark, og en Kosakstyrke blev lagt i Takushan. En Kosak traf mig paa Gaden i
Takushan. Jeg maa være forekommet ham mistænkelig, og han betydede mig derfor, at jeg skulde følge med til Hovedkvarteret. Efter at
have forklaret, hvem jeg var, fik jeg dog Lov at gaa igen. Men 2 Dage
efter indfandt sig en russisk Officer, som meddelte os Oberstens Udvisningsordre. Det var et haardt Slag for os - at skulle forlade Arbejdet,
forlade Hus og Hjem. Var der ingen Udvej til at faa det forandret?
Jo, én: Jeg kunde rejse til Mukden for at søge Generalguvernørens
Tilladelse til at maatte blive. Jeg tog straks afsted og kom godt igennem
alle Troppetransporterne den lange vej til Mukden.

Selvom den russisk-japanske krig blev udkæmpet i Manchuriet, forholdt den kinesiske regering sig passiv og neutral. De russiske officerer holdt dog møder
med de kinesiske embedsmænd for at orientere dem om situationen. Her i byen Sansin ved Songhua-floden.
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Efter at have indgivet min Ansøgning (paa Engelsk), indfandt jeg
mig Gang paa Gang paa Kontoret for at faa Svaret paa min Henvendelse, men forgæves. Der gik en Uge, endnu intet Resultat. Hvor længe
skulde jeg vente? Jeg fik maaske slet ikke noget Svar. Hvad betød
en usselig Missionær i Forhold til den stormægtige Generalguvernør
Alexief! [...] Langt om længe fik jeg da Foretræde for en højerestående
Officer, der holdt en lille Tale til mig paa Fransk, hvoraf jeg ikke
forstod et Muk; derefter overrakte han mig en Skrivelse paa Russisk,
hvoraf jeg heller ikke forstod noget, og saa kunde jeg gaa. Jeg rejste
tilbage uden at vide om jeg var købt eller solgt. Men da jeg ved Ankomsten til Takushan præsenterede min Skrivelse for Kosakobersten,
viste det sig virkelig, at jeg havde faaet lov at blive. [...] Efter dette
blev Missionærerne fine (!) Venner med Russerne, meget mere, end de
ønskede. Min Hustru og jeg tilligemed Frk E. Nielsen blev indbudt
til en Regimentsfest, hvor der blev drukket Champagne af kinesiske
Skaale og holdt Taler for Zaren, Enkekejserinden (dansk) etc. Den
ulykkelige Missionær maatte ogsaa rejse sig og sige et par Ord! Sagen
var jo, vi var kede af at skulle være Venner med Russerne for Kinesernes Skyld, thi disse saa med Uvilje paa Russerne.” 136

Den russisk-japanske krig tvang danskerne til atter at flygte.
Allerede i slutningen af april 1904 rådede de ledende russiske officerer danskerne til at få kvinder og børn bragt i
sikkerhed uden for krigszonen, og alle missionærerne fik
anskaffet sig rejsepas og -tilladelser til sig selv og deres
familier.
Familien Vyff forlader Dandong, og Gedua skriver tynget
af situationen: “Det er det sværeste jeg i mit Liv har oplevet, det
at rejse fra Hjemmet og at sige farvel til min Mand i gaar Morges,
da rejste han jo saa ene tilbage til den tomme Rede, og jeg ved jo nu
ikke, naar eller om jeg atter ser Ham, det bliver maaske ikke mere
på denne Jord.” 137
Også i Fengcheng valgte de danske missionærer at flygte,
men da al sejlads til Yantai var blevet indstillet pga. krigen,
var de nødt til foreløbig at tage turen med kineservogn
til Xiuyan. Her var de mandlige missionærer Emil Jensen
og J.C. Lykkegaard ligeledes indstillet på at vende tilbage
til missionsstationerne, når familien var bragt i sikkerhed.
Også Vyffs tager til Fengcheng, og på vej ud af byen kan
de rigtig iagttage, hvor befæstet Dandong i mellemtiden er
blevet.

Ellen Nielsen på skovtur med en flok af sine medarbejdere samt Emil og Marie Jensen. Dem med kryds på, er dem, der var blevet døbt.
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Undervejs må de overnatte hos en lokal bondefamilie, men
midt om natten bliver de vækket af en voldsom hamren på
døren. To russiske officerer står udenfor og vil inspicere de
fremmede elementer i gården. Passene er der heldigvis ikke
noget i vejen med, og da den ene officer får øje på deres
lille dreng, Paul, der ligger og sover, fortæller han meget bevæget, at han selv har to små drenge derhjemme. Han tager
Johannes’ hånd i sin, kysser den flere gange, undskylder
ulejligheden, og derefter rider de begge bort i mørket igen.
Gedua og den lille Paul rejste sammen med de andre missionærer videre mod Yingkou, mens Johannes Vyff tog
tilbage til Dandong. Turen til Yingkou tog ti dage med hestevogn, og selvom mange kroer var lukkede på vejen, og de
derfor måtte overnatte i vognene, kom de alligevel helskindet frem den 28. april. De var mere end almindeligt heldige,
da de dér kom med et dampskib, der sejlede dem til Yantai
to dage senere.
Krigen nåede til Dandong et par dage senere, da japanske
tropper blev landsat fra Korea oppe ved Dandong den 1.
maj, og kampene, der blev udkæmpet på mange fronter,

bølgede frem og tilbage. Johannes Vyff nåede tilbage til
Dandong den selvsamme dag, hvor det lykkedes for japanerne at krydse Yalu-floden, og byen var hele dagen under kraftig beskydning. I sin dagbog skriver han: “[V]el den
mest eller en af de mest bevægede Dage i mit liv.” 138
I bogen De gav ikke op fortæller Erik Petersen om ”den stoute
Jyde” Johannes Vyff: ”[M]ens Projektilerne hvinede hen
over Huset, og Antung By brændte ved Foden af Sølvskobjerget, sad den danske Missionær ganske roligt og
uanfægtet inde i sin Stue og - syede paa sin Kones
Symaskine.” 139 Han var i gang med at sy nogle røde og hvide
klude sammen, og Petersen fortæller dramatisk videre:
”Pludselig lød et aldeles øresønderrivende Brag. Huset rystede, Dørene
sprang op, og et Ildhav flammede op og farvede Himlen rød. Først da
forlod Danskeren sin Symaskine. I Spring satte han ud i Gaarden for
at undersøge, om Missionsstationen var ramt. Det var den heldigvis
ikke. Men Japanerne havde ramt det russiske Ammunitionsdepot
i Naboejendommen, og Gnister og Sprængstykker fra Eksplosionsbranden havde antændt et lille Skur bag Huset.” 140

Eftermiddagskaffen blev indtaget på behørig vis med et lille dannebrog på bordet, mens barnepigen tog sig af et af børnene. Minna Bolwig sidder med sin
kaffekop i hænderne.
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Branden blev hurtigt slukket, der skete ikke skade på missionsstationen, og Vyff havde ikke glemt sit forehavende:
”Næppe var Branden slukket, før Vyff kastede et Blik ned over
Jalufloden. I det tætte Røgtæppe, som drev hen over Vandet fra den
brændende By, skimtede han Japanerne, der i Baade var ved at sætte
over Floden for at fortrænge Russerne ved et raskt Stormangreb. Saa
ventede han heller ikke længere. I Løb satte han igen ind i Huset og
kastede sig over Symaskinen. Hjulet snurrede og Naalen for op og
ned. Da Japanerne stormede op ad Sølvskobjerget, var den jydske
Missionær færdig med sit Syarbejde. [...] Der lød Raab fra Foden
af Bjerget. Japanerne kom. Vyff greb sit Værk og styrtede ud af
Huset. Han naaede det i sidste Øjeblik. Endnu inden de angribende
var kommet helt op i Nærheden af Missionsstationen, stod den
kraftige Jyde henne ved Flagstangen. Sindigt gjorde han Flaglinen
klar, og i næste Øjeblik gled Dannebrog op. Vinden tog fat i den
rød-hvide Dug, og Korsbanneret foldede sig ud og fortalte de fremstormende Soldater, at her var en dansk Missionsstation, som skulde
skaanes.” 141
Vyff blev også sat til at virke som præst ved en begravelse
af to døde russiske officerer. De blev fulgt til graven af en
del andre russiske officerer, men også af japanske officerer,

og historien blev bragt i alverdens aviser, da der var fuldt af
krigskorrespondenter i området, danske såvel som engelske
og amerikanske. Nogle af dem boede endda også hos Vyff,
og han nåede at blive godt træt af flere af dem.
Selvom Japan indtog Lüshun i januar 1905, og de russiske
tropper på næsten alle fronter blev tvunget tilbage, gjorde
de alligevel hidsig modstand, og der var store troppereserver i baglandet. Ruslands baltiske flåde sejlede syd om Asien
for at overraske den japanske flåde, men i stedet blev det
japanerne, der overraskede, da admiral Togo knuste den
russiske flåde eftertrykkeligt. Selvom Rusland stadig ikke
var helt knækket, så var Japan presset til det yderste både
økonomisk og menneskeligt, og begge lande var mere
end villige til at acceptere præsident Theodore Roosevelts
tilbud om at mægle. En fredstraktat blev underskrevet i
Portsmouth, New Hampshire, og resultatet blev, at Japan
fik kontrol over Lüshun og halvdelen af øen Sakhalin, men
derudover ingen anden krigsskadeerstatning. Japan blev til
gengæld anerkendt internationalt som den dominerende
magt i Nordøstasien, og indflydelsen blev herefter hele
tiden styrket frem til den japanske invasion af Manchuriet

Den russiske hær havde forskanset sig i skyttegrave og fokuserede mere på forsvar end angreb. Rusland havde klart undervurderet sin modstanders militære
formåen.
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26 år senere. Rusland blev dog ved med at være en stærk
magt i området, især efter dannelsen af Sovjetunionen,
selvom magtbasen pga. Japans øgede dominans i syd blev
tvunget nordpå.
Bolwig giver sit bud på, hvorfor Rusland tabte krigen.
Russerne var ”nogle rædsomme Fyldebøtter [der] gjorde et
demoraliseret Indtryk. De menige Russere var raa, men som
oftest godmodige og hjælpsomme”. Derimod var ”Officererne og Embedsmændene bundfordærvede”. ”Intet
Under, at det senere gik, som det gik i Rusland,” 142 slutter
han af.
Under japanerne fik missionærerne igen lov til frit at missionere blandt kineserne. Arbejdet havde været afbrudt, og
familierne var blevet splittet, men efter fredsslutningen den
5. september 1905 kunne missionærerne atter vende tilbage
til deres missionsstationer, og en helt ny tid med Japan som
den dominerende magt i området kunne begynde.

Mindst 40.000 russiske og op imod 80.000 japanske soldater mistede livet
i krigen.

Emil og Marie Jensen på udflugt på bjerget Dagushan med en flok lokale kinesere efter missionærerne atter i 1905 var vendt tilbage til deres missionsstationer
og daglige arbejde.
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ad Herren aabne vore Øren og løsne vor Tunge
L
– At lære at tale kinesisk
”... efter et par dages hvil tog vi fat på sprogstudiet - engelsk og kinesisk. - Det var meget svært til at begynde med, men Jesus hjalp.” 143

Hver stavelse kan desuden have fire toner, der gør, at
enslydende ord kan betyde noget vidt forskelligt.

Når man læser de beretninger, missionærerne har skrevet om deres liv i Kina, fortæller de sjældent meget om,
hvor svært et sprog kinesisk er at lære. Ofte er det end ikke
nævnt. Ikke desto mindre var det, hvis man ønskede at
blive virkelig kompetent udi det kinesiske sprog, en livslang opgave, der til stadighed krævede genopfriskning. Ikke
alene skulle missionærerne i gang med et tegnsprog, der
var fuldstændigt anderledes end det vante alfabet med 28
bogstaver, de skulle også mestre adskillige tusinde kinesiske
tegn, der meget rammende kan beskrives som ”Tegninger,
som øjet skal fange og fastholde, samt selvfølgelig en udtale
som Øret skal opfange”.144

For de fleste missionærer var sproget bestemt en barriere,
og nogle blev afskrækket allerede inden udrejsen: ”Selve
djævelen må jo have opfundet det kinesiske sprog for at
hindre missionærerne i at rejse ud,” 145 udbrød en skotsk
kvinde, der ellers var fast besluttet på at ville til Kina og
missionere. Hun blev hjemme. En anden samtidig missionær fra England udtrykte sit besvær med det kinesiske
sprog ved, at man for at lære kinesisk skulle have lunger
af stål, øjne som en ørn, udholdenhed som en apostel,
hukommelse som en engel og et liv så langt som Metusalems.146

På de postkort som Det Danske Missionsselskab trykte og solgte, blev
kinesisk skrevet med dansk, som her med ’ø’ i Føng-hvang-tøng.

Kinesisk tekst skrevet med både kinesiske skrifttegn og med en form
for lydskrift kaldet ”bopo mofo”, der idag kun bliver brugt på Taiwan.
I midten står der: ”Guds ord er en lygte for min fod, et lys på min sti.”
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Ikke alle lod sig dog afskrække. Anna Christensen, der var
udsendt af China Inland Mission, var fx meget optaget af
sproget og fandt det mere end bare interessant: ”Hvor var
sproget dog fængslende. Naturligvis var det vanskeligt, men
det var så interessant, at det ikke føltes så svært”.147
Det kinesiske sprog og sprogstudiet var i stadig forandring
i disse år. Selvom skriftsproget var ens for alle kinesere, var
de talte dialekter lige så forskellige som fx dansk og tysk, og
der fandtes endnu ikke et decideret ”rigskinesisk”. Derfor
var det vigtigt, at missionærerne så vidt muligt studerede
sproget i det samme område, som de skulle udsendes til.
Da de kinesiske skrifttegn var den største udfordring for
at lære sproget, blev der, især af udenlandske missionærer,
i slutningen af det 19. og starten af det 20. århundrede
opfundet adskillige mulige måder at skrive kinesisk med
latinske bogstaver på eller med en form for lydskrift. Kun
få af dem er dog i brug i dag.

Verdens Frelser; men deres engelske Ordforraad strakte aldeles ikke
til at forstaa noget. Ja her ere vi om Bord med adskillige Hedninger,
men Sproget gør det umuligt, at vi kunne fortælle disse noget af det,
som dog er Hensigten med vores Rejse. [...] lad det være eders Bøn for
os, at Herren vil aabne vore Øren og løsne vor Tunge, saa vi maa blive
i stand til at forstaa og tale det kinesiske Sprog.” 148
I starten måtte de nyligt udsendte missionærer nøjes med
en privatlærer, som de selv skulle finde, når de kom frem til
deres endelige destination. Det lykkedes ikke altid med lige
stort held. Karl Hertz’ (1905-21) første lærer blev fx træt af
ham efter blot en times undervisning, og han måtte på ny
ud at finde en egnet underviser.

Den væsentligste forandring var dog nok, at sproget i løbet af første halvdel af det 20. århundrede i bogstaveligste
forstand blev vendt 90 grader rundt. Fra at læse lodret og
fra højre mod venstre, begyndte man nu at læse og skrive
vandret og fra venstre mod højre.
En anden udfordring var, at flere af de grundlæggende
kristne termer enten ikke fandtes på kinesisk eller de begreber, der var til rådighed, ikke helt var dækkende. Fx fandtes
der intet ord på kinesisk for det kristne begreb ”synd”.
Der fandtes adskillige begreber for ”Gud”, om end ingen
direkte syntes at passe på det kristne gudsbegreb.

Svinekød i kirken

Flere brugte den lange rejse til Kina på at lære sig en
smule kinesisk. Særligt hvis der både var mere erfarne missionærer med på rejsen, som kunne hjælpe dem med de
grundlæggende sprogfærdigheder, og kinesere ombord,
de bagefter kunne ”øve sig på”. Således var tilfældet for
Johannes Nyholm (1892-93), der på sejlturen med
”Empress of India” fra Vancouver i Canada til Yokohama
i Japan hen over nytåret 1893 forsøgte at indlede samtale og
mission blandt de kinesiske medpassagerer og det kinesiske
personale. Det var ikke så ligetil:
”Her paa Skibet have vi været omgivet af østerlandsk Befolkning.
Opvarterne saavel som Kokkene ere alle Kinesere og gaa omkring med
deres lange Haarpiske. De se meget godmodige ud og smile venligt.
[...] vi prøvede at indlade os med dem og tale til dem om Ham, der er

Emil Jensen studerer kinesisk med sin privatlærer hjemme i stuen.
Det varede længe før der kom sprogskoler til.

Kort efter at Christian Waidtløw (1895-1929; 1933-36) i
1896 nåede frem til Newchwang (i dag kaldet Yingkou) i
det sydlige Manchuriet, fandt Conrad Bolwig, der var kommet til Kina tre år tidligere, en privatlærer til ham. Waidtløw
var dog tydeligvis ikke imponeret over lærerens evner. Han
kendte kun kinesisk og havde heller aldrig før undervist andre. De gik frem efter en lærebog på engelsk, som Waidtløw
havde købt i Shanghai på vejen. Hvordan undervisningen
foregik, fortæller han her selv om:
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”Jeg pegede på Skrifttegnet, Læreren udtalte det, og jeg skulde sige
ham det efter. Hvad det betød maatte jeg selv læse mig til. [...] Naar
han havde sagt Lyden, skulde jeg gentage det. Undertiden nikkede
han, men de fleste Gange rystede han på Hovedet. [...] naar han de
fleste Gange rystede paa Hovedet, saa var det ikke alene ved Ord,
en Udlænding har svært ved at sige; det var oftest fordi Tonen i Ordet
var forkert. [...] For at udtale de svære Ord maatte jeg ofte have Spejlet for Munden, baade foran min Mund og ’Lærerens’ Mund.” 149
Det blev anbefalet, at missionærerne helligede sig sprogstudiet i minimum et år og allerhelst to, inden de gik i gang
med at missionere.
Et til to års sprogstudier var dog sjældent nok til at tale
sproget bare nogenlunde flydende, men da de fleste af missionærerne var ivrige for at komme i gang med arbejdet, var
der flere, der end ikke fik så lang tid på skolebænken. Nogle
gange gik det måske lidt for hurtigt. Waidtløw fik overbevist sig selv om, at han kunne begynde at prædike på kinesisk efter kun ti måneders ophold i Kina, og dette endda
uden særlig målrettet sprogundervisning. Resultatet var,
som en af tilhørerne senere fortalte ham, ”at han vel kun
forstod lidt af, hvad jeg sagde, men han kunde se, at jeg
mente dem det godt”.150

Missionærerne har i deres beretninger givet flere anekdoter,
der viser deres problemer med sproget. Mary Holm (192846) havde en dag bevæget sig ud i Beijings gadeliv for at
købe et stykke håndsæbe, men fik i stedet bragt en stol.
Da udtalen af ordet for herre og gris er ens, kun tonen er
forskellig, skete det også, at en af missionærerne, der endnu
ikke var så velbevandret i sproget, kom til at love de lokale
forventningsfulde kinesere svinekød i kirken. Resultatet
blev, at kirken ved følgende kirkegang var overraskende
stuvende fuld.
Dr. Peder Pedersen (1912-46) tog fat på sproglæsningen
med frisk mod og vældig energi, da han sammen med hustruen Barbara skulle tilbringe de første seks måneder af
deres kinaophold hos familien Lykkegaard i Fengcheng.
Han havde udtænkt en plan for at lære det vanskelige sprog,
men måtte dog opgive den igen. Han ville slå sig ned i templet oppe på bjerget, Fenghuangshan, hvor han kunne koncentrere sig fuldt ud om sprogstudiet seks dage om ugen
og kun komme ned fra bjerget om søndagen for at være
sammen med hustruen. Ingen, ud over ham selv, var særligt
begejstrede for ideen og da slet ikke fru Barbara.151
Da langt de fleste af danskerne kom til at opholde sig i
Manchuriet, kunne man måske tro, at de skulle lære det

Efter at College of Chinese Studies i Beijing blev oprettet i 1916, kom de fleste af de danske missionærer til at tilbringe mindst et år her med sprogstudier,
inden de tog videre op til Manchuriet.
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gamle manchuriske sprog, hvis skrift havde sine rødder i det
syriske alfabet bragt til det vestlige Kina af de første kristne
i Kina, nestorianerne. Men på det tidspunkt, hvor de kom
frem til området, var manchurisk allerede et dødt sprog. Da
Owen Lattimore og hustru i 1932 ønskede at lære sig sproget, viste det sig at være lettere sagt end gjort. Ingen troede
på dem; Kina havde været republik i 20 år - ingen, der var
ved deres fulde fem, ville lære manchurisk.152 Der var dog
heller ikke nogen af de danske missionærer, der forsøgte sig
med det gamle manchusprog. De ”nøjedes” med kinesisk
og fik dermed æren af at være blandt de første danskere,
der mestrede kinesisk i både skrift og tale.

Astrid Poulsen (tv) er i 1947 på besøg på sprogskolen i Beijing, hvor hun
sammen med de sprogstudenrende missionærer er taget på besøg i Himlens Tempel.

De mere erfarne missionærer fungerede de første år som
censorer til de sprogeksaminer, de nye missionærer skulle
tage de første tre år i Kina. Der var klart et behov for en
mere systematiseret undervisning, da både gode privatlærere og tid var en mangelvare. Det var meget svært for
missionærerne at få ro til studierne, da det alt for ofte skete,
at hjemmeundervisningen blev afbrudt af daglige gøremål,
patienter og besøgende. Med tiden blev sprogstudier dog
standard, og mange af missionærerne fra DMS tilbragte
et par år i Beijing på College of Chinese Studies, der blev
startet i 1916 som en skole for forretningsfolk, diplomater
og engelsktalende missionærer.

Sprogskole

Selvom nogle af de første missionærer med årene blev
dygtige til at tale og skrive kinesisk, var det en stor forbedring af sprogindlæringen, da der blev oprettet sprogskoler
for udlændinge i Kina. Det betød bl.a., at undervisningen i sproget blev systematiseret, specialiseret i forhold
til missionærgerningen og - måske vigtigst - timemæssigt
udvidet. Desuden bød skolerne også på undervisning i
bibellære, Kinas kultur og historie og meget andet.
DMS fik aldrig sin egen sprogskole. Der var sammenlignet
med andre nationers missionsselskaber alt for få missionærer, og dermed kom det slet ikke på tale. Danskerne kom
med tiden til primært at bruge de engelsk- og amerikanskstartede sprogskoler, og fra 1916 lader det til, at det altid
var på sprogskolen College of Chinese Studies i Beijing, at
danskerne fik deres ilddåb udi det kinesiske sprog. Skolen var meget velorganiseret og havde som regel omkring
150-200 elever fra alle egne af verden. Al sprogundervisning foregik på kinesisk fra første dag, og de fleste gjorde
hurtigt fremgang. Undervisningen blev suppleret af en del
foredrag af datidens mest indflydelsesrige kinesiske politikere og tænkere. I 1920 blev hele flokken af udenlandske

En flok sprogstuderende fra College of Chinese Studies på tur til
Sommerpaladset i Beijing i 1919.

Danske sprogstuderende ved sprogskolen i Beijing, College of Chinese
Studies i 1947. Øverst fra venstre ses Rigmor Madsen, i midten står Johannes Rasmussen, der sammen med Astrid Poulsen, yderst til højre, var
på besøg. På midterste række i midten sidder Iris Violante Lethan, efterfulgt af Anna og Søren Emil Mikaelsen. Nederst til højre sidder Kirsten
Marie Mogensen sammen med Thomas Mikaelsen.
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studerende endda inviteret ind i den forbudte by. Herinde i
det gamle kejserpalads kom de i audiens hos Xu Shichang,
der i de urolige 1920’ere for en kort stund var Kinas præsident.
Da de sidste missionærer blev udsendt til Kina efter Tyskland og Japans kapitulation i 1945, måtte de tage et års
sprogstudie i USA, da den urolige politiske situation i Kina
gjorde det vanskeligt at studere der. En lille flok danske missionærer påbegyndte således deres sprogstudier på Berkeley
i San Fransisco, inden de fortsatte til Beijing og College of
Chinese Studies, hvor de studerede sprog, historie, kultur
og geografi. Søren Emil Mikaelsen (1946-49) fortæller om
opholdet på College of Chinese Studies i 1947-48:
”Sprogskolen [...] lå i en af de små sidegader nær en hovedfærdselsåre
igennem byen. [...] Selve skolen var i en stor bygning lige foran indgangen. Bagved lå vinkelret på skolebygningen to fløje, der var indrettede som beboelses-afdeling for eleverne. Den ene fløj var for gifte folk
med eventuelle børn, den anden for enlige elever og for gæster, f.eks.
missionærer eller andre på rejse for kirke eller mission [...]. Der var
spisestuer i hver af de to beboelsesbygninger, så vi alle kunne spise vore
måltider i den bygning, som vi boede i. I spisestuen havde vi vore faste
pladser ved små borde, hver familie for sig. [...] Mange gange måtte
vi i løbet af dagen overlade børnepasningen til skolens personale og
ville derfor gerne selv have dem under måltiderne og fortsætte vore egne
traditioner. [...]
Der var i Peking en amerikansk skole, som Thomas [Mikaelsen] og
Jørgen [Hauge] kom i. Transporten blev besørget af en stabil kineser
med en cykel-richshaw. [...] Anna og jeg [kunne] roligt gå til vores

undervisningstimer og koncentrere os om kinesisk sprog, historie, geografi og kultur. Vi var begge indstillede på at tage hele programmet
med.” 153

”Kinesisk” dansk og ”dansk” kinesisk

Ifølge flere af de lokale kinesere, der stadig husker nogle af
de danske missionærer, talte mange af dem et særdeles godt
kinesisk. Gamle hr. Liu, født 1928, og som siden 1949 har
boet i familien Bolwigs hus i Dagushan, fortalte mig under
et besøg gestikulerende, at han tydeligt kunne huske danskerne, og at Baiwei (Bolwig) og Nielexin (Ellen Nielsen)
talte så godt kinesisk, at hvis han stod med ryggen til, ville
han ikke tro andet, end at de var kinesere. Nogle af danskerne både oversatte salmer og skrev bøger på kinesisk.
Især Johannes Vyff (1896-1932) var meget flittig og dygtig,
og det skønt han var uddannet gartner og aldrig havde
været på sprogskole. Kollegaen Emil Jensen skriver dog om
salmerne, ”at de ikke falder i Chinesernes Smag; Indholdet
er for tungt og vore danske Kirkemelodier for svære.”154
Kinesisk blev også indarbejdet i missionærernes danske
sprog, der selvfølgelig blev talt, efter hvilken egn man kom
fra i Danmark. Ifølge Birgit Djurhuus (f. Nørgaard) (191938) talte jyderne et smukt kinesisk, mens missionærerne
med rødder på Møn og Stege-egnen talte det grimmeste.
Kinesiske udtryk blev langsomt en del af det danske sprog,
og efterhånden blev ord og talemåder bøjet efter dansk
grammatik. Når man taler med de nu ældre missionærbørn
om barndommen i Kina, sniger der sig hurtigt kinesiske

Rigmor Madsen fortæller, at der hver dag mens hun var på sprogskolen i 1947-48 samledes en masse kinesiske børn foran sprogskolen. Sandsynligvis både af
nysgerrighed og fordi de nogle gange kunne komme ind og få noget at spise.
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ord ind i sætningerne som det mest naturlige. Rigmor Madsen (1919-28; 1946-49), Helga Pallesen (f. Aagaard Poulsen)
(1927-46) og Birgit Djurhuus (f. Nørgaard) (1919-38)
fortæller om, hvordan ord, som man lærte fra de kinesiske
legekammerater, blev en normal del af det daglige sprogbrug. Man kunne ”songe” sine gæster ud. Det betød at
følge til dørs. Eller man kunne sige ”vandspanden lou’er”,
som betød, at vandspanden lækkede. ”Giv mig min pugai”,
betød ”giv mig min dyne”. Russerne var ikke så ”guizi”
som japanerne, hvilket betød, at russerne ikke var helt så
djævleagtige. Sætningen: ”Du skal ikke guan’e over mig”
betød, at den ene ikke skulle bestemme over den anden,
og ”du skal ikke står der og dang’e hai” betød, at man ikke
skulle stå i vejen, og sådan opstod et sprog, der var helt
uforståeligt for udenforstående.155 Desuden fik missionærbørnene ofte lært et sandt overflødighedshorn af kinesiske
eder og forbandelser, som deres forældre hverken kendte
til eller forstod noget af. Til gengæld var det ikke meget
dansk, kineserne fik lært. Birgit Djurhuus husker dog, at de
kinesiske legekammerater lærte at sige ”bo bo bilala”, som
var den kinesiske udtale af ”bro bro brille”.

kokke og barnepiger hjalp. Ikke overraskende lærte de
yngre missionærer sproget hurtigere, og især de enlige
kvinder lader til at have gjort hurtigt fremskridt. De har
naturligvis talt mere kinesisk i dagligdagen end ægtefolk
med familie. Mest af alt var det nok et spørgsmål om motivation, tid og evner, der afgjorde udfaldet.

For mange af missionærbørnene blev dansk andetsprog.
Forældrene havde travlt, og børnene havde kinesiske barnepiger og legekammerater. Birgit Djurhuus fortæller:
” [...] som lille talte jeg jo kinesisk først og havde ikke spor lyst til
dansk. Jeg tænkte, jeg kan jo bare sige noget på kinesisk, men far og
mor var strenge. Især når vi sad og spiste, skulle det være dansk. Hvis
jeg ikke kunne sige det på dansk, fik jeg ikke noget, når jeg bad om
det. Så jeg var nødt til at tænke, hvad er det nu det hedder på dansk,
og så fik jeg først et stykke brød. Mine forældre talte altid dansk til
os, men vi talte jo mest kinesisk både med tjenestefolkene og legekammeraterne, så det gik jo meget flydende, men det danske, det kom jo da
også. Far og mor sagde altid, dansk, det er sådan et smukt sprog, det
skal behandles med ære.” 156
Det gjorde det selvfølgelig ikke nemt at komme til Danmark. Fx skrev Emil Jensen hjem til sønnen Aizi på både
dansk og kinesisk de første år, efter han var blevet overladt
i mosterens og onklens varetægt hjemme i Skjern.
Det var en kombination af en fantastisk dedikeret indsats
og et indædt ønske om at komme ud og missionere blandt
kineserne, der gjorde mange af de danske missionærer til
habile lingvister. Det lader til, at de fleste kastede sig over
sproget med stor iver, og mens nogle gjorde hurtige fremskridt, især mundtligt, tog det for andre længere tid. Det
hjalp selvfølgelig at komme på sprogskole, at være udadvendt, at bo langt fra andre danskere og udlændinge, ligesom det at skulle tale med lokale kinesere, tjenestefolk,

Niels Kristiansen køber kinesisk avis på banegården i Changchun ca 1925.

Gud på kinesisk

Kineserne har mange navne for gud. Det, der har eksisteret
længst og har været det mest brugte, er shangdi. Det kan oversættes med ”den højeste kejser”. Dette udtryk er måske i løbet af historien mere eller mindre smeltet sammen med ordet
tian, der betyder himmel, men også kan betyde gud og være
både personligt og upersonligt og samtidig altomfattende.
Katolikkerne bruger ordet tianzhu, ”himmelske herre”,
men udtrykket zhu, ”herre”, bliver også brugt af protestanterne. Ordet shangzhu bliver også brugt. Det kan oversættes med ”herren i det høje”, og mange bruger også
udtrykket shen, der kan betyde ”gud”, ”ånd” eller ”sjæl”.
I kraft af de forskellige navne for gud er bibler ofte blevet
trykt i to udgaver; en, hvor man bruger shangdi, og en, hvor
man bruger shen. Ikke noget at sige til, at det måske nogle
gange kunne være svært for de danske missionærer at holde
styr på gloserne og være sikre på, at kineserne forstod det
samme, som de selv gjorde.
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vad mon det bliver til her i det gamle Kejserrige?
H
– Kejserstyrets fald og de nye omvæltninger, 1905-30
Efter at de danske missionærer i løbet af 1905 endnu en
gang var vendt tilbage til missionsstationerne og deres
daglige arbejde og gøremål, fortsatte de ufortrødent med at
udvide staben af kinesiske medarbejdere, ligesom der blev
sendt flere missionærer ud fra Danmark. Oven på de svære
år, både under bokseropstanden og den russisk-japanske
krig, fandt DMS’ bestyrelse, i samråd med de udsendte missionærer, nu tiden gunstig til at udvide missionsmarken.
Foruden en eksplosivt voksende vækkelse, der bølgede hen
over det danske land, søgte også mange kinesere svar og råd
i den fremmede religion, og de danskstartede menigheder
var i fremgang – en fremgang, der skulle fortsætte helt frem
til starten af 1920’erne.

Presbyterianerne havde allerede i 1903 overladt et område
nordøst for Dandong til den danske mission, men pga. af
krigen mellem Rusland og Japan var indvielsen blevet udskudt. Her i den lille by Kuandian startede Emil Jensen i
1906 byggeriet af en missionsstation, mens Karl Hertz tre
år senere begyndte missionsarbejdet lidt længere mod nord
i Huanren. Området er meget bjergrigt, og rejsen dertil var
i disse år meget besværlig, ligesom de mange bjerge var
ideelle skjulesteder for røverbander, som også med mellemrum hærgede i denne del af Manchuriet.
Emil Jensen skriver i et fællesbrev til de andre missionærer, efter at de har tilbragt nogle hyggelige dage sammen
i Fengcheng i 1906: “Ovenpaa Ørkentilværelsen i Kwandien [Kuandian] en vederkvægelse”. Han flyttede ind i den
nybyggede missionærbolig sammen med sin kone og søn.
Kakkelovnene fra Danmark var også ankommet; “kun
en af [dem] havde slaaet Revner [...]. Komfuret havde jeg
meget Mas med, men nu lønner det Umagen med at lave
megen dejlig Mad”, slutter han af. 157
Missionærerne begynder igen at rejse ud, og Johannes
Vyff får i 1909 en særlig oplevelse, da han endnu en
gang tager på en studietur til Korea for måske at aflure
de succesfulde amerikanske missionærers metoder. Korea
havde siden 1905 været et japansk protektorat, og Vyff
mærkede tydeligt den japanske tilstedeværelse en dag, hvor
den koreanske kejser helt tilfældigt skulle passere med toget, netop som Vyff kom forbi:

Det var ikke alene kristendommen, der havde stor fremgang i Kina
i disse år. Også den europæiske tøjmode blev meget populær i de
større byer og genstand for en del spottende postkort og vittighedstegninger.
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Kirstine Pallesen arbejdede i Kuandian fra 1912 til sin hjemrejse i 1920.
På den danskstartede skole blev der bl.a. undervist i gymnastik som her
i 1919.

“Det traf sig saa, at vi rejste den Dag, den Koreanske Kejser tog
med Banen til dens nordligste Punkt, der ligger lige overfor Antung.
Da vi kom til Banegaarden, fandt vi en Mængde Mennesker travlt
beskæftiget med at rejse Æresporte, nogle pyntet med Gran og Flag,
andre rejst af store Isblokke, atter andre oplyst med elektrisk Lys.
Koreanerne fra Omegnen var beordret til at møde ved Stationen med
et Koreansk og et Japansk flag. Skoledrenge i røde, grønne, sorte eller
hvide Dragter i broget Forvirring havde ogsaa faaet Ordre til at møde.
Vi gik omkring for at se paa Forberedelserne, og fikse, som Japanerne jo er, havde de virkelig faaet noget pænt ud af den ellers ganske
uanseelige Stationsby. En Japansk Politimand virkede lidt komisk,
som han iført en slags udenlandsk Gallauniform - stod der strunk og
stolt omgivet af en beundrende Skare. Langt om længe kom vi dog
af sted, og nu gentog det samme sig ved hver Station, selv om det var
i mindre Stil. Man saa en á to Æresporte, en stor Flok Koreanere
o.s.v. Vi naaede frem til den tredie Station, nu var Flokken større end
nogen sinde; i Sandhed noget imponerende var der over den store, hvidklædte Flok! Nu var Øjeblikket der; vi holdt ind paa et Sidespor,
og kort efter kørte Kejsertoget ind i sagte Tempo op foran Stationen.
Vi maatte pænt holde os i Toget; men det var ikke saa galt endda; jeg
tænker, vi saa mere end alle de mange, der havde ventet i flere timer
langs Banelinien.
Kejseren lod sig ikke se, og der var til dels rullet ned for Vinduerne
til den Side. Vi derimod saa ret tydelig den store Stab, der fulgte med
Prins Ito ; 158 efter denne Vogn fulgte den kejserlige Salonvogn med
Kejseren og hans Følge. Mængden brød ud i trefoldigt Hurraraab, da
Ito viste sig - Kejseren selv blev derimod i Toget. Efter nogle faa minut-

ters forløb satte Toget sig atter i Bevægelse, hvorefter Mængden skiltes.
Vi saa dem i en lang Række vandre hjemad, følgende Stien, som den
bugter sig mellem de fyrbevoksede Bjergskraaninger; det var et kønt
Syn! - Kort efter naaede vi Maalet for vor Rejse.” 159
Senere samme år blev prins Ito skudt af en koreansk
nationalist på hovedbanegården i Harbin.
Vyffs oplevelse var dog en smagsprøve på, hvad der var i
vente for Korea og senere Manchuriet. Året efter annekterede Japan officielt Korea.

I 1906 startede Emil Jensen byggeriet af en missionsstation her i
Kuandian.

Fra venstre ses Minna Bolwig, Karen Gormsen, Karl Hertz, Conrad Bolwig og Ellen Nielsen.
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Kejseren og enkekejserinden dør

Inden for få dage i november 1908 døde både kejser
Guangxu og hans grandtante, den berygtede enkekejserinde
Cixi, og det gamle manchurisk ledede Qing-dynasti vaklede
alvorligt. Inden Cixi døde, nåede hun at udpege en ny kejser, den kun knap tre år gamle Puyi, der siden skulle vise
sig at blive den allersidste kejser af Kina. Karl Hertz skriver
hjem under det kinesiske nytår nogle måneder senere: ”Der
ligger i Aar en stille Dæmper paa de ellers meget højrystede Nytaarsfestligheder, da her er Landesorg i anledning af
Kejserens og Enkekejserindens Død.” 160

1912 blev den nye republik udråbt med den revolutionære
Sun Yatsen, der mindst en gang tidligere havde været involveret i et mislykket kupforsøg mod kejseren, som præsident. Sun stiftede senere nationalistpartiet Guomindang og
bliver i dag både i Folkerepublikken Kina og på Taiwan æret
som det moderne Kinas grundlægger. Den afsatte barnekejser fik lov at beholde sin titel og blev boende i en del af
kejserpaladset med et mindre hof helt frem til 1924, men
han havde ikke længere nogen magt uden for kejserpaladsets cinnoberrøde mure. Danskerne skrev selvfølgelig hjem
til Danmark for at fortælle om begivenhederne. Kort efter
at oprøret er startet, skriver Karl Hertz julebrev til sin bror
Viggo, og urolighederne fylder naturligvis meget i brevet:
”Ja, hvad mon det bliver til her i det gamle Kejserrige, der raabes op om
Republik, skønt det kunne synes et for radikalt Skridt i det hidtil saa
konservative Kina. Men hvem ved, maaske det er den bedste Løsning
for Øjeblikket. Her har vi endnu ikke mærket noget til Urolighederne
– bortset fra den Skræk en større Flok Bønder har sat Mandarinen i,
saa han har bedt sig fritaget for at bære Embedets Byrder. [...] Nede
ved Fonghuangthong [Fenghuangcheng] er der blevet henrettet ca. 30,
som sagdes at gaa med Oprørsplaner. Det bliver maaske mange Steder
i Kina en urolig Jul, forøvrigt er det jo kun de faa, der holder Jul.
De mange, mange kender ikke Julens Fyrste eller Julens Fred.” 161
I et brev hjem til sønnen Aitsi (Aizi), som var blevet overladt i mosterens og onklens varetægt i Danmark, skriver
Emil Jensen den 15. november 1911 om forandringerne og
begivenhederne, der optog ham på den tid.

Den kun knap tre år gamle Aisin Gioro Puyi blev den sidste kejser.

Det endelige dødsstød mod ikke alene Qing-dynastiet, men mere end 2200 års kejserstyre kom med det såkaldte Wuchang-oprør i den centrale Hubei-provins den 10.
oktober 1911. Oprøret, der nærmest startede ved en tilfældighed, førte hurtigt adskillige løsrivelseserklæringer med
sig fra en række kinesiske provinser. De tropper, der var
loyale over for kejseren, formåede ikke at slå urolighederne
ned, og kort tid efter måtte manchuerne nødtvungent acceptere, at de ikke længere sad ved magten. Den 12. februar

84

Huanren var en af de mest afsidesliggende og sværttilgængelige byer på
den danske missionsmark. Området var meget bjergrigt og mange steder var det via smalle stier, at missionærerne kun kunne komme frem på
hesteryg eller til fods.

”15. november 1911, Hwaijen [Huairen]:
Min kære, lille Aitsi!
Saa nu er Kaj og jeg kommet helt op til Hwaijen [Huairen], det er
rigtignok langt borte, kan Du tro. Vi red i to hele Dage fra Taiping
sao, og saa skulde Du se for nogle Bjergpas, vi maatte kravle over.
Vi ønskede mange Gange, vi havde haft et Luftskib, som kunde have
baaret os over alle disse Bjerge. Jeg haaber, Folk maa faa Forstand
paa at lave nogle gode og billige Luftskibe, som aldrig falder ned, til
Du skal ud til China og være Læge, for naar Du saa faar Clara med,
og hun ogsaa lærer at kurere Syge, saa kan I rigtig flyve omkring over
alle Bjerge og hjælpe de stakkels Kinesere. Jeg har allerede været her
i fire Dage, men i Morgen tidlig saa drager vi ogsaa afsted igen, saa
skal vi ride lidt godt tyve danske Mil [over 150 km.], helt ned til
Pu sid ho, dog med flere Besøg hos Kristne og andre gode Venner paa
Vejen derned. Men det bliver en kold Tur, for det er bleven Vinter i
China med Frost og Sne paa alle Bjergene. Og naar jeg rider, saa kan
jeg ikke have ret meget Tøj med til at sove i om Natten, og jeg kan
næsten ikke have nogen Mad med, saa jeg lever som en hel Kineser,
kun fryser jeg og sulter jeg mere end Kineserne, for de er jo født til det.
Her besøger jeg Ho musse [He mushi] (Hertz) og hans Kone, mon
du kan huske Ho musse? Det kan Du vist ikke, men han kan godt
huske Dig og beder mig hilse Dig. De er saa rare, de to Mennesker,
og jeg har været saa glad ved at være her i disse Dage, men hvor har de
det dog ensomt helt her oppe, og saa er de saa bedrøvede over, at deres
to smaa Børn ere døde fra dem. Nu har de kun de to smaa Grave
at gaa og pusle om ude i Haven. - O Aitsi, min søde lille Dreng,
det er rigtignok ikke saadan at være i China som at være hjemme
i Danmark. Hvor er jeg dog glad for, at Du er hjemme hos Moster
Molly og har det saa godt. Jeg haaber ogsaa, Du selv er glad for det
og aldrig glemmer at takke baade Jesus og Onkel og Moster for det,
og saa passer paa at være en god, lydig og flittig Dreng, for det er den
bedste Maade vi kan takke paa.

Du skulde bare se de kinesiske Skoledrenge her, og her er mange
af dem, de har faaet syet saa mange Snore paa deres Tøj og skal se
saa udenlandske ud, men jeg synes rigtignok de ligner mere en Flok
Abekatte, og saa har de faaet en hel del dejlige udenlandske Horn at
blæse paa, men da ingen af Lærerne forstaar at blæse, og ingen underviser dem, saa gaar de nu bare og blæser, og blæser saa det er farligt
at høre. Mange af dem har klippet Pisken af og faaet udenlandsk
Hue paa, og saa tror de virkelig at de bliver helt dannede Mennesker
ligesom vi andre lige paa en Gang, men det tager de rigtignok slemt
Fejl i. Saa, nu kan jeg ikke skrive mere denne Gang, for nu kommer
Fremmede.
Saa vil jeg kun sende Dig saa mange Hilsener og et stort Kys og saa
bede Dig hilse Clara og alle andre gode Børn.
Din egen gamle Papa.” 162

Hårpisken havde været pålagt alle kinesiske mænd i hele
det store kejserrige siden 1645 som synligt tegn på, at kineserne havde underlagt sig manchuerne og dermed også
deres hårstil. For mange kinesere var det et af de mest tydelige symboler på manchuernes undertrykkelse, mens mange
helt havde glemt betydningen af hårpisken og var stolte af
den. Nogle af dem, der klippede pisken af omkring kejserdynastiets fald, lod den gro ud igen nogle år senere. Hårpisken var for længst blevet kinesisk!
Omvæltningerne kom ikke umiddelbart til at betyde store
forandringer i dagligdagen for de nu 37 missionærer, og de
fortsatte ufortrødent med deres arbejde.

En masse unge piger samlet til møde i Dagushan ca. 1910. I midten sidder fra venstre Minna Bolwig, Kathrine Nielsen og Nanny Brostrøm.
På forreste række til venstre sidder Erling Bolwig.
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Missionsmarken udvides yderligere

Efter drøftelser på et stormøde i Århus i maj 1910 blev det
enstemmigt vedtaget, at ”[e]n Udvidelse i Guds Time af vor
chinesiske Missionsmark er ønskelig”. Man havde drøftet at
bevæge sig så langt væk som til Sichuan-provinsen 2000
km væk, men var dog blevet enige om den nordlige del af
Manchuriet i stedet, der trods alt også lå noget nærmere
– kun 1000 km væk. Man bestemte sig dernæst for at starte
oppe på den store frugtbare manchuriske slette nord for
storbyen Harbin i den muromkransede by Suihua med omkring 30-40.000 indbyggere. Det var soyabønneland, hvor
tusindvis af hektar jod var tilplantet med soyabønner, der
for det mestes vedkommende blev anvendt til produktion
af soyabønnekager og siden blev eksporteret til flere lande
verden over. Det eneste tidspunkt på året, hvor vejene til
og fra Suihua rigtig var farbare, var om vinteren, når jorden,
søer og vandløb var frosset til is. På denne årstid kunne der
ofte opleves i kilometervis af de tohjulede kærrer på vej til
Harbin, hver spændt for med op til 12 heste, muldyr eller
okser. Turen på 90 km, som det om vinteren tog en kærre
én dag at fragte de ofte op mod to tons soyabønnekager, en
kærre kunne have på ladet, tog om sommeren i stedet op
til fire dage.
Det blev missionær Niels Kristiansens lod at være den første
missionær til at rykke nordpå og indvie den nye missionsmark. Det første år blev dog ikke nemt for familien Kristiansen. Om vinteren florerede bl.a. flere hundrede røvere
i byens udkant, og Niels Kristiansen måtte hver nat sidde
oppe med overtøjet på, mens børnene sov fuldt påklædt og
en slæde stod parat ude foran, hvis flugt blev nødvendig.

Arbejdet i byen Suihua blev startet i 1912 af missionær Niels Kristiansen.
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Det lykkedes for byens soldater at få ram på stort set samtlige røvere, og familien kunne igen ånde lettet op. Dermed
var det imidlertid ikke slut med prøvelser for Niels Kristiansen og hans familie. Det samme galdt for de missionærer, der siden tog over. Også de måtte sande, at der herskede barske forhold, både vejrmæssigt og menneskeligt
i de nordlige egne af Manchuriet.

Harbin

Blandt de byer, hvor danskerne kom til at arbejde, var Harbin, kaldet Østens Paris, langt den største og mest kosmopolitiske by. Da de startede deres missionsvirksomhed her
i 1912, var der allerede omkring 100.000 indbyggere i byen,
og dette tal blev tredoblet over de følgende 15 år. Det var
hertil, alle soyabønnerne og kornet fra oplandet kom og
via jernbanen blev sendt mod alle verdenshjørner. Byen
blomstrede op sammen med den russisk planlagte jernbane
og blev en international smeltedigel, som tiltrak ikke alene
russere og kinesere fra resten af landet, men også folk fra
hele verden. De tilrejsende var selvfølgelig især handelsfolk,
men også bl.a. hviderussere, russiske og europæiske jøder
og kinesere på flugt fra naturkatastrofer, nød, sult og fattigdom kom ligeledes til Harbin med håbet om et nyt liv,
et arbejde og en fremtid. En folketælling fra 1933 giver et
billede af, hvor mange forskellige nationaliteter der i disse
år boede i byen: manchuer , 163 taiwanere, sovjetborgere,
sovjetborgere uden nationalitet, japanere fra selve Japan,
japanske koreanere, briter, amerikanere, tyskere, franskmænd, italienere, polakker, jøder, grækere, hollændere,

tyrkere, østrigere, ungarere, danskere, letter, portugisere,
tjekker, armeniere, belgiere, serbere, svenskere, latinere,
rumænere, schweizere, indere og andre. 164
Harbin havde foruden alle former for kinesiske templer
også muslimske moskeer, russisk-ortodokse kirker, en stor
jødisk synagoge og kirker fra snart sagt en hvilken som
helst kristelig retning, inklusive den danske, der blev indviet i 1924. Det var her, at missionær Christian Madsen ene
mand startede arbejdet i 1912. Han fik dog hjælp af sine
kinesiske medhjælpere og havde også god støtte i den danske konsul Jacobsen, der ligeledes var leder af ØK’s kontor
i byen, hvorfra han styrede selskabets opkøb af soyabønner.

Christian Madsen kom til Kina i 1905. Her mødte han 12 år senere sin
kommende hustru Nora, der var på gennemrejse i 1917, og hun sagde kort
tid efter ”ja” til hans frieri. Rigmor Madsen står i midten til venstre.

Madsen arbejdede især for de mange unge mandlige kinesiske migrantarbejdere fra provinser sydfra, som enten endnu ikke havde fået deres familier op til sig, eller hvis ophold
i byen kun var af kortere varighed. Og arbejdet blev omfattende og bredte sig også med succes til de mange fabrikker, hvor der blev afholdt bønnemøder og salmesang efter
fyraften og endda til de overfyldte fængsler i byen, hvor
danskerne fik lov at komme ind og missionere blandt de
indsatte. Med tiden fik Madsen også omvendt både tyve og
røvere og startede kristne fængselsmenigheder.
Der var mange fristelser i byen for disse unge mænd, som
missionær Hans Magle (1920-26) beretter om nogle år senere. Der var dog også nye toner på vej:
“Harbin har man hidtil blandt udlændinge kaldt ’Den vildeste,
værste og vaadeste by’ i Østasien. Og den fortjente sit navn. Ved
nat var den et sandt Sodoma. Pengene rullede, champagnen flød, og
russiske kvinder solgte sig til den højestbydende. Nu [...] kommer
der mærkelige efterretninger fra Harbin. Det begyndte med at de
kinesiske politimyndigheder udstedte en række forordninger om restauranter, cafeer, cabaretter, danselokaler etc. der skulde lukkes til
bestemt tid. Kvinderne skulde være paaklædt, naar de dansede for
gæsterne osv., der er ingen grund til at gaa i enkeltheder. Hensigten
var naturligvis at dæmme op for lasten. I begyndelsen lo man (dvs.
restauratører, alfonser og skøger af baade hvid og gul hudfarve) af
disse forordninger. Nu ler man ikke mere. Thi det viser sig - melder
avisen – at politiet ganske roligt lukker de lovstridige danseklubber og
spillebuler. Naturligvis er der stor forfærdelse blandt Harbins ’underverden’. For os andre er der to ting at lægge mærke til: 1) Harbin er
den første storby i verden, hvor de gule hersker over en talrig hvid befolkning. Og 2) Harbin er den første storby i verden, hvor hedningerne
ved politiforordninger tvinger de navnkristne til at leve et nogenlunde
moralsk liv. – hvor nedværdigende for os hvide! For vor skyld bespottes
Kristi navn iblandt hedningerne! Gud forbarme sig over os!” 165
Kristendommen havde fået et solidt tag i dele af den kinesiske befolkning, og der var derfor ofte fyldt godt op ved
møderne, som Madsen og hans medhjælpere arrangerede.
Flere danske missionærer kom og gik i Harbin, og der var
ligeledes en del udskiftning blandt de kinesiske medarbejdere. En af årsagerne til udskiftningen var bl.a. uenighed
om, hvor meget danskere kunne og ville betale i løn til de
enkelte kinesiske medhjælpere og disses voksende krav om
belønning efter arbejdsindsats. Spørgsmål som disse blev
ikke nemmere de kommende år, hvor en bølge af kinesisk
nationalisme og vestlige ideer om medbestemmelse og demokrati skyllede ind over landet og naturligt kom til at påvirke og belaste forholdet mellem kinesere og udlændinge.

I 1920’erne boede der over 100.000 russere i Harbin og de russisk-ortodokse kirker var tydelige i bybilledet.
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Fuyu og Changchun

Territoriet blev også udvidet til de to byer Fuyu og Changchun i Jilin-provinsen, hvor arbejdet blev startet i henholdsvis 1917 og 1923. Fuyu lå lige på grænsen til Mongoliet
og var meget påvirket af den mongolske livsførelse, og
de lange kamelkaravaner fra Gobiørkenen kunne ofte ses
i byens udkant, fortæller Birgit Djurhuus, der voksede op
her. Byen havde omkring 60.000 indbyggere, heraf en del
manchuer og mongoler, og både de ærværdige og stolte
manchukvinder med håret sat op i en stor firkant nærmest svævende over hovedet og de mongolske lamaer
i deres røde, gule og violette dragter kunne ses i gadebilledet.
Missionstationen i byen med det poetiske navn Changchun,
”langt forår”, blev den sidste, danskerne nåede at starte.
Changchun blev mødested for Kinas, Ruslands og Japans
jernbaneprojekter, og indbyggertallet voksede hurtigt ligesom i mange andre af Manchuriets byer til over 100.000,
hvoraf mere end 10.000 i midten af 1920’erne var japanere.

Den danskstartede drengeskole i Fuyu blev i 1930 solgt til Fuyu by.
Her er portrætter af nogle af eleverne. Tre gange Wang, Hong, Lei
og Long.
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Om foråret kunne begge byer dog til tider næsten helt forsvinde. Det var, når de store støv- og sandstorme dækkede
dem med et fint lag gyldent sand, der trængte ind overalt.

Krigsherren Zhang Zuolin

Et år tidligere end de danske missionærer havde startet mission i det støvede Fuyu, var Kina atter blevet kastet ud i
kaos. Det skete, efter at præsident Yuan Shikais drømme
om at blive kejser brast, blot 83 dage efter at han forsøgte at
bemægtige sig dragetronen i vinteren 1915-16. Hans pludselige død kort tid efter efterlod landet med et gigantisk
magtvakuum. Yuans drømme om at blive kejser havde mødt
massiv modstand i hæren, og han havde derfor allerede
inden sin død været ved at miste kontrollen med sine soldater. Efter Yuans død blev hæren for alvor splittet, og
kampe brød ud mellem de rivaliserende fraktioner. Drømmen fra 1911 om en republik var nu reelt knust.
Militæret ude i provinserne havde opnået anseelig magt og
prestige i de sidste år af Qing-dynastiet, og det var flere
tidligere officerer fra kejserens hær, der endte som krigsherrer. En krigsherre havde sin egen hær og regerede ofte som
enerådende diktator over et større eller mindre territorie.
Enkelte af dem kom dog til at kontrollere flere provinser.
Krigsherrerne overtog nu reelt styringen af Kina, selvom

Zhang Zuolin, kendt som Mukden-tigeren, var Manchuriets stærke mand
og missionærernes beskytter fra midten af 1910’erne og frem til sin død
i 1928.

I Shenyang, dengang kaldet Mukden, arbejdede danskerne tæt sammen med både de skotske og irske presbyterianere. Det gjaldt fx både ved Mukden Medical College, hvor dr. Ellerbæk arbejdede, og blindehjemmet for piger,
hvor bl.a. Ellen Rasmussen og Elise Bahnson arbejdede.

der officielt fortsat sad en regering i Beijing, og borgerkrige
blussede op overalt i det store land. Krigene betød et øget
økonomisk pres på befolkningen, og priserne på alle former for ydelser steg markant som følge af det politiske og
økonomiske kaos. Zhang Zuolin blev Manchuriets enevældige krigsherre og også missionærernes beskytter.
Zhang Zuolin, kendt som Mukden-tigeren, var Manchuriets stærke mand fra midten af 1910’erne og frem til sin død
i 1928. Man kender kun lidt til hans baggrund og opvækst,
men under den russisk-japanske krig hyrede japanerne ham
og hans banditter som lejesoldater, og inden Qing-dynastiet
faldt i 1911 havde han held til at få sine mænd anerkendt
som et regiment i hæren. Under den nye republik lykkedes
det Zhang i 1916 at blive udnævnt til både civil- og militærguvernør over den nuværende Liaoning-provins, og to
år efter var hele Manchuriet under Zhangs herredømme.
Med titel af generalguvernør over de tre østlige provinser
fra 1920 begyndte Zhang nu at føre en ødsel livsstil. Han
skabte sig også en stor personlig formue, som han bl.a.
brugte til at bygge et slot uden for Shenyang, hvor hans
mere end fem hustruer boede.
Den danske ingeniør Robert Christensen kom i en årrække
til at arbejde for Zhang. Han beskriver Zhangs rygte således:
”Chang var den mest modbydelige af alle gule, en berygtet
Røverhøvding, der med List, Grusomhed o.s.v. havde
forstaaet at arbejde sig op; der var ikke den Skurkestreg, der
var for grusom til at kunne tilskrives ham.” 166

Kernen i Zhangs magt lå i hæren, der i slutningen af
1920’erne menes at have bestået af 300.000 mand,
flyvevåben, flåde og egen våbenindustri, hvor altså også
danske ingeniører arbejdede. Han havde held til at indlemme Manchuriets mange røvere i hæren, og det
blev derfor en forholdsvis fredelig periode for missionærerne på den front. Manchuriet forblev i de første år
en del af republikken Kina, om end det i praksis var mere
eller mindre selvstændigt, ligesom det geografisk også kun
var tilgængeligt igennem det gamle Shanhaiguan-pas i den
store kinesiske mur. I maj 1922 erklærede han imidlertid
Manchuriet for en selvstændig stat.

Manchuriet under ledelse af Zhang Zuolin oplevede i starten af 1920’erne
noget nær et økonomisk mirakel. Manchuriet blev et nyt ”promised land”
og det strømmede til med arbejdsivrige folk fra nær og fjern.
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På baggrund af en række økonomiske tiltag lykkedes det
Zhang at skabe noget nær et økonomisk mirakel i Manchuriet i begyndelsen af 1920’erne. Det gjorde han bl.a. ved
at indføre en ny valuta, der overraskende hurtigt voksede
sig stærk, lave en gennemgribende skattereform og skabe
bedre forhold for den billige arbejdskraft, som var særlig
efterspurgt i Manchuriets voksende landbrug, skovbrug,
miner og industrier iøvrigt. Tilflyttere fik bl.a. billigere togbilletter og støtte til at bygge huse, de blev fritaget for at
betale leje af jorden de første år, og så tilskyndede Zhang dem
til at tage deres familier med. Resultatet blev, at i millionvis af
kinesiske migranter, med udsigten til et bedre liv, slog
sig ned i Manchuriet, mens resten af Kina mange steder
hærgedes af sult, nød og borgerkrig.
Selvom Zhang på overfladen holdt en antijapansk linje, var
det Japan, der var den helt store investor i de nye industrier.
Japan havde helt tilbage fra 1905 haft mellem 7 og 14.000
soldater udstationeret til at beskytte sine besiddelser på sydspidsen af Liaoning-provinsen, kaldet Guandong-halvøen,
og den sydmanchuriske jernbane op til Changchun. I perioden fra den russiske revolution og frem til 1924 havde
Sovjetunionen kun sporadisk kontrol med Sibirien, og
Japan benyttede den urolige situation til at besætte det
gamle Ydre Manchuriet 167 i disse år.
Militærbudgettet blev i stigende grad en byrde for staten,
eftersom Zhang forsøgte at udvide sin magtbase. I sommeren 1925 kontrollerede hans tropper provinserne Shandong og Anhui og havde hærenheder så langt sydpå som
Shanghai.

General Chiang Kai-Shek blev i 1927 gift med Song Meiling, der var
lillesøster til Sun Yatsens kone, Song Qingling. I 1929 lod han sig døbe
for at tilfredsstille den kristne svigerfamilie.

De enorme udgifter til de evindelige krige ødelagde
imidlertid Manchuriets økonomi, og Zhang udvidede
desperat indtægtsmulighederne inden for mere lyssky
områder som fx handel med opium. I starten af 1928 kollapsede økonomien i Zhangs rige, og den japanske hær
planlagde at fjerne Zhang, der var blevet dem for uregerlig og en klods om benet. Den 4. juni 1928 placerede
en japansk officer en bombe uden for byen Shenyang,

Nanny Brostrøm (yderst tv) er med til flaghejsning og afsyngning af nationalsang. Fengcheng 1921.
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som eksploderede, idet Zhangs tog kørte forbi, og dræbte
ham på stedet. Som ventet efterfulgte Zhang Xueliang sin
far på posten som krigsherre over Manchuriet, men japanerne fik ikke den medgørlige marionetdukke, opiumsmisbruger og kvindebedårer, de havde regnet med. Zhang
Xueliang viste sig langt stærkere end forventet. Han overvandt efter sigende sit opiumsmisbrug og støttede tilmed
nu åbent Chiang Kai-Shek og den nye regering i Nanjing.
Han prøvede endda at eliminere ikke alene den japanske
indflydelse, men også den sovjetiske, og samtidig søgte han
at få tættere forbindelser med USA.

De urolige tyvere

Som nævnt kollapsede økonomien i Manchuriet i 1928.
Hans Magle, der var kommet til Kina i 1920, skriver julebrev hjem i 1924 og fortæller her om situationen i Manchuriet generelt og i Dandong i særdeleshed. Det er tydeligt, at
den økonomiske rutsjetur, der resulterede i kollapset i 1928,
havde været undervejs i flere år:

brud for ikke at risikere at blive tvangshvervede til Chang Tuo-lins
Hær. Og den økonomiske Uro ramte maaske Antung mere end saa
mange andre Steder. De tre store Industrigrene her, Tømmer, Silke og
Olie, har alle lidt meget betydelige Tab. Bogstaveligt talt hver anden
Forretning i Byen har maattet lukke, og de øvrige har maattet afskedige mange af deres Folk. Masser af Mennesker har forladt Byen og
er rejst tilbage til deres gamle Hjemsted i Shantung.” 168
Omend det hverken skete lige så hurtigt og heller ikke kollapsede, så var det danske missionsforetagende i Kina i
samme periode dog også for nedadgående. Grunden hertil
var til dels en naturlig udskiftning af missionærer i løbet af
1920’erne. Nogle havde nået pensionsalderen, mens andre
måtte opgive pga. interne stridigheder, svigtende helbred

”Politisk har det været meget uroligt og kulminerede nu i Efteraaret
i den store Borgerkrig, som de sikkert har læst om i hjemlige Dagblade. Socialt har det været uroligt med stadig stigende Indflydelse fra
Sovjet Rusland, hvis Ideer i voksende Grad er blevet optaget af den
akademisk dannede Ungdom og af Arbejderne i Chinas begyndende
Storindustri. Økonomisk har det været uroligt: store Oversvømmelser,
Misvækst [og] Borgerkrig [...] har skabt Uro i Pengemarkedet, saa
at mange Forretninger er gaaet fallit og der overalt har været [...]
Pengeknaphed.
Alt dette - dog lige med Undtagelse af Bolshevikpaavirkningen har vi følt ogsaa her i Antung. Under Borgerkrigen var der erklæret
Krigstilstand her i Byen. Alle Forretninger lukkede ved Solnedgang,
og ingen af Arbejderstand vovede sig paa Gaden efter Mørkets Frem-

De kinesiske medhjælpere, bibelkvinder, evangelister og med tiden også
kinesiske præster overtog gradvist en større og større del af arbejdet fra
de danske missionærer. Her prædiker en af evangelisterne foran en større
skare af interesserede kinesere i Lüshun.

Missionærkonference ca. 1926 hvor 75 missionærer var udsendt for DMS. På trods af at mange forlod Kina i denne tid, blev de erstattet af nye. I årene der
fulgte var antallet dog gradvist dalende.
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og konflikter med de lokale kinesere, kirkerne og DMS.
En anden grund var, at flere missionærer lod sig påvirke af
den nationalistiske udvikling i Kina og blev mere og mere
uenige om den fremtidige målsætning for missionen. En
del opgav deres arbejde pga. disse overensstemmelser og
rejste hjem igen til Danmark.

Hadet mod udlændinge blussede op og vendte sig også
mod de kristne skoler, som blev beskyldt for at svække den
kinesiske patriotisme. Den nationalistiske bevægelse blomstrede op og spredte sig hurtigt til de større byer i Kina
og hermed også til mange af de danskstartede skoler og
menigheder.

Hele miseren startede for alvor i 1919 efter fredsslutningen ved Versailles. Alle de tyske besiddelser i Shandongprovinsen blev givet til Japan i stedet for til Kina. Det vakte
naturligt nok stor vrede i den kinesiske befolkning og medførte store demonstrationer i Beijing den 4. maj samme
år. Her drog tusinder af unge kinesere på gaderne og krævede retfærdighed. Demonstrationerne blev begyndelsen
til en patriotisk bevægelse vendt mod udenlandske magter,
krigsherrer og Kinas svage regering. Bevægelsen var imod
kinesiske traditioner, men til gengæld for politisk aktivisme,
uddannelsesreformer samt udenlandske ideer og ideologier,
men forandringerne skulle ske på kinesernes egne præmisser. Derfor opstod der også en antikristen bevægelse i starten af 1920’erne. Kristendommen blev bl.a. beskyldt for at
være de vestlige kapitalistiske landes slave, og på trods af
en del religiøse lederes argumenter om, at kristendommen
lige var, hvad Kina stod og manglede, lod masserne sig ikke
overbevise. Kristendommen blev derudover koblet sammen med imperialisme, og de ulige og uretfærdige traktater,
der oprindelig havde givet missionærerne adgang til Kina,
var forståeligt nok en torn i øjet på kineserne.

I 1923 blev en udlænding for første gang dødsdømt i Harbin af en kinesisk domstol, og udlændinge kunne nu ikke
længere, som det tidligere havde været tilfældet, per automatik kræve at få beskyttelse af deres egne landes love.
Det var kun starten på lavinen, der skulle få i tusindvis af
udlændinge til at forlade Kina. Kvinder og børn blev sendt
i forvejen.
I maj 1925 kunne udlændinge i Shanghai og flere andre
større byer mange steder ikke gå på gaden uden at blive
råbt og spyttet efter, og det kom ofte til slagsmål mellem
kinesere og udlændinge. Og da britisk politi skød og dræbte
flere unge kinesere, der demonstrede mod de ulige traktater og for kinesernes ret til deres eget land, eksploderede
hadet mod udlændinge. Endnu flere og endnu større antiudenlandske demonstrationer fulgte. De var de største
antiudenlandske demonstrationer, man til dato havde set
i Kina siden bokseroprøret. I forbindelse med demonstrationerne blev flere kinesere skudt og dræbt af britiske og
japanske soldater, og det resulterede i endnu flere strejker og boykot af både britiske og japanske varer over hele

Da britisk politi i Shanghai i 1925 skød og dræbte flere unge kinesere, der demonstrede mod de ulige traktater og for kinesernes ret til deres eget land, eksploderede hadet mod udlændinge.
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Kina. I årene, der fulgte, blev adskillige udlændinge fanget
i tumult og borgerkrige, og adskillige missionærer mistede
livet. Mange tusinde udlændinge forlod Kina, og i 1927 blev
næsten halvdelen af de over 8000 udenlandske missionærer
evakueret.

Stridigheder hos danskerne

Der er ikke noget at sige til, at de ovenstående begivenheder påvirkede de danske missionærer stærkt. Som kaldet
til gerningen som missionær var der imidlertid mange, der
så det som et nederlag, hvis man tog hjem igen af andre
årsager end dårligt helbred. Niels Østergaard var en af de
missionærer, der i 1927 var på vej hjem til Danmark plaget af sygdom. Denne var dog ikke den eneste kamp, han
havde at kæmpe. Han repræsenterede en anden vej end
tidligere missionærer og stridedes derfor også med de ældre og ofte mere konservative missionærer. De nytilkomne
missionærer var, i modsætning til tidligere, ofte akademikere, og spændingerne mellem den gamle missionsmark
i syd og den nye i nord brød flere gange ud i lys lue. Kollegaen Hans Magle, der var vendt tilbage til Danmark året
forinden, svarede ham i et brev:
”En skønne dag kommer Kineserne og overtager det hele. Rather
let’em have it now and run the show, themselves! Og saa har du jo
ellers Vyff! Ja, det kan ikke nytte dig noget at du kommer med dit
abusive and abominable language i den anledning. Vyff var før Niels.
De gamle paa missionsmarken er nogle solide edderkopper. Vi yngre
kan sprælle saa meget vi vil, vi sidder dog i nettet! Skal der komme
noget helt nyt frem saa sker det ikke ved en almindelig fersk evolution,
men saa maa der revolution til. [...] Eller allerbedst [...] - find en god
kristen Kineser, han behøver ikke være overbegavet, men en earnest,
sincere, genuine Christian man, sig ham hvordan det skal være, læg en
slagplan, forklar den til Ma og et par andre af hans landsmænd and
leave it to them to put it over Vyff and the rest of ’em. Det kalder jeg
en god kristen fremgangsmaade!” 169
Da helbredet ikke længere kunne holde til at føre kamp
mod både sygdom og andre missionærer, bad Niels Østergaard Magle om hjælp til at finde arbejde i Danmark. Svaret
var dog ikke så opløftende:

Der spores i høj grad utilfredshed med DMS og dets
bestyrelse hos flere af missionærerne, især mod det voksende bureaukrati:
“Da der ingen Kristen kinesisk Kirke var, saa grupperede alt kristeligt
Arbejde sig naturligt om de mest fremragende hvide Missionærer. Nu
er det ganske anderledes. Missionen har ikke mere saadanne enkelte,
betydelige, førende Personligheder. Den har i Stedet faaet en endeløs
Række af upersonlige Missionsselskaber, der indbyrdes er skarpt
adskilte ved nationale og dogmatiske Skranker, men som hver især
opretholdes ved et mere eller mindre sindrigt udtænkt System af organisatoriske Led: Missionær-Konferencer, Missions-raad, Synoder,
hjemme-Bestyrelser etc. Man skal lede længe for at finde et mere indviklet Organisatorisk-Maskineri end Missionsselskabernes.” 171
Ud over de mange interne stridigheder var der nu også en
voksende skare af kineserne, der ville have medbestemmelse, selvbestemmelse eller være helt selvstændige. Tanken var, at de kirker, der opstod på missionsmarkerne, med
tiden skulle blive selvudbredende, selvunderholdende og
selvstyrende - det såkaldte tre-selv-princip. Der var bare
langtfra enighed om, hvornår det skulle ske. Brydningstiden
førte mange konflikter med sig. Bl.a blev flere af menighederne sprængt i disse år, og også mange kinesiske medarbejdere rejste væk.
Et af de steder, hvor det gik rigtig galt, var i Harbin.
Ledelsen af kirken var allerede i 1923 i princippet overdraget til kineserne, men i 1925 skulle der tages stilling
til kirkens trosgrundlag, og efter en meget ophedet debat
endte det hele med en sprængning af menigheden i to.
Niels Kristiansen var stedets missionær, da det skete, og
han var i forvejen en hårdt prøvet mand. Han havde haft
to nervesammenbrud på kort tid, og det endte med, at han
forlod sin missionærgerning i Kina for i stedet at blive præst
på Læsø. Også Christian Madsen vendte til sidst hjem til
Danmark. Endnu inden det var kommet så vidt, skrev han
lange forklarende breve til DMS’ bestyrelse om forholdene
i byen. ”Tiden løb fra os,” skrev han bl.a. I februar 1928
meddelte han bestyrelsen, at ”nu glipper det for mig.” 172
Han kunne ikke længere acceptere arbejdsforholdene, og
da han kom hjem på orlov i foråret 1928, besluttede han sig
for at blive. Her blev han præst i Salling ved Limfjorden.

”Der er langt fra Hellerup til Sandager, old man. I Hellerup lægges
alle intrigerne - af Busch, som regeres af Nyholm! Det er der at det
foregaar. Desuden kan man intet i Danmark saafremt man ikke er
i en eller anden komite eller bestyrelse. [...] jeg er i ingen. [...] om saa
bestyrelsen hittede paa at pode rødbeder paa dine æbletræer, you would
have to say aye to the proposal!” 170
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Missionærerne og politik

Selvom det var missionsselskabets politik at missionærerne
ikke skulle blande sig i lokalpolitik de steder, de kom hen,
interesserede de danske missionærer sig selvfølgelig for,
hvad der foregik omkring dem, og de kommenterede derfor også ofte på den politiske udvikling. For de fleste var
det ligefrem vanskeligt at undgå, når de oplevede, at religion så radikalt greb ind i kinesernes liv. Allerede fra missionens spæde start var missionærerne og DMS kommet med
forslag til, hvilken retning udviklingen i Kina burde tage, og
hvad der skulle til, for at landet kunne udvikle sig:
”Hvis nogen imidlertid ønsker, at Kineseren ikke skal forlade sit
Land og strømme ind i andre Lande, da bør han udstrække Haanden for at hjælpe Missionsforetagendet i Kina; thi saa snart dette
store Land bliver kristnet, vil det gaa frem i Oplysning og blive i
stand til at udnytte sine egne Hjælpekilder; da vil der blive god Løn
og Velstand for Kineseren hjemme i hans eget Land, og da vil han
ikke være nødt til at drage udenlands. Mange Steder vilde der opstaa
Fabrik- og Mine-Centrumer, hvor der nu kun lever nogle Gedehyrder
i ynkelige Hytter. Naar Landet ret blev taget i Brug, kan man uden
Overdrivelse sige, at der vilde kunne leve 3 Mennesker i nogenlunde
Velstand, hvor der nu kun lever een i yderlig Armod. Hvis derfor
nogen har noget imod, at Kineseren udvandrer, han sende Evangeliet
til Kina; det er den ligeste Vej til at gøre Landet saa tiltalende for dets
Beboere, at de faa Lyst til at blive Hjemme.” 173
Altså var tanken den, som også tidligere nævnt, at alene
det, at Kina blev kristnet, ville skabe velstand og få kineserne til at blive hjemme. Kristendommen kunne oplyse det
kinesiske folk, fordi der med religionen ville følge vestlig
tænkemåde, uddannelsessystem og viden.
Med de store politiske omvæltninger, evige krige mellem
diverse krigsherrer og den sociale og økonomiske tumult
i årene efter 1916 var det vanskeligt for missionærerne
ikke at tage stilling til Kinas ledelse og fremtid. I 1920’erne
fæstnede mange kristne kinesere og udlændinge især lid til
den kristne general Feng Yuxiang.

Feng Yuxiang - den kristne general

Feng var efter sigende konverteret til kristendommen i 1914
og startede sin karriere som krigsherre med Yuan Shikais
fald i 1916. Han blev dog kendt vidt og bredt som en dygtig
leder, der regerede ud fra en blanding af militær disciplin
og kristen socialisme. Desuden skulle han efter sigende
flere gange have døbt sine soldater ved hjælp af en brandslange og derfor efterhånden have fået tilnavnet ”den kristne
general”. For andre blev han mest kendt som den krigsherre,
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Feng Yuxiang – den kristne general var en af de stærkeste krigsherrer i
1920’erne.

der jog den gamle barnekejser Puyi ud af Den Forbudte By
i 1924. Også mange af de danske missionærer havde store
forhåbninger til Feng.
Hans Magle var sekretær for KFUM og skrev i et blad, der
hed Vennekredsen. Det var det eneste danske nyhedsblad,
der blev udgivet i Kina, og det blev i en periode sendt gratis
ud til alle missionsstationer i Manchuriet. Heri var der en
del politiske kommentarer. I 1922 skriver han om Feng:

”Vort haab til General Feng Yü-hsiang. Saaledes lyder overskriften
over en kort redaktionel artikel i et kinesisk politisk ugeblad, ’Hsien
tai Ping Lun’ [Xiandai pinglun], der udgives og skrives af nogle af
førerne for det unge, litterære Kina. Det er ganske betydningsfuldt paa
flere maader at lægge mærke til, at disse penneførere for det radikale
Kina, som ellers ikke har brug for religion endsige da for Kristendommen, alligevel ser hen til den kristne general med haab, medens jo ellers
saa mange andre, ogsaa kristne, enten af farisæisme eller af dumt
eftersnakkeri falder over og vrager ham som uduelig.

Jeg piller et par sætninger ud af artiklen og oversætter. ’Sidste gang
General Feng trak sig tilbage fra det offentlige liv, syntes vi, at det
vidnede om nogen mangel paa ansvarsfølelse. - Denne gang mener vi
ogsaa, at han bør træde frem og gaa ind under sit ansvar, men det
haab vi nærer til General Feng falder næppe sammen med hans undergivne officerers haab. Thi naar vi mener, at han bør komme frem fra
sin tilbagetrukkethed, saa er det, for at han kan bruge sine evner ikke
længere i militarismens tjeneste, men i fredens tjeneste. Og kommer
General Feng nu med sin styrke og sin tro og vil virke for borgerkrigens ophør og indskrænkningen af antallet af hvervede soldater, da er
han, mere end nogen anden, manden, hvis ord vil blive hørt.” 174
Seks år senere var der opstået en større uenighed og tvivl
om Fengs evner som leder og hans bekymrende forhold til
Sovjetunionen. Således skrev Magle i 1928: ”Bare ikke General Feng har rodet sig saaledes ind med Bolschevikkerne,
at Kina ender med at blive ’rødt’!” Og videre længere nede:
”Det er usikkert hvorvidt det positive og opbyggende har
Overtaget, eller det negative og nedbrydende ved Forbindelsen med Rusland er ved at tage Magten.” Feng havde
dog også fat i mange af de store sociale problemer, som
Magle gør opmærksom på:
”To sociale Onder hader General Feng af et oprigtigt Hjerte: Prostitutionen og Opiumsrygningen. Mod disse har han kæmpet, hvor han
har været. [...] Der kræves gennemført nøjagtig Registrering, føres
meget streng Kontrol samt paalignes en vældig Skat paa alle, som
enten ernærer sig ved disse Laster eller er deres Slaver. Samtidig søger
man ved offentlige Foredrag at oplyse Folk om Følgerne af at besøge
de Prostituerede eller ryge Opium, og for Opiumsrygere, som ønsker at
helbredes, er der indrettet Optagelseshjem.” 175

Kineserne beslaglagde i sommeren 1929 den sovjetiskkontrollerede
The China Eastern Railway. Dette fik Stalin til at forberede en invasion,
og i november rykkede sovjetiske tropper 125 km ind i Manchuriet.
I tusindvis af lokale forberedte sig på at flygte.

Når det drejede sig om alliancer, var Feng imidlertid, ligesom alle de andre krigsherrer, som vinden blæser, og han
tabte til sidst i 1930 en krig mod Kinas nye stærke mand,
Chiang Kai-Shek. General Chiang havde i 1926 som leder
af den nationale revolutionære hær indledt et felttog, der
skulle eliminere alle krigsherrer i Nordkina og genforene
landet under nationalisternes nye ledelse. Det lykkedes for
Chiang. Kina blev for en kort stund (næsten) samlet igen,
og en ny hovedstad blev placeret i byen Nanjing. Feng Yuxiang fortsatte i mange år herefter med at være en af de
stærkeste kritikere af ikke alene Chiangs styre, men også
hans manglende evner til at modstå Japan og dets aggressive fremfærd.

Stormagternes rolle

Sidst i 1920’erne var Manchuriet samlingspunkt for flere
fremmede magters interesser, og især de gamle kendinge,
russerne og japanerne, vogtede konstant over hinanden.
Historier florerede i Pravda om, at japanerne støttede røvere og banditter i området, der var ledet af hviderussiske
afhoppere. Ifølge rygtet hjalp banditterne til gengæld Japan
med at sabotere de russiske jernbanelinjer.
Sovjetunionen kontrollerede The China Eastern Railway
i Manchuriet, der skar sig 1500 km igennem Nordøstkina
fra Sibirien til Vladivostok. Sammen hermed havde Moskva
arvet langt den største udenlandske koncession i Kina tilbage fra zartiden, der dækkede et areal på mere end 1000
km2. Moskva havde egentlig lovet at opgive sine eksterritorialrettigheder her, men man havde i virkeligheden ingen
intentioner i den retning, især ikke da jernbanezonen kom
til at fungere som en forlænget arm i støtten til de kinesiske
kommunister. Kineserne beslaglagde jernbanen i sommeren 1929. Dette fik Stalin til at forberede en invasion, og
i november rykkede sovjetiske tropper 125 km ind i Manchuriet.
Chiang Kai-Shek, der i mellemtiden foruden titlen som
hærchef også var blevet formand for den nye regering i
Nanjing, skulle manifestere sig og demonstrere sin magt
-ikke bare lokalt og nationalt, men lige så vel internationalt. Ikke desto mindre var det lettere sagt end gjort. Det
skyldtes bl.a., at flere udenlandske magter stadig havde
koncessionsområder i Kina, samtidig med at Japan stod på
spring i kulissen, klar til at tilkæmpe sig større indflydelse
i Kina. Russerne havde helt ret, da de beskyldte Japan for
at ville støtte en ny autonom stat i Manchuriet. Det skulle
nemlig hurtigt vise sig at blive virkelighed.
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e mennesker vil du komme til at holde forfærdelig meget af
D
– Mødet med Kina og kineserne

Da Margrethe Leth sammen med det lille rejseselskab af
missionærer ankom med den transsibiriske jernbane til
Harbin i 1912, stod missionær Christian Madsen klar og gav
dem alle en hjertelig modtagelse. De blev trakteret i Madsens hjem med appelsinsuppe, hare og andesteg. Derefter
blev de vist rundt i byen og på behørig vis sendt videre
sydpå til Shenyang, hvor hun og de andre blev modtaget af
både dr. Ellerbæk og missionær Ole Olesen. Samme aften
var de indbudt til middag hos de skotske presbyterianere i
byen. Efter ”english breakfast” blev de atter sendt videre
mod sydøst til byen Fengcheng. Her ventede endnu en kærlig modtagelse fra et missionærpar, nemlig Peter (1908-49)
og Kirstine Nørgaard (1908-14), som havde sørget for, at
Margrethe blev hentet af dr. Niels Nielsen (1907-40). Hun
blev kørt til Xiuyan, hvor hun skulle bo sammen med doktoren, ”en djærv og mandig stor og kraftig Jyde, med et
aabent lyst Blik og en ganske lille skelen i Øjenkrogen”,176
og hans kone Ane Kirstine, der også gjorde et prægtigt
indtryk på Margrethe, og som med det samme lovede at
hjælpe hende over det første bjerg af sprogvanskeligheder.
Margrethe Leths første tid i Kina var meget typisk for missionærernes ankomst til Kina. Mindst én missionær og ofte
flere tog imod de nye udsendinge, når deres tog kørte ind
på stationen, eller deres båd lagde til i havnen. De tog sig
straks af den eller de nyankomne og sørgede for, at de blev
transporteret til deres endelige bestemmelsessted, en missionsstation, hvor de som regel startede med at bo hos et
missionærpar. Veteranerne viste dem byen, arrangerede, at
de fik en sproglærer, introducerede dem til lokale kinesere,
de lokale forhold og de komplicerede og overvældende
kinesiske traditioner, vaner og omgangsformer. Med tiden
gentog dette lille ritual sig, når den nyankomne selv var blevet gammel i gårde. Der blev dog altid ved med at være en
særlig aura omkring de første, der rejste ud, dem man kaldte
pionermissionærerne.
Disse bekendtskaber mellem missionærere, hvor man i perioder delte huse, mad, tid og viden, førte ofte til livslange
venskaber. Relationerne imellem familierne blev stærke,
og ofte kaldte børnene de andre missionærer for onkler og
tanter.
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Førstehåndsindtryk

Det var også i denne periode, at missionærerne som nytilkomne fik deres første indtryk af og gjorde sig de første
tanker om det folk, de skulle arbejde iblandt. For Margrethe
Leth var den første tanke om kineserne: ”De mennesker vil
du komme til at holde forfærdelig meget af.” 177 Hun genkendte noget af det, hun havde læst om hjemme, men fik
også det første chok, da hun gik ned igennem den kinesiske
bydel i Harbin:
”Der færdedes en Mængde Kinesermænd paa Gaderne med deres morsomme langærmede Kjoledragter og Pisk ned ad Ryggen. Derimod saa
man kun ganske enkelte Kvinder og Børn. Saaledes saa vi en stakkels
lille Kone med et Barn paa Armen; det der fyldte en med Medlidenhed
ved det Syn, var hendes smaa bitte Fødder i tilsvarende smaa Sko.
Uvilkaarligt tænkte man paa: ’Lige saa mange smaa Fødder, lige
saa mange Taarer.’ Man maatte selv faa Taarer i Øjnene ved at se
det, man saa mange gange havde læst om og nu fandt i den grælleste
Virkelighed.” 178
Hun var også rystet over, hvor beskidt og snavset der var
overalt. ”[J]eg vil nok antage, Kost og Gulvklude er noget, der ikke anvendes ret meget”, bemærkede hun og fortsatte: ”Orden og Renlighed er ikke deres stærke Side.”179 Til
gengæld lægger hun igen og igen vægt på, hvor smilende,
rare, høflige og venlige alle kineserne er over for hende.
De positive førstehåndsindtryk af kinesernes væsen går
igen flere steder. Dagny Pedersen (1911-17; 1922-49) skriver: ”På grænsen mellem Sibirien og Kina så vi de første
kinesere med lange hårpiske. Vi blev glade ved at se dem og
elskede dem med det samme.” 180 Mary Holms beskrivelse
lyder således: ”Det kinesiske folk er flittigt og dygtigt. Det
er let at holde af dem, de har sans for humor og drager
logiske slutninger, er høflige og smilende.” 181 Formand for
DMS, pastor Busch, der var på besøg i 1920, skrev om sit
førstehåndsindtryk af kineserne: ”Jeg synes uhyre godt om
disse Kinesere, jeg træffer, de ligner saa meget vore Venner
i Vestjylland.” 182 Han uddyber dog desværre ikke yderligere
ligheden.
Men oplevelserne er selvfølgelig ikke entydige, og ofte er
beskrivelserne af kineserne og forholdene i Kina i starten
negative. Da først Conrad Bolwig har fået tid til at tænke lidt
over sit første indtryk af tiden i Hankou, bliver kineserne
til ”et stort og fjendligt Folk”,183 mens Ole Olesen beskriver
Lao Guo, som startede med at arbejde i husholdningen hos

“Lige saa mange smaa Fødder, lige saa mange Taarer.’ Man maatte selv faa Taarer i Øjnene ved
at se det, man saa mange gange havde læst om og nu fandt i den grælleste Virkelighed,” skrev
Margrethe Leth (senere Aagaard Poulsen) da hun ankom til Harbin i 1912.

familien Vyff i 1898, som en ”fuldblods Kineser”, der dog
”ikke var som Folk er flest. Naar en Kineser har Haab om
at faa hele Udbyttet af sit Arbejde, er han uhyre flittig, men
arbejder han for andre, er det forbavsende, saa lidt Arbejde
han kan nøjes med”.184

Kvinder med Fødder saa smaa som et 4 Aars Barn [...]),
men paa mange andre Maader bringes der Lidelser over
denne Nation.” 185

Som tiden gik, blev mødet med det fremmede ikke nødvendigvis mindre overraskende. I gamle dage tog ting tid i
Kina, og ændringerne kom ikke fra den ene dag til anden.
For Anna Mikaelsen (1946-49), som var blandt de sidste
missionærer, der blev sendt til Kina, var mødet med landets fattigdom og elendighed, her i den gamle store kulturelle hovedstad Beijing, en ubehagelig overraskelse, og
hun havde medlidenhed med kineserne. Lige uden for
sprogskolen sad kinesiske kvinder og vaskede deres tøj i det
mudrede flodvand, og hun skriver:
”At Mennesker kan leve af saa lidt, som de fleste Kinesere gør, drømmer selv den fattigste i Danmark ikke om.
Det kan ikke beskrives, for ingen i Danmark kan tænke sig
til Fattigdom i den Grad. Det er et Folk, der er hærdet af
Lidelser. Der er et kinesisk Udtryk, der siger, ’de spiser Bitterhed’, og det er virkelig sandt. Det er ikke blot de Lidelser,
som de snørede Fødder maa have bragt (vi ser stadig mange

For Anna Mikaelsen (1946-49) var mødet med Kinas fattigdom og
elendighed en ubehagelig overraskelse. Lige uden for sprogskolen
i Beijing sad kinesiske kvinder og vaskede deres tøj i det mudrede
flodvand.
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Indtrykket af kineserne var dog ofte dobbelttydigt som her,
hvor Harald Jørgensen beskriver dem med både ærefrygt
og forbehold:
”I visse Henseender enestaaende Folk, vi Danske er kommen til at
arbejde iblandt. Et Folk, der var naaet frem til Civilisation og en betydelig Kultur, da vore Forfædre endnu levede i Stenalderen. Et Folk,
der har en Litteratur, som maaske er 40 Aarhundreder gammel. Et
Folk, der har vist en forunderlig Sejglivethed. Fremmede trængte ind i
Landet og opkastede sig til Herskere, først Mongoler, saa Manchurer,
men hver Gang endte det med, at de fremmede med deres Kultur gik
til Bunds i det chinesiske Folkehav, hver gang overlevede Chineserne
deres Undertvingere, og Livet og Udviklingen fortsattes i det gamle
Spor. I mindst 3000 Aar har Livet formet sig i alt væsentligt ens i
China. [...] isoleret fra den øvrige Verden, omgivet af høje Bjærge, øde
Ørkener og store Have levede det chinesiske Folk uforstyrret i stille
Selvtilfredshed sit Liv. [...] det kunde imidlertid ikke være andet,
end at hvor der saaledes bestandig vistes tilbage til den store Fortid,
de store Gamle, dér blev der noget stillestaaende, noget gammelmandsagtigt over Livet. I den Luft kunde ikke nogen daadkraftig, fremadstræbende Ungdom vokse op. Det blev ikke nye, rige Idéer til gavn for
Menneskeslægten, der fostredes her. Der var over alle Fremskridt noget
afstumpet og tillempet. Der blev over alt og alle noget uhyre ensartet.
Det blev et flittigt og støt, sindsligevægtigt, praktisk og haardført Folk
med en mærkelig Evne til at slutte sig sammen og holde sammen, et
Folk med Kærlighed til Hjem og Børn.” 186

Efter det første møde med landet stod missionærerne nu
over for den måske største udfordring: Hvordan skulle de
relatere deres egen danske kulturbaggrund til de meget anderledes kinesiske traditioner? Var der værdi i den kinesiske
historie, i de kinesiske vaner og traditioner? Kunne man på
nogen måde finde et fælles udgangspunkt for en dialog om
kristendommen med kineserne? Hvordan kunne de reelt
forholde sig til livet hos dem, de søgte at omvende - mennesker, der for størstedelens vedkommende levede i den
yderste fattigdom – når de selv levede en rimelig komfortabel tilværelse, hvor de boede i huse i dansk stil, gik i vestligt
tøj, spiste dansk mad og fejrede danske helligdage? Var det
nødvendigt at overtage ikke-religiøse dele af den kinesiske
kultur for at nå ud til de kinesiske masser med det glade
budskab? Det var bestemt ikke nemme spørgsmål at forholde sig til. Danskerne var da også langtfra enige om fremgangsmåden, og mange måtte gøre deres egne både bitre og
gode erfaringer i forsøget på at finde et svar.
Også kinesernes snuhed kunne være lidt af en prøvelse for
danskerne. Johannes Nyholm ser til, mens en stor procession af lokale guder bliver ført ned ad gaden, fulgt af et
gevaldigt spektakel af trommer, gongonger og fyrværkeri,
og han bliver bedt om at donere penge. Da han nægter med
en bemærkning om, at han ikke giver penge til ”Afguden
eller hans Folk”, forsikrer kineseren ham straks om, at han
da skam er ”Jesu Discipel”.

”Det blev et flittigt og støt, sindsligevægtigt, praktisk og haardført Folk med en mærkelig Evne til at slutte sig sammen og holde sammen, et
Folk med Kærlighed til Hjem og Børn,” skrev Harald Jørgensen i 1921. Evangelist Zhang med familie, Huanren 1931.
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Nyholms kommentar lyder: ”Intet ville være lettere her i
Kina end for Penge at købe sig en stor Menighed til, som
vilde sige, at de troede paa Jesus.” 188

hullet som et Sold med de Kighuller, som de nysgerrige
Kinesere lavede i Papirruderne.” 189 Kroerne var i det hele
taget en helt særlig oplevelse:
”Naar vi aabne Døren til selve Kroen, slaar der os i Almindelighed en stærk Røg i Møde. [...] Tænk dig et langt Rum uden Loft,
kun dækket af det skraa Tag, hvor alt næsten er kulsort af Røg.
I den ene Ende er anbragt nogle store Gryder, hvori Maden til de
rejsende laves. Baade Gryder og øvrige Sager til Madlavningen have
neppe været gjort rene i nogle Aartier. Fra Ildstederne under Gryderne
sendes Røgen ud over hele Rummet. Ved Gryderne staa et par snavsede
Kinesere og røre Sagerne sammen, øse derpaa den dampende Spise op i
smaa Skaale, tage regelmæssig med deres kulsorte Fingre og glatte af
paa Spisen i Skaalen, hvorpaa nogle Smaadrenge, lige saa snavsede,
bringe den til Gæsterne.” 190
Den i Nordkina allestedsnærværende kang får altid en
forklaring med på vejen:

De danske missionærer spiste primært dansk eller vestlig mad som
deres egne kokke tilberedte. Det var selvfølgelig heller ikke uklogt
at være forsigtig med at spise på de lokale kroer og restauranter,
hvor hygiejnen kunne være temmelig tvivlsom.

På kro

Rejserne rundt i landet gav naturligvis også anledning til
møder med særlige dele af den kinesiske kultur. Missionærerne Waidtløw og Bolwig foretog i starten af 1896 en af
deres undersøgelsesrejser rundt i det sydlige Liaoning for at
indsamle oplysninger om området og vurdere potentialet
for missionen. Rejsen foregik med små vogne på to hjul,
som blev trukket af tre muldyr. Med sig havde de foruden
de to kuske også deres sproglærer og kok. Om natten sov
de i de lokale kroer, når de ellers kunne få plads. Mange
kroejere sagde nemlig nej tak til deres besøg, da de tiltrak
alt for mange nysgerrige lokale. En udlænding var ikke noget, man så hver dag. En af de første missionærkvinder
skrev hjem om, hvordan hun engang følte sig tilskyndet til
at blive stående til undersøgelse for en flok tilstrømmende
kvinder, for som hun skrev, vidste hun jo godt, at hun for
dem var ”en større Sjeldenhed end en hvid Elefant i zoologisk Have”. 188
I Dansk Missionsblad kunne man læse om Waidtløw og
Bolwigs ophold på kroen: ”Om Aftenen [gik de] til Kroen
for at sove; men her blev Vinduet i deres Værelse gennem-

”Paa begge Sider af det lange Rum findes en ca. 1 Alen høj Lerforhøjning, saa bred, at en Mand kan ligge udstrakt derpaa med
hovedet ud mod Midtergangen. Over Kangen, som denne Forhøjning
kaldes, er anbragt en Straamaatte. At Kangen er et yndet Opholdssted
for en vis Slags ubehagelige Gæster, der ville hjemsøge det menneskelige
Legeme, faar man ofte Beviser paa; thi ikke sjældent ser man en Kineser sidde ved den rygende Tranlampe og foretage ’Husundersøgelse’.
Uden for Huset, eller ofte inde i selve Rummet, hvad der frembringer
endnu mere Røg, er det er Ildsted, hvor der fyres med Brænde eller
Straa, og hvorfra Røgen gaar ind under Kangen og opvarmer denne.
Røgen gaar saa ud gennem en Slags Skorsten paa den anden Side af
Huset.” 191
Vejinspektør Winkel sammenlignede disse overfyldte krorum med danske kostalde, fordi der på hver side af midtergangen lå kinesere på rad og række med hårpiskene ud over
kanten af kangen, så de mindede om kohaler.192
På disse rejser havde missionærerne ofte en kok med,
som medbragte dåser og krukker m.m. med vestlig mad,
som så blev tillavet til dem på kroerne. Her var ikke noget
med at spise den lokale kinesermad. Man får indtryk af,
at der stort set altid blev spist dansk eller vestligt og kun i
sjældne tilfælde kinesisk, og det som regel kun ved særlige
lejligheder eller sjovt nok, når der kom fint besøg hjemme
fra Danmark. Det var selvfølgelig heller ikke uklogt at være
forsigtig med at indtage mad på de lokale kroer, hvor standarden af hygiejne ofte var ret lav, og hvor mange af de
smitsomme sygdomme, som plagede Kina i disse år, havde
kronede tider.
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Den onde Aand vilde ikke lade hende dø

Mange af beskrivelserne, der blev udgivet i de danske missionsblade, var hårrejsende og mindede danskerne i hjemlandet om, hvor slemt det stod til i Kina, og hvor meget der
trængtes til forandring - læs: kristendommen. Fx fortæller
Ellen Nielsen en historie om en lille syvårig pige, der var
blevet syg og havde meget ondt - en oplevelse, der gør et
meget stærkt indtryk på hende.
”Moderen fik den Forestilling, at Barnet var besat af en ond Aand.
Af Frygt for denne Aand, og for, at det skulde dø paa Kangen [...]
og saa komme til at slæbe rundt med den i Underverdenen, lagde de
hende endnu levende i Kisten udenfor og en stor Sten paa Laaget.” 193
Kineserne troede, at et menneske, der døde på kangen, ville
komme til at bære rundt på den i underverdenen. Derfor
fik de ofte travlt med at flytte den døende væk herfra og
iføre ham eller hende gravklæder, inden døden indtraf.
”Der maatte hun saa ligge i Frost og Kulde (Januar Maaned), Forældrene havde hele Natten hørt hende skrige og sparke i Kisten, men
ingen turde tage hende ind i Huset. Den onde Aand vilde ikke lade
hende dø, mente man, og efter 1½ Døgns Forløb bar man hende derfor
atter ind i Huset, men nu flygtede Moderen for sit Barn, og to Mænd
maatte holde Vagt.” 194
Ellen Nielsen blev nu tilkaldt, men da var det allerede for
sent:
”Efter usigelige Lidelser døde det stakkels Barn, og indhyllet i en
Maatte blev det overhældt med Petroleum og lagt ud paa Bjergene, for
at det lille Legeme kunde blive opbrændt tilligemed den onde Aand.
Man kan ikke andet end ynkes over disse uvidende, forhutlede Kvin-

der og Børn. Mange af dem mener sig besat af en Ræve eller Maaraand og tror da at være i Besiddelse af en vis Magt til at skade eller
hjælpe andre Mennesker.” 195
Bolwig kommenterer hændelsen på følgende vis:
”De hedenske Kvinder var uvidende og overtroiske, kun optagne af
Mad og Børn. Ikke en Aandens Straale fandt Vej til dem.” 196
Olga Kristensen (1908-47), mangeårig missionær i Lüshun
og Jinzhou, skriver om en lignende, men knap så gruopvækkende hændelse en del år senere, hvor hun er blevet kaldt
ud til en begravelse. Da hun ikke selv kan nå ud til stedet
med så kort varsel, bliver en kinesisk præst sendt i stedet.
Hun fortæller her om hændelsen i et brev til Emil Jensen:
”Hsieh [Xie] [er] kommet tilbage og melder at Manden er ikke død
endnu. Han har nu siddet der i 3½ Dag og ventet sammen med mange
Gæster som er sammenkaldt, og Grisen er slagtet og Grøntsager købt,
Kisten parat, men Manden aander stadig. Hsieh er helt afkørt, han
har ikke sovet rigtig i 3 Nætter. Det var den gamle Far som kom og
meldte hans Død, han har været Jer ivrig i Tjenesten. Nu salter de
Kødet og Flæsket og venter. Og saa maa vi jo gøre det samme.” 197

Ingen Smaahaver med Blomsterbede og hvidt
Stakitværk
Peter Nørgaard sammenligner i 1916 en dansk og en kinesisk provinsby. Forskellene er slående og dog stadig meget
genkendelige den dag i dag. Man fornemmer, at Nørgaard
med en vis stolthed også påtager sig rollen som en slags
opdagelsesrejsende:

Peter Nørgaard, der i mange år var missionær i Fuyu, beskrev i 1916 en kinesisk by: ”Der er noget ensformigt, fladt og tungt over den. Ikke
de mange Afvekslinger i Bygningsformer og Farver, som over en dansk Provinsby. Husene er omtrent alle lige høje, een-Etages Huse, tækket
med graa Tagsten eller Straatag, som ogsaa er graat, da der intet grønt Mos findes paa Tagene. Kun her og der skyde et lille Træ op mellem
Husene. Ellers intet til afveksling.
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”Der er noget ensformigt, fladt og tungt over den. Ikke de mange
Afvekslinger i Bygningsformer og Farver, som over en dansk Provinsby. Husene er omtrent alle lige høje, een-Etages Huse, tækket med
graa Tagsten eller Straatag, som ogsaa er graat, da der intet grønt
Mos findes paa Tagene. Kun her og der skyde et lille Træ op mellem
Husene. Ellers intet til afveksling. [...] Vi har ikke saadanne Veje
ovre i Kina som herhjemme. Der kører man mest hen ad Jorden,
saadan som den er af Naturen. Snart dumper Hjulet ned i et dybt
Hul for saa i næste Øjeblik at skure op over en stor Sten. [...] over
Stok og Sten, [...] Fjældblokke, ned ad Skrænter, gennem Floder og
Sandsletter. Der skal stærke, tunge, tohjulede Vogne til at holde ud
paa de Veje. En dansk Fjedervogn vilde være kørt til Svovlstikker i
Løbet af faa Minutter derovre.
Gader[ne] her [...] ligner rigtignok ikke Gaderne herhjemme. De er
ikke brolagt hverken med Grus eller Brosten eller Asfalt eller Cement.
[...] Hen midt af Gaden to dybe Hjulspor, der tjener som Rendestene.
Og Husene. Ja, de ligner heller ikke vore Huse med venlige Facader,
store Glasruder og Blomster i Vindueskarmen. Nej, hvad ligner de?
Bagsiden af en gammel Lade eller Kostald ude paa Landet for et
halvt Hundrede Aar siden, klinet op af Ler, og ingen Vinduer ud
til Gaden. Hvis der er Vinduer, saa er det da kun ganske smaa som
Staldvinduer der oppe under Tagskægget og med Papirsruder i.
Ingen Smaahaver udenfor med Blomsterbede og hvidt Stakitværk om.
Nej, der hvor vi har Fortov, der ligger Møddingerne. Og ude i alt det
gaar Grise og Høns og Ænder og roder og snasker mellem hinanden.
Er det en Regnvejrsdag, saa er det ikke let at komme frem ad de
Gader. Vi maa hoppe fra Sten til Sten og hen over Møddingerne for
ikke at synke ned i det Uføre.” 198

En meget præcis beskrivelse og sammenligning, men
med fokus på forskelle frem for ligheder og absolut heller ikke ligefrem en forherligelse. Beskrivelsen er af det
tilbagestående samfund, der næsten kan høres skrige på
forandring.
Han fortsætter med en beskrivelse af kineseres fysiske
fremtoning:
”Se Kinesernes Ansigter. De er jo slet ikke saa gule og slet ikke saa
skævøjede, som man ser dem tegnet af paa Thedaaser og Thepakker
herhjemme. Øjnene er maaske lidt mere sammenknebne end vore og
ligger ikke saa dybt inde. Kinden lidt mere fremstaaende, og Næsen
lidt mindre. Og saa har han det ravnsorte, lange Haar flettet i en
Pisk, der hænger ned ad Ryggen, og for at den kan blive rigtig Lang,
er der flettet sorte Silkesnore i den, som ender i et par Kvaster, der
hænger og dingler helt nede ved Hælene.” 199
Da Hans Magle er i Tianjin og Shanghai i starten af 1921,
beskriver han glæden ved alle de hjemlige ting, såsom ”den
frodige Glæde,” det var ”atter at kunne springe paa en
Sporvogn. Træde paa Asfalt, høre god Orkestermusik [...],
købe Morgenavis [...], blive sprøjtet til af Bilerne.” For ham
var det nyt ”og dog saa gammelt og kært og velkendt som
Moders Stemme.” 200 I Shanghai ser han bl.a. et ”højmoderne Stormagasin af samme Art som Magasin du Nord
hjemme paa Kongens Nytorv og mindst lige saa stort og
flot.” Blot var der ”ikke en eneste Udlænding ansat.” 201
Sammenligninger var der nok af, men det er tydeligt, at
årene i Kina får det hjemlige til at virke temmelig idyllisk og
romantisk. Den samme tendens er vist ikke ukendt blandt
udenlandsdanskere også i dag.

Shanghai er en af “Modellerne for det unge Chinas Byer,” skrev Hans Magle i 1921.
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Ny begrebsverden

Danskerne tilførte de lokale kinesere en helt ny kristen
begrebsverden med nye højtider og dertilhørende traditioner. Mange kristne danske traditioner kolliderede dog med
de kinesiske. Fx prøvede danskerne at ændre den traditionelle præference for rødklædte kinesiske brude til klassisk
vestlige hvide brude i stedet. Det blev dog mødt af stor
modstand, da den hvide farve i Kina traditionelt er forbundet med død, og ofte blev der indgået kompromis, der
kunne betyde en brud i lyserødt eller en helt anden farve.

laver saa mange Retter i en Gryde. Naa saa kom da Bruden kl. 11
hertil med sin Familie og nogle Venner i to Vogne, Kvinderne, - og
kort efter gik vi ned i Kapellet, vi havde jo Skærme mellem Mænd
og Kvinder som sædvanlig, og saa sad Parret paa hver sin Side under
Talen, [han i ] lyseblaa Raasilkekofte og en lille mørk Hue, men
saa kom jo det frygtelige Øjeblik, hvor de skulle træde sammen frem
for Præsten, (jeg havde gruet for, hun havde gjort Strejke Pigebarnet,
men det gik da), hun vendte sig jo lidt til Siden, saa knælede de ned
sammen under Bøn og Velsignelse, jeg syntes det hele gik saa kønt og
højtideligt til. Efter Vielsen gik vi alle op, – Kvinderne spiste paa Ellens Kang og i hendes Skolestue, Mændene nede paa Folkenes Kang
og Skolekangen, min Mand spiste Nede - vi Oppe. Siden var de i min
Stue til The, Ellen havde lavet en stor Kage med Lykketegnet paa i
Glasur, den skar Bruden for. Ja, se det var da et bryllup!” 202
Der nævnes ikke her, om bruden ligefrem var i hvidt, der
for kineserne er sorgens farve, men man kan fornemme, at
det har været hårdt arbejde at overtale brudens familie til at
gennemføre disse, for dem, meget anderledes ritualer. Der
var dog også mange traditionelle kinesiske elementer, som
fx de røde farver og det kinesiske dobbeltlykketegn.

De kristne og traditionelle kinesiske traditioner blev blandet godt
og grundigt sammen. Her ved et kristent bryllup i Kuandian i
1925, hvor både bruden og brudestolen ser meget traditionelle ud.
Hun har dog fået hvidt slør på.

I foråret 1905 skulle der være kristent bryllup i Dagushan.
Den 17-årige brudgom, Li Chang’an, var Johannes Vyffs
plejesøn, og bruden var fra en lokal kristen familie. Minna
Bolwig (1893-1946) skriver om brylluppet:
“Nu har vi i dag fejret Chang Ans Bryllup. Gæsterne er lige draget
bort, jeg er saa glad og taknemmelig over, at det hele gik saa pænt og
højtideligt til. Siden Chang An kom hertil, har vi begyndt at instruere
Chiangs [Jiang] (Brudens Forældre), om hvorledes et kristent Bryllup
gik til; med den unge Mand var der jo ingen Vrøvl, han og vi var altid
enige - værre med Chiangs - de syntes jo, det var strengt at skulle undvære “Musikken” og de forfærdelig mange Gæster (begge dele hører
med til et Kineserbryllup). - Da vi en af de sidste Dage skulle gennemgaa Ritualet med Pigebarnet, kneb det jo med det Sted, hvor hun
skulle svare “ja” og endnu mere, hvor hun skulle give den unge Mand
sin Haand, - det kunne hun ikke, - men vi holdt paa, hun kunne, og
vi gav os ikke, - hun græd lidt over det, - og har vist ikke spist i flere
Dage; men det fik jo en Ende. - Kapellet havde vi pyntet saa fint, naar
jeg selv skal sige det med rødt Tøj, Grantræer, masser af “hsi” [xi]
(tegnet for lykke) rundt paa Væggene, fint Alterbord og Tavle - Tæpper og Lys. Der var tilberedt nydelig Mad, masser af Retter (af Liu
og hans Kone) til ca. 40 Personer, - jeg begriber ikke, hvordan man
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I sommeren 1937 viede Alfred Hansen dette unge kinesiske par
Sheng Hongru og Zhou Yulan i Huanren. Helga Bech-Andersen
(tv) og fru Karen Mathilde Hansen var også med.

Julen var en anden ny tradition, der selvfølgelig blev indført
med manér, og der er vist ingen tvivl om, at også kineserne
kom til at holde af julen med den gode mad, festivitas, juletræ, gaver og søde sager. Den kom dog nok aldrig til at
spille en lige så stor rolle som det kinesiske nytår.
Julen var en anden ny tradition, der selvfølgelig blev indført
med manér, og der er vist ingen tvivl om, at også kineserne
kom til at holde af julen med den gode mad, festivitas,
juletræ, gaver og søde sager. Den kom dog nok aldrig til at
spille en lige så stor rolle som det kinesiske nytår.

På trods af, at kejserdynastiet var faldet kort forinden, blev
også julen 1911 fejret med manér. Dr. Ellerbæk og dr. Larsen tog den syvårige Edith Vyff med til julefest hos den
amerikanske toldkontrollør Holwill i Dandong. Byen voksede hurtigt i disse år - japanerne havde anlagt en hel ny
bydel, jernbanen bragte både handel og tilflyttere med sig,
og tømmerhandelen på Yalu-floden havde guldrandede
dage. Ellerbæk fortæller om det brogede selskab til festen:

Ganske vist et fyrretræ, men det var, hvad man kunne
skaffe. Juletræet stod i midten af kirken, og alle mændene
sad på den ene side og kvinderne på den anden, hvilket de
nu altid gjorde dengang, og der blev sunget ”Et barn er født
i Betlehem” i den kinesiske oversættelse. Herefter blev der
serveret hjemmebag, nødder og te. De danske juletraditioner var kommet til Kina.

“Kinesiske Mandariner, Japanske Embedsmænd, udenlandske Konsuler, Toldembedsmænd, kort sagt Antungs Honoratiores plus et
par danske Missionærer. – Mandarinen gaar omkring i sit svære
Pelsværk i en kraftig Kakkelovnsvarme og giver Folk Haanden,
silkeklædte Kinesiske Damer bukker kejtet paa japansk, Dawtojens
Drenge stiller i lang guldknappet Uniformsfrakke, Japanerne taler
tysk, Kineserne prøver paa engelsk; - Resultatet er ikke ubetinget
heldigt i Østens Havnebyer, hvor mange Nationer mødes.” 203
De fejrede også jul i en stuvende fuld kirke i Dandong dette
år. Julemorgen blev Dannebrog hejst på Dandong Hospitalets flagstang, og senere samme dag blev juletræet tændt.
De lokale kinesiske kristne øver sig i den mærkelige skik ’at danse
om juletræ’.
Olga Kristensen (i midten) og Agnes Hauch har fejret jul sammen med kinesiske venner i Lüshun 1910.

103

Birgit Djurhuus fortæller om de danske juletraditioner i
Fuyu. Den 24. december holdt de dansk jul derhjemme og
den 25. sammen med kineserne i kirken.
”I hele december måned forberedte vi os på julen. Vi børn syede små
julegaver til onkler og tanter i Danmark. Vi skrev julebreve til Danmark, først kladde, så renskrift med blæk på ulinieret papir. [...]
Min mor instruerede kineserkokken i bagning af jødekager, brunkager, finskbrød, vanillekranse og klejner. Han lavede rullepølse,
kogt tunge og leverpostej.” 204

Juletræerne blev bestilt fra Harbin, og familien Nørgaards
kusk måtte køre op og hente dem, og det tog ham to uger at
komme frem og tilbage med hestevognen og juletræerne på
de frosne manchuriske vinterveje. ”Hestene duer ikke,” var
undskyldningen for den lange transporttid. Til den efterfølgende julefest med kineserne opdagede Birgit et kinesisk
søskendepar, hvor storesøsteren bestemt sagde til sin bror,
at han skulle lukke øjnene, da de skulle bede. Da han ikke
umiddelbart lystrede, sagde hun: ”Luk øjnene, ellers kommer du i helvede.” Så kneb han øjnene fast i, i hvert fald for
et kort øjeblik. Han ville så nødig gå glip af noget.
Begravelserne ændrede sig til gengæld radikalt. Kinesernes
begravelser foregår som regel med fyrværkeri, larm og
musik, og det var svært for dem at acceptere en begravelse i
dyb stilhed. Det lykkedes dog at få ro og stilhed til Johannes
Vyffs begravelse i 1932, og flere af de tilstedeværende danskere kommenterer igen og igen stilheden. Povl Baagøe
(1912-40) skriver temmeligt overrasket: ”Forunderligt er
det blot, at der kunne være saadan en ro i Kirken.” 206
I sit digt ”Gamle Kina” 207 beskriver Peter Nørgaard fint fascinationen og glæden ved det gamle stolte Kina, men også
glæden ved forandringerne.

Ellen Nielsen har noteret I øverste venstre hjørne: “Tegningen
viser Kineserne naar de er ved templet og ofrer for en Afdød. De
knælende er alle i hvidt. Det er Kvinderne med Hættene. Lærer
Fang har lige tegnet det.”

Også de kristne begravelser blev en blanding af traditionelle kinesiske traditioner som her med hvide sørgeklæder og bannere med kristne
udtryk. Bagerst står Alfred Hansen.
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Gamle Kina
Gamle Kina - dine mure,
Grå og tunge, milelange
Snor sig over fjeldetinder
Som en tusindårig slange,
Takt på ryg og skydeskår.
Stærke bolværk gennem tider,
Kæmpeværker, bygt med hænder,
Værn mod fremmed barbarer,
Imod røverfærd og fjenderVærn i flere tusind år.

Gamle Kina - dine templer
Med de sære, krumme tage,
Farverige ornamenter,
Smukt med føniksfugl og drage,
Lotusblomst og bladehang.
Og derinde, halvt i mørke,
Svagt belyst fra matte ruder,
Dækt med støv, i stank af røgen
Står de arge djævleguder-,
Høres munkes messesang.

Gamle Kina - dine porte,
Under murens hvælving hængte,
Egetunge, jernbeslå’de,
Og med tykke bomme stængte,
Svære nagler, bolt og slå,
Længe har du udestænget
Folk med andre sprog og fagter,
Fremmed sæder, nye skikke.
Alle udenlandske magter
Bankede forgæves på.

Gamle Kina - dine mure
Hælder slemt, er ved at revne,
Dine portes rustne kramper
Mistet har sin modstandsevne.
Græsset gror i tempelgård.
Mure falder, porte åbnes,
Templer holdes knapt i ære,
Mens fra andre lande kommer
Nye skikke, fremmed lære.
Nye tider forestår.

Når de danske missionærer sendte breve og billeder hjem til Danmark, var noget af det vigtigste at fortælle om fremskridtene for missionen.
Ofte var der tegnet krydser på billeder af kinesere. Det var dem, der var døbt. Her er det mænd i Ellen Nielsens tjeneste ca. 1936.
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Skriv hjem

Missionærerne sendte i tusindvis af breve hjem til familie
og venner, til menighederne, der støttede dem, og til missionsblade, hvori de beskrev alt mellem himmel og jord.
Historie, landskaber, geografi, religion, vejret, fattigdom,
mad, kultur, køretøjer – stort set alt, der fangede deres interesse. De skulle også med deres breve, rapporter og skriverier sørge for at gøre potentielle nye støtter og missionærer interesserede i arbejdet i Kina. Centralt for dem var
det at vise de hjemlige menigheder og missionsselskabet, at
de på trods af gode nyheder om enkelte kineseres omvendelse alligevel måtte bede folk derhjemme om at væbne sig
med tålmodighed, ikke miste troen og blive ved at støtte
missionen – ikke alene i tanken, men også økonomisk.
Der kom selvfølgelig også nyt fra Danmark. I 1901 skriver
onkel Jens til familien Vyff om vækkelsen i Danmark. Først
skriver han, at de nybyggede missionshuse står næsten tomme på hjemegnen ved Kolding. To år senere er de fyldt til
bristepunktet, og den hjemlige debat om fx Indre Mission
og andre frikirkers plads i folkekirken er i fuld gang. Der
skrives også om den indremissionske præst fra Hals ved
Limfjorden, der prædikede, at det kun var missionsfolkene,
der kom i himlen. Det bliver tørt kommenteret: ”Det synes
jeg jo nok er for haard en Dom overfor andre Mennesker,
men det kan jo godt være, det er det ikke.” 208
Mange af familiemedlemmerne følger også interesseret
med i kinamissionen, og Johannes Vyffs bror Christian
skriver i 1904:
”Sikkert ville det jo være det bedste, om Missionen kunne blive national. Det ligger jo ganske lige for, at der for et gammelt Kulturfolk
som Kineserne maa være noget ydmygende i at modtage fremmed Lærdom – især dog vel at mærke – naar den Fordring stilles dem, at de
skal bygge deres Liv paa den, og især vil netop den dannede Kineser
støde an her. Derfor kan jeg saare godt forstaa, at gamle Jen [Yan 209 ]
ikke sætter Pris paa “Vestens Visdom”, naar derved tænkes paa
Dogmatik og Kirkehistorie. Derfor ville det vel ogsaa [...] være en
urimelig Tanke, at forudsat der virkelig gik en Vækkelsesbølge over
Kina i monoteistisk, for ikke at sige kristelig Retning, at den saa
virkelig skulle iføre sig et Vesteuropæisk - for ikke at sige med et dansk Klædebaand.” 210
Også den hjemlige politik optager naturligvis sindene.
Onkel Jens skriver om regeringsskiftet i 1901:
“Jeg har vel da fortalt, at vi nu har faaet et rent Venstreministerium
[...] At et Systemskifte var nødvendigt vare alle enige om, men at
det var bleven saa rødt forbavsede vist de fleste, og man fristes til at
sige ’kunne der da ikke findes nogle bedre’, men det kunne der vel
211
ikke.”
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Mens mange verdslige forfattere var ambivalente eller ligefrem begræd moderniseringen af Kina, så forherligede missionærernes skriverier sjældent den kinesiske kultur. Hans
Magle kalder i 1921 Tianjin og Shanghai for ”Modellerne
for det unge Chinas Byer.” 212 Og videre:
”Nogle Elskere af China forarges over disse [...] Byer. De siger,
at det specielt chinesiske Bypræg er forsvundet, at det hele - lige med
Undtagelse af de chinesiske Tegn paa Skiltene [–] er blevet ’væmmeligt’ udenlandsk. Jeg elsker ogsaa China; men i Fremtidens China
bliver der nu alligevel baade af moralske og sociale og økonomiske
Grunde ikke Brug for det ægte, gammeldags chinesiske Bypræg - uden
paa Musæerne![...] Det unge og driftige China har allieret sig med
Fremskridtet.” 213
Særlig glad er Hans Magle dog, da han ved et middagsselskab i Shanghai kan berette, at ”der er de Steder, hvor Overgangen til det moderne er helt færdig.” Han sad til bords
med en del yngre kristne kinesere. Med overstrømmende
glæde fortæller han:
”Der var intet andet levnet af det specielt chinesiske end Nationaliteten. De var [...] ikke mere chinesiske, end jeg var dansk. Min
Borddame talte fortrinligt Amerikansk (Middle West!), men var
ellers fra Canton, og Konversationen ved Bordet og senere var lige
fri, utvungen og munter som i et kultiveret Hjem i Vesten. Alt - lige
fra manerer til Hvidheden af herrernes Skjortebryst - var ulasteligt,
pletfrit, fuldendt.” 214
Heldigvis var beskrivelserne af den kinesiske kultur dog
heller ikke entydigt negative – en tendens i den retning ændredes gradvist med tiden – og mange missionærer gjorde
en stor indsats for at informere om og forklare, hvad der
foregik i Kina, og skrev flere gode bøger til gavn for folk
hjemme i Danmark. Der var dog i hele den vestlige verden en stærkt fremherskende ide om, at Kina var gået i stå,
og selv helt frem til anden verdenskrig var udtalelser som
”[H]vorfor har kineserne været så langsomme til at lære
af os?” 215 stadig almindelige. Men beskrivelserne havde
ændret form og var nu langt mere positive, og danskerne var
måske, ligesom det var sket med så mange andre udlændinge, der var komme til Kina, blevet mere ”kinesiske”, end
de selv var klar over.
”Vor Civilisation er rastløs og uligevægtig. Jo flere Opfindelser og
Forbedringer, des mere Hastværk faar vi. ’Mærkeligt’, siger en
Kineser, ’at I, som opfandt Uret, selv er blevet til et Urværk!’ For
hundrede Aar siden var et Skib Maaneder om at sejle over Verdenshavene og laa Maaneder i Havn for at losse og laste. Nu sejler vi

over paa Uger eller Dage, men se, om det giver mere Tid i Havnene?
Aldrig har der været saa travlt, Nætterne maa tages i Brug for at naa
alt i rette Tid. Kineserne havde i deres Civilisation fundet en Balance,
som vi slet ikke kender, og som havde givet dem Ro og Værdighed.
Den Ligevægt kan spores i deres Skrifttegn, deres Bygningsstil, Byplan og i hele deres Livsopfattelse.” 216
Povl Baagøe slutter fortrøstningsfuldt af: ”Kineserne, som
har løst store Opgaver i Fortiden, vil også være i Stand til
at løse de næsten umenneskelige Opgaver, der nu melder
sig.” 217
Frem til 1940’erne blev en stor del af danskeres viden om
og syn på Kina og kineserne formet af missionærernes beretninger i breve, bøger og ikke mindst aviser og tidsskrifter. Ud over Kristeligt Dagblad var der flere missionsblade
i Danmark, og de havde mange læsere. I 1914 havde Dansk
Missionsblad et oplag på 12.600 eksemplarer, og Kristeligt Dagblad lå på knap det samme i dagligt oplag. Indre
Missions Tidende var et ugeblad, der i det 20. århundredes
først årti havde over 16.000 abonnementer, og desforuden
nåede ud til mange gange flere læsere. Til sammenligning
havde Politiken dog i 1916 et dagligt oplag på 65.700.

Missionærernes beretninger nåede altså ud til en stor del
af Danmarks befolkning og var dermed i høj grad med til
at skabe datidens kinabillede i Danmark, og støtten til missionsvirksomheden kan synes enorm. I 1918 alene donerer
danskere, hvad der i dag svarer til næsten 30 millioner kr.
(1,1 million i 1918)218 til missionsarbejdet i fremmede lande,
hvoraf arbejdet i Kina var det største foretagende.
DMS trykte desuden et utal af bl.a. missionsmærker og
postkort med motiver fra missionsmarken, som missionsvenner i Danmark kunne købe for at støtte arbejdet. Disse
viste både eksotiske hverdagsbilleder fra Manchuriet samt
billeder af kristne kinesiske medarbejdere. Det blev dog
klogt nok indskærpet, at man ikke skulle sende postkort
til Kina med navngivne kinesere på, da de kunne ende i
de forkertes hænder og blive brugt imod dem. Både under bokseropstanden, i de urolige 1920’ere og i slutningen
af 1940’erne under kommunisternes fremrykning blev de
kristne forfulgt, så der var ingen grund til at udsætte enkeltindivider for yderligere eksponering ved at sætte deres
billede og navn på et postkort.

Postkort fra Det Danske Missionsselskab. Missionsstation i Dagushan.

107

Posten

I de første mange år fandtes der ikke noget lokalt postvæsen i Kina. Missionærerne organiserede et postbud til at
besørge posten mellem missionsstationerne, og han kom
forbi ca. en gang om måneden. I starten gik al post fra Danmark til Lüshun eller Yingkou, og turen syd om Asien tog
ni uger fra København. Efter den transsibiriske jernbane
blev åbnet, blev transporttiden forkortet til omkring tre
uger. Når der så havde ophobet sig en passende mængde
breve og andet post hjemmefra, blev postbudet sendt rundt
til alle stationerne. Hvert sted skulle han vente på, at missionærerne fik skrevet svarbreve og breve til de andre missionærer færdige, som han kunne tage med videre, og da
dette godt kunne tage et godt stykke tid, og der blev flere
og flere missionsstationer, kom rejsen nemt til at tage to til
tre uger, førend han kunne vende tilbage og poste brevene.
Aviser og blade hjemme fra Danmark blev flittigt læst og
genlæst, og når man var færdige med dem et sted, blev de
sendt videre med postbudet. Fx fik familien Vyff den 26.
februar 1903 hele 23 numre af Kristeligt Dagblad og 34
andre blade leveret til døren.

Tankesæt, sprogbrug og forholdet mellem
danskere og kinesere

For at sætte sig ind i tankegangen hos de danske missionærer for 70 til 100 år siden er det nødvendigt at kaste
et blik på nogle af datidens fremherskende ideer og ikke
mindst anderledes sprogbrug. Centralt stod brugen af ordet ”hedning”. For missionærerne var det helt naturligt at
skelne mellem kristne kinesere og hedningekinesere. Missionen blev kaldt ”hedningemissionen”, om omvendte indfødte brugte man ofte ordet ”hedningekristne”, og missionærerne lagde ikke fingrene imellem, når de ikke-omvendte
skulle beskrives - med Ellen Nielsens ord: ”Hedenskabet er
raaddent i Bund og Grund”.219 Med ordet ”hedning” fulgte
en lang række af forestillinger om kultur, pligt og ansvar.
Begrebet havde sin oprindelse i de fremherskende victorianske forestillinger om moralsk disciplin, som man lærte
fra barnsben igennem opdragelse og uddannelse. Følelser
skulle man helst holde for sig selv. Kulturens funktion
var at forfine, inspirere og ophøje individets moralske liv,
og det blev udtrykt gennem gode manerer, æresbegreber,
kendskab til kunst og en følelse af pligt. Civiliserede mennesker havde kultur, det havde uciviliserede mennesker
ikke. Hedningerne var per definition en underklasse, ikkeeuropæere med en anden hudfarve end hvid. Civiliserede
mennesker bar et tungt ansvar på deres skuldre på vegne
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af deres underprivilegerede medmennesker. Kulturen stod
dog i vejen og gjorde det vanskeligt at skabe bro mellem de
to verdener. Der var også ofte et udefrakommende pres på
missionærerne for at sætte kristendomsforkyndelsen i baggrunden og gøre kulturen til det vigtigste. Og selvom flere
missionærer indrømmede, at ”Kristendommen [...] vel er
den største Kulturfaktor i ethvert Hedningeland”,220havde
det ikke førsteprioritet for dem. Hvis blot ”Kineserne maa
faa Del i det gode af Europas Kultur”,221 var det fyldestgørende. Det lader til at have været det fremherskende
synspunkt hos de danske missionærer i starten af det 20.
århundrede.
Hedningebegrebet fungerede godt til at mobilisere kristne
til at opfylde deres pligt. Det blev flittigt brugt i de danske kristne aviser, missionsblade og i de mange artikler,
breve og rapporter fra missionærerne til menighederne
herhjemme, også for at retfærdiggøre missionen og korstogene, som missionærerne helt til omkring 1930 blev ved
med at kalde en del af deres rejser ud blandt kineserne for
at holde vækkelsesmøder. I Kortbog over Dansk Mission
fra 1904, står der, at den er skrevet, for at læseren kan ”følge
med i Verdensbegivenhederne og Kulturudviklingen”, 222
altså udbredelsen af kristendommen blandt hedningerne.
Hedningernes skæbne lå i hænderne på den moralske, kulturelle og civiliserede vesterlænding.
Det ofte brugte udtryk ”de stakkels kinesere” anvendte
man om dem, der ikke allerede var blevet omvendt, og som
det derfor var synd for. Termen ”mine kinesere” bliver også
ofte brugt. Den skal nu nok mest forstås på lige fod med,
når en præst i dag taler om sine sognebørn. Men det skete
også ofte, at kineserne blev omtalt som enfoldige og endda
som børn. DMS’ rejsepræst og sekretær pastor T. Løgstrup
refererer i 1900 en episode, hvor Ellen og Kathrine Nielsen og Minna Bolwig har været på besøg hos nogle lokale
kineserkvinder. Da de vil til at gå, kniber det svært, fordi
kineserkvinderne vil have dem til spise middag med sig; ”de
vare saa glade som Børn ved at have dem blandt sig. Den
ene Kineserinde blev kaldt ud af sin Mand, men et Øjeblik
efter viste hun sig igen i Døren med et straalende Ansigt og
sagde: ’Nu kommer jeg igen!’ De Stakler have jo saa liden
Afveksling”.223
Danskerne mødte også mange fordomme hos kineserne,
og det var op til den enkelte at forsøge at mane fordommene om udlændinge til jorden. Således beretter Johannes
Vyff, da han ved en lejlighed står ansigt til ansigt med en
lokal opiumsryger:

“I gaar kom der saaledes et yngre Menneske ind paa flot og værdig
Maade, hele Udseendet tydede dog langt fra paa Værdighed, han var
en stakkels Opiumsryger. En Stund sad han ganske stille og hørte
efter, men lige med et tog han rigtig fat, og det var paa det ømmeste
Punkt, han rørte. Han spurgte, om det var sandt, at Opium var kommet fra Udlandet, og om det var sandt, hvor var der saa mening i, at
Udlændinge paa den ene Side havde paaført Kina Opium, men paa
den anden Side kom til Kina for at formane Folket til at afstaa fra
Opium? En saadan ligefrem Bebrejdelse slynges kun meget sjældent
en Udlænding i Ansigtet. Han fik først lov til at tale ud, alt imedens
gik der Ilbud til Himlen om hjælp. Det var underligt at sidde der,
alles Øjne var rettet paa mig, som sad jeg paa Anklagebænken. Da
han omsider var færdig, var Hjælpen kommet. Svaret lød, at han
trængte til at oplyses om, at der var to Herrer i denne Verden. Den
ene var Jesus, han var ude for at frelse Mennesker, han havde sendt
os til Siu-yen [Xiuyan] for at føre Mennesker til ham. Den anden
var Djævelen, han havde ogsaa sine Slaver, og disse havde ført Opium
til Kina. Men forøvrigt havde et Menneske saa stor magt, at han selv
kunne vælge, om han ville ryge Opium eller ej. – Dette sidste gjorde
saa stort Indtryk paa ham, at han blev ved at gentage det.” 224

deres kultur. Dem brød han sig ikke om, og han sørgede for
at undgå disse ”Yang guizi”, ”udenlandske djævle”, som de
i fuld åbenhed blev kaldt. Ellers blev udtrykket mest brugt
i spøg.

Svaret tilfredstillede tilsyneladende både opiumsrygeren og
de andre omkringstående kinesere.
Forestillingerne og sprogbruget ændredes dog med tiden,
eftersom missionærerne forstod mere og mere af det
kinesiske samfund. De opdagede bl.a., at de kongfucianske
ideer om gentlemanopførsel, moralsk pligt og behovet for
at kontrollere individets følelser var meget lig de victorianske. Og flere af Kongfucius’ læresætninger mindede meget
om noget, de kendte i forvejen. ”Hvad du ikke vil have andre skal gøre mod dig, skal du ikke gøre mod andre” var fx
en af hans centrale teser.
De fandt også ud af, at de uddannede kinesere havde nøjagtig de samme forestillinger om udlændinge, bare med
modsat fortegn. For dem fandtes der to slags mennesker:
civiliserede mennesker, der havde overtaget den kinesiske
kultur, og barbarer, der uvist af hvilken grund endnu ikke
havde indset det kloge i at lade sig kinesificere.
Det var naturligvis ikke kun blandt de voksne, at der fandt
et kulturmøde sted. De danske og kinesiske børn voksede
op sammen, og ifølge den nu pensionerede hr. Yan hørte
nogle af hans bedste legekammerater til blandt de danske børn i Picaigou. Han følte sig ikke underlegen i forhold til danskerne, og børnene legede helt på lige vilkår.
Han siger dog også, at der blandt de danske missionærer
var enkelte, der følte sig hævet over kineserne og så ned på

Peter Nørgaard diskuterer med vennen Wang i Fuyu.

De dansk-kinesiske venskaber er der utallige beskrivelser af
i de mange beretninger, bøger og breve, som missionærerne
har efterladt sig, og mange i Danmark gik i årevis og var,
med rette, dybt bekymrede over manglen på information
og nyheder om deres gamle venner inde bag ved bambustæppet. Kinesernes venskab, støtte og hjælp er ligeledes
beskrevet adskillige steder og vidner om det stærke bånd, der
blev bygget mellem de udsendte danskere og de lokale kinesere, med eller uden kristendommen. Hvis det havde været
muligt, var mange af danskerne uden tvivl blevet derude.
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Dannebrog som missionærernes beskytter

Dannebrog kom til at vaje over mange missionsstationer
og blev et samlingspunkt for danskerne som symbol på det
fjerne fædreland, der for mange af dem i løbet af årene i
Kina udviklede sig til en mere eller mindre romantisk forestilling i deres bevidsthed. For de børn, der var født i Kina,
blev spørgsmålet om fædreland ofte en underlig uvirkelig
størrelse, og de følte sig naturligt nok langt mere knyttet til
Kina end Danmark. Men for dem, der rejste ud til det fremmede, spillede det danske flag en ikke uvæsentlig rolle.
”Hvor smukt vort gamle Flag dog har beskyttet dem, der
i trange Tider gik ud til Hedningerne med Korsets Budskab,”225 udtaler DMS’s kinasekretær og senere dansk præst
i Shanghai Eilert Morthensen i 1919. Han har selv haft en
helt særlig oplevelse med Dannebrog ti år tidligere, hvor
han er på rejse i Kina, og missionærerne en dag beslutter at vandre op på det store ensomme bjerg, som byen
Dagushan er opkaldt efter. Morthensens kræfter slår ikke
til, og han sætter sig på bjergsiden og nyder udsigten ned
over byen.
”Mens jeg nu sad [her] og tænkte på Byen, dens mange hedenske
Mennesker og Missionær Bolwigs brydsomme Arbejde (den aandelige
Jordbund i Ta-ku-shan er af Sten; Befolkningen er usædvanlig raa
og materialistisk), hørte jeg pludselig en mærkelig vild, skrigende og
for mine Øren ganske uharmonisk Musik nærme sig, og lidt efter
saa jeg en Procession […] komme op imod Bjerget. […] Alle i hvide
Klæder og med den frygtelige Musik i Spidsen. […] De gik saa stive
med udtryksløse Ansigter, saa de forekom mig som en Flok usalige
Aander. Ja, stakkels China! I Aartusinder har du gaaet og æret dine
afdøde og brændt Røgelse og Papir for dem – men nogen Lykke og
Fred har du aldrig ejet!” 226
Få minutter senere er det i stedet både velkendt og lystig
hornmusik, der når frem til Morthensens ører.
”Lidt efter svingede et Kompagni raske Soldater ind paa Pladsen lige
nedenfor Bjerget og begyndte at eksersere. Høje, smukke Soldater var
det, I europæiske Uniformer - men Haarpisken ned ad Ryggen var
ægte chinesisk og gav dem alle I mine Øjne et meget ejendommeligt
Udseende. […] Her saa jeg øjensynlig et Stykke af det nye China
- ligesom Begravelsesprocessionen før var et Billede paa det ældgamle
Østen.” 227
Da han nu sidder her og tænker over brydningen mellem det gamle og nye Kina, missionens stilling til begge
og DMS’ vanskelige arbejde, får han pludselig øje på byens
flagstænger, og det slår ham:
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”Maaske var det mere end et Tilfælde, at det japanske Solbanner
[…] knejsede højere end alle de Dragebannere, jeg kunne faa Øje
paa. Skal Japan og japanske fritænkere mon erobre denne By - eller
skal det lykkes de Danske at faa Magten og gjort den til en kristen
Stad? […] Hvorfor vajede Danebrog ikke henne paa Kvindestationens Flagstang?” 228
Kvindestationen lå på en bakke, og hvis Dannebrog blev
hejst, ville det komme højere op end det japanske flag. I
det samme sker det - Dannebrog bliver hejst, da ”Chineseren, der forlængst havde faaet Ordre til at hejse det [...],
kom i tanke om sin Pligt”, og Morthensen siger til sig selv:
”Kommer det højere op end alle de andre Flag, ogsaa det
japanske, skal du tage det som et Vink fra oven, […] om at
denne By skal blive erobret af danske Missionsvenner trods
den haarde Stengrund.”229 Han venter i åndeløs spænding.
”Er der mon noget skønnere Flag end det i hele Verden,
og er der noget Flag, der som dette passer til at vaje over
en Missionsstation?” 230 Flaget glider op og han udbryder:
”Solen straalede paa de rød-hvide Farver - og aldrig syntes
jeg, at jeg saadan har elsket mit Lands Flag, som da jeg sad
her fjærnt fra Danmark midt i en hedensk By.” 231 Til sidst
går det helt til tops, og Morthensen råber ”Hurra” ud over
dalen, sikkert til flere kineseres overraskelse, og erklærer, at
nu da Dannebrog vajer over alle andre flag, skal byen blive
erobret for Kristus, og det, hvad enten det er det gamle
eller det nye Kina, de skal arbejde med - ”D.M.S. skal nok
indtage denne By”. 232

Den hjemvendte Paul Vyff hejser Dannebrog i 1925.

Emil Jensens første kone Marie var død i 1910, men i 1917 mødte han Johanne Hemmingsen under en orlov i Danmark, og de blev gift
i Beijing året efter.
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Gud er nummer ét, missionen er nummer to,

vil De være nummer tre?
– Missionærliv i Manchuriet

Ægteskab og familieliv

Det var oprindelig slet ikke meningen, at en missionær, der
per definition var en mand, skulle være gift. Han skulle helt
og holdent tjene Gud og missionen. Kaldet, som han havde
fået, var jo helligt og skulle ikke forstyrres af tanker om
kone og børn. Den største modstander mod gifte missionærer var Indre Missions formand Vilhelm Beck. I en artikel om ”Missionærernes Giftesyge” og ”forfærdelige Gifteri”, som bl.a. medfører forhøjede udgifter til hustruernes
uddannelse og udsendelse, skriver han: ”En Missionærs
Stilling er noget helt andet end en Præsts herhjemme - en
Stilling, hvor man må kunne forsage store Ting og fornægte
sig selv i alt, hvad der Herhjemme hører til Familielivets
Glæder.” 233 Han holder på kun at udsende missionærer, der
er ”villige til at opgive huslig Lykke og ikke først spørge om
Kæreste og Kone.” 234 I 1896 besluttede DMS’ bestyrelse
endda, at forlovede mænd skulle være forment optagelse på
missionsskole, og at det skulle være bortvisningsgrund, hvis
eleverne forlovede sig, mens de var på skolen. Heldigvis
for Johannes Vyff (1896-1932) og Gedua Pedersen Meldgaard (1899-1932) var de blevet forlovet kort før Johannes’
udrejse.
Ved selve udsendelsesfesten blev der ellers holdt taler om,
hvor godt det var, at det var ungkarle, man sendte ud, og
den kun 17-årige Gedua kunne bare smile i det stille, mens
hun serverede kaffe for de mange gæster.
Kun undtagelsesvist blev missionærer med børn sendt af
sted. På nær Niels Østergaard (1922-27) lader det til, at det
kun var de sidste missionærer, som blev udsendt i 1946, der
havde børn med - og det endda på trods af, at situationen i
Kina på daværende tidspunkt var særdeles sprængfarlig og
forholdene for missionærerne temmelig usikre.
Ikke altid var det dog de udsendende missionsselskaber, der
gjorde udrejsen for kommende ægtefolk besværlig. Præsten
Karl Hertz fra Nakskov måtte af andre årsager mange kvaler igennem, inden han fik sin ti år yngre Dagmar Warncke.
Den da 18 år gamle Dagmar gennemgik en vanskelig maveoperation i sommeren 1902, og præsten kom ofte og så til
hende på hospitalet.

112

”Naar jeg under din Sygdom sad ved siden af din Seng, kom undertiden den Tanke op i mig: Hvad om det nu skulde være hende! Men
det forekommer mig at jeg da nærmest saa det som en Fristelse, en
Fare, der laa i dette for mig en ung uforlovet Mand at besøge en ung
Pige under hendes Sygdom, en Fare, som der maatte staas paa Vagt
imod.” 235
Senere må han dog bekende ”at jeg saa meget paa dig baade
i Søndagsskolen, hvor du sad saa dejligt nær ved under
Forstanderstolen, saa det ligesom faldt af sig selv, at mit
Øje atter og atter kom til at hvile paa dig, og i Kirken.” 236
I løbet af det næste år går de to og kigger mere og mere efter hinanden og udveksler lange breve, men Karl er samtidig
blevet stærkt optaget af tanken om at blive missionær. Efter
at han har holdt et foredrag med titlen ”Skal jeg gaa ud som
Missionær?”, er Dagmar stærkt nedtrykt, fordi hun tror, at
han alligevel ikke rigtigt holder af hende. Hun synes nemlig
ikke selv, hun duer til at blive missionærhustru. Tilværelsen
i det fremmede krævede et stærkt helbred, og mange blev
fravalgt netop pga. fysiske skavanker. Karl er også i tvivl,
om hendes helbred vil kunne klare strabadserne, og derfor
tøver han med at sige tingene ligeud. De to kan dog alligevel ikke holde sig fra hinanden. ”Min Kærlighed drev mig saa
vidt paa Søndagsskolearbejdernes Skovtur, den uforglemmelige Tur om Bøllemosen, at flere lagde Mærke til det.” 237
Karl blev spurgt, om de var forlovede, for hvis ikke, burde
han være mere forsigtig, han var jo præst. Karl tøvede stadig med at sige noget til sin udkårne. Derimod sender han
en ansøgning til DMS og skriver til dem om sin kærlighed
til Dagmar, og igennem en kontakt bliver overlægen på Skt.
Lukas Stiftelsen, hvor Dagmar blev opereret, spurgt, om
han ”mente Dagmars Helbred kunde blive stærkt nok til et
Missionærliv i Kina”. Da der kom gunstigt svar, ”ventede
jeg utaalmodigt paa Dagmars Hjemkomst”, skriver Karl.
Han sender et lille brev til Dagmar med ”Anmodning om,
at hun vilde komme op til mig i min Bolig, Ryesgade 125A,
1. sal [i Århus] om Torsdagen 28/7/04 Kl.1, og der sagde
hun saa ja til at blive min Hustru og følge mig til Kina.” 238
Ifølge familieoverleveringen friede Karl Hertz til Dagmar
på denne måde: ”Gud er nummer ét, missionen er nummer
to, vil De være nummer tre?” Der skulle dog gå fire år, in-

De enlige missionærmænd var selvfølgelig ivrige for at få
deres kommende hustruer ud til sig i Kina, og bestyrelsens
enerådende holdning kunne nogle gange være svær at klare.
Det krævede en engels tålmodighed.
Chr. Christensen (1905-28) skriver i 1905 til ”den ærede
Bestyrelse”:

Flere af de danske missionærer fandt hinanden under opholdet i
Kina, hvor også brylluppet kom til at stå. Her er det Jens og Oline
Høgsgaard, der begge var kommet i 1929. De blev gift i 1935.

den de blev gift. ”Godt, at vi ikke forud vidste, hvor meget
vi skulde være skilte baade i Forlovelsestiden og under
vort Ægteskab,” 239 skriver Karl år senere. Efter et opslag i
bibelen med lukkede øjne for at finde svar på, om missionsvejen var den rette at gå, blev Karl antaget som missionær
fra nytåret 1905.
Alle giftermål skulle uden undtagelse godkendes af DMS’
bestyrelse, men en enkelt gang smuttede det. Havebrugskandidaten Kaj Olsen (1927-50) fra København havde i fire
år gået og ventet på sin forlovede, Alma Johanne Pedersen (1923-46), nede i Picaigou, mens hun arbejdede som
sygeplejerske oppe i Suihua på den nordre missionsmark.
Her var hun blevet helt nedslidt af det hårde arbejde på
hospitalet og det strenge klima på kanten af Gobiørkenen.
Men hun måtte ikke rejse, førend bestyrelsen havde fundet
en afløser, og da den ikke kunne det, endte det med, at
de giftede sig uden bestyrelsens samtykke. Bestyrelsen var
rystet. De to missionærers opførelse var et uhørt tegn på
ulydighed, og man måtte derfor statuere et eksempel. Det
endte dog ikke med en fyreseddel, men med en meget skarp
irettesættelse og reprimande, der lagde en tung sky over de
nygiftes lykke. Problemet for bestyrelsen var, at man ikke
vidste, hvor man skulle finde en afløser for Kaj Olsen som
leder af havebrugsskolen. De fleste af missionærerne tog
dog de nygiftes parti, selvom flere var forargede, og især
den siddende formand i Kina, Johannes Rasmussen (191238, 1946-50), følte sin autoritet krænket.

”Da jeg før min Udrejse erfarede, at det er ønskeligt at være færdig med Indkøb af udstyr i god Tid før Opbrud fra Hjemlandet,
tillader jeg mig at spørge den ærede Bestyrelse om det ikke allerede nu
kan tilkendegives min Forlovede, hvornaar det er Bestyrelsens Tanke
at udsende hende. Maa det dernæst være mig tilladet, da eventuelt
Spørgsmål om et personligt Ønske ikke hurtig kan besvares, fordi
Postforbindelsen her er meget langsom, straks at sige, at jeg vil være
Bestyrelsen taknemmelig, om min Forlovede maa blive udsendt i efteraaret 1906. I denne Sammenhæng vil jeg gerne have Lov til at
fremhæve, at jeg glædede mig over det i Da-gu-san udtalte Ønske om,
at vordende Missionærhustruer maatte blive udsendte mindst eet Aar
før Giftemaal. Mit Ønske er udtalt med det for Øje, at min Forlovede
saa kunde faa 1½ Aar udelukkende til Sproglæsning.” 240
Peter Nørgaards første kone, Kirstine, med hvem han
havde fået to børn, døde i december 1914, kort efter at
have født det andet barn. Det første barn overlevede ikke.
Han tager derpå tilbage til Danmark, hvor datteren bliver
overladt til familiemedlemmer. Heldigvis møder han også
her en ny kvinde, der er rede til at drage med ham til Kina.
Han skriver i 1916 til ”den ærede Bestyrelse” for at fortælle
om den glædelige nyhed:
”Kære Venner, jeg vilde gerne herved meddele Dem alle, at jeg har forlovet mig med Frk. Frede [Frederikke] Højlund-Carlsen fra Aarhus
og beder om Bestyrelsens velvillige Samtykke dertil. Jeg er taknemlig,
fordi jeg tror, at Gud har givet mig hende som en god Medhjælp i
Gerningen derude og til at udfylde Savnet af min kære Kirstine, hvis
gode Minde vi stedse vil frede over.” 241
De har mødt hinanden på en missionsudstilling, hvor hun
irriteres over, at han tiltrækker så mange tilhørere med sine
historier om Kina, når hun ikke kan gøre folk interesserede
i Palæstina. Peter Nørgaard prøver på ikke at skynde for
meget på bestyrelsen, men det er tydeligt, at han gerne ser,
han meget snart får sin forlovede til Kina. Han understreger, at det ”ikke er for at vi straks kan blive gift, men for at
hun maa vinde Tid til at komme ind i Sproget”.
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”Til Oplysning for Bestyrelsen vil jeg blot lige nævne, at hun med
Missionsmarken for Øje nylig har ladet sig grundigt undersøge af en
dygtig Læge i Aarhus, som sagde, at hun var baade frisk og sund paa
alle Maader.” 242
Herefter opremser han alle de gode sider ved sin forlovede:
”Hun har lært flere Sprog, taler godt Engelsk, er Medlem
af Kvindeafdelingen under Røde Kors” osv. Dette gør han,
som han siger, ”kun fordi jeg kunde tænke, at det maaske
kunde faa Betydning, naar Talen blev om, hvornaar hun
maa blive udsendt”.243
Hun bliver kort efter udsendt til Kina, og en presserende
sag og hensynet til de lokale kinesere får Peter Nørgaard til
at forsøge at fremskynde giftermålsplanerne.
”Der skal jo være Korstogsmøder i Kwantien [Kuandian] hen mod
Slutningen af Marts Maaned, og Korstogskomiteen har sat mig til
at lede baade For – og Efterarbejdet, [...] skønt jeg har bedt dem om,
at finde [...] en anden [...] af den Grund, at min Forlovede bor der;
efter fleres Mening vil det nemlig være uheldigt for Kinesernes skyld for
os at være sammen saalænge - en halvanden Maaned - i samme By

uden at være gift. Selv om vi ikke ser hinanden, har Kineserne saa let
ved at fatte Mistanke.” 244
Det er usikkert, om hans mange argumenter fremskyndte
giftermålet, men efter først at blive borgerligt gift af den
danske konsul i Shanghai, blev de bagefter kirkeligt viet i
samme by den 8. september 1917.
Det skete flere gange, at en ny kone blev fundet blandt de
unge enlige missionærkvinder, der var i overtal (dem skal vi
senere vende tilbage til). Anders Aagaard Poulsen og Margrethe Leth fulgtes ad til Kina i 1912, og i 1913 går der pludselig en prås op for ham: ”[J]amen hende elsker du jo.” 245
Hun siger ja til hans frieri, men først et par måneder senere
bekræftes pagten med det første kys. Endnu før kæresteriet
blev kendt, havde Conrad Bolwig ellers rådet ham til, at
hvis han endelig skulle gifte sig, hvilket Bolwig egentlig
syntes var en dårlig ide, så burde det være med en kineser.
Anders Aagaard Poulsen omtaler Bolwig som en ”Original
af første Skuffe”,246 men om det var pga. tanken om giftermål med en kineser, melder historien ikke noget om.

De lokale kinesiske kvinder strømmede til for at få hjælp af Margrethe Aagaard Poulsen, der kort forinden var blevet gift med en anden dansk
missionær, Anders Aagaard Poulsen.
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skediget, hvis hun giftede sig med Stye. Trods dét meddelte
hun missionsselskabet i marts 1950, at de havde forlovet
sig, og de håbede på snart at gifte sig. Selskabet gjorde alt
for at tale hende fra det. De sagde bl.a., at hun alle dage ville
komme til at fortryde det. Det voldsomme pres gjorde dog
alligevel til slut indtryk på hende, og i november samme
år rejste hun til Danmark. Hos DMS er der overleveringer
om en enkelt dansk missionærkvinde, der var hemmeligt
forelsket i en lokal kineser, men dog aldrig fik mod til at
fortælle ham det. På trods af, at danskerne levede i årevis
i Kina, var det stadig næsten utænkeligt, både for kinesere
og danskere - måske altså lige med undtagelse af Bolwig og
Kjestine Jepsen - at forestille sig, at man kunne gifte sig på
tværs af kulturer og racer. Samtidig boede danskerne også
primært i mindre landsbysamfund, hvor konservatismen
hos lokalbefolkningen helt sikkert var endnu mere fastgroet.
Retfærdigvis skal det nævnes, at det samme også var tilfældet med andre nationaliteter. Før 1917 var der fx kun et
eneste ægteskab registreret mellem en russisk mand og en
kinesisk kvinde i Harbin på trods af, at der boede i tusindvis
af russere fra alle samfundslag i byen. 248

Nogle gange skulle der handles hurtigt. På kun godt en uge
bestemte Christian Madsen sig for, at den unge frk. Nora
Christensen, der var på gennemrejse i 1917 på vej fra Danmark til
Indien, skulle være hans hustru. Heldigvis fungerede telegrafen, og
svaret kom tilbage prompte: ”Yes, Nora.”

Nogle gange skulle der handles hurtigt. På kun godt en
uge bestemte Christian Madsen sig for, at den unge frk.
Nora Christensen (1917-28), der var på gennemrejse i 1917
på vej fra Danmark til Indien, skulle være hans hustru.
Heldigvis fungerede telegrafen, og svaret kom tilbage prompte:
”Yes, Nora.”

Flere af missionærerne døde ligesom Kirstine Nørgaard
i Kina, men der døde især mange missionærhustruer. Ole
Olesen mistede to hustruer under sit kinaophold. Han blev
gift anden gang i 1924, da han var 61 år gammel, med den
22 år yngre Marie, der dog døde allerede to år senere. Andreas Oksbjergs kone, Marie Kristine, døde, kort efter at
de var kommet til Danmark på orlov, og læge Søren Anton Ellerbæk (1904-40) mistede sin første kone, Johanne,
i Kina, men fandt også sin anden kone, Dorthea Toft (191840), blandt de andre danske missionærkvinder derude.
I alt døde ti DMS-missionærer i Kina og to, mens de var
hjemme på orlov – heraf var de 11 kvinder og kun to af
dem enlige missionærkvinder. Dødsårsagen var ofte sygdomme som fx tyfus, kolera, pest, tuberkulose, malaria og
dysenteri, der var ret almindelige i Kina i disse år.

Der blev aldrig indgået ægteskab mellem nogen af de danske missionærer og kineserne, selvom det var tæt på en enkelt gang. Den danske missionær Kjestine Jepsen, der i en
årrække var udsendt af China Inland Mission til den sydvestlige del af Guizhou-provinsen i en bjerrig region fuld
af stammefolk, blev dybt forelsket og senere også forlovet med den meget yngre Song Yuding, eller Stye som hun
kaldte ham. Men ifølge missionens betemmelser var det
ikke tilladt for en missionær at gifte sig med en farvet.
Der stod bl.a.: ”[E]rfaring [har] vist, at af praktiske grunde
er samgift mellem vesterlændinge og kinesere ubetænksomt. [...] [S]amgifte med kinesere [vil] medføre ophør af
medlemsskabet.”247 Med andre ord ville Kjestine blive af115

Johannes Vyff døde i 1932 og blev begravet i udkanten af Dandong.
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Johannes Vyffs kinesiske navn var Yu Cheng’en.

Ole Olesens første hustru Magdalene døde i 1922. Blot fire år senere mistede han sin anden hustru.

117

Bolig

Selvom kinesiske udlejere i mange tilfælde var tøvende
over for at leje ud til udlændinge, lykkedes det dog for danskerne både at leje og senere købe kinesiske by- og landejendomme. Ofte var husene dog i en så dårlig forfatning,
at de valgte at rive de eksisterende bygninger ned og bygge
nye huse. En del af byggerierne blev tegnet af arkitektmissionæren Johannes Prip-Møller (1921-43), og han fraråder KFUM-sekretæren Hans Magle at sætte penge i en
reparation af det gamle kineserhus. ”Husene er saa daarligt
byggede, at en ny Lap paa dette gamle Klædebon sikkert
kun vilde have den modsatte Følge af [det] tilsigtede.” 249
Der skulle bygges nyt. Det blev gerne bygget i ren dansk
stil, men også nogle gange som en kombination af kinesiske og danske traditioner, hvilket især Prip-Møller var fortaler for. Indretningen forblev dog oftest dansk. At træde
ind i en dansk missionærbolig i Kina var som at træde ind
i en helt anden, men dog meget velkendt verden. Der var
klunkemøbler, gyngestolen, bogreolen med danske bøger,
tapetet, familiebilleder og dansk kunst på væggen, kakkelovnen fra Vejle, danske aviser som Kristeligt Dagblad og
forskellige blade på bordet, og bortset fra enkelte kinesiske
islæt som en kalligrafi eller en elegant hvid mingvase med
sirlige blå mønstre på var der ikke meget, der afslørede, at
man befandt sig 7000 km fra Danmark. Det var da heller
ikke sjældent, at nysgerrige kinesere kom forbi for at kigge
på de mærkeligt indrettede hjem, deres mystiske fotografiapparater, og kvinderne var især optaget af fru Lykkegaards
”jernnål” – hendes symaskine.

missionærkvinder, som fx Ellen Nielsen, Nanny Brostrøm
(1906-50) og Astrid Poulsen (1921-50), levede på denne vis
gennem alle årene i Manchuriet. Når sprogstudierne var
færdiggjorte, og de unge par blevet gift, flyttede de som regel i eget hus. Ikke overraskende forsøgte missionærerne at
skabe så hyggelige og hjemlige rammer, som det nu kunne
lade sig gøre. Som nævnt indledningsvis havde danskerne
også masser af ejendele med hjemmefra, inklusive tapet,
gardiner, tallerkener, fade, bestik, tæpper, sengetøj, masser
af bøger og endda kakkelovne. De mange medbragte sager
var med til at gøre deres nye hjem mere venlige og genkendelige for dem og medvirkede til at give dem et fast
holdepunkt i deres nye tilværelse. Ikke ulig udstationeringer i dag blev denne forankring i det hjemlige anset som
så vigtig, at det var anstrengelserne og udgifterne værd at
sende tingene tværs over kloden via Shanghai og Yantai til
en fjern missionsstation i Manchuriet. Johannes Vyff, der
var uddannet gartner, fik med årene også skabt sig en smuk
og skyggefuld have, hvor han havde blomster og planter
fra alle egne af verden. Hjemmet og den eventuelle familie
blev en naturlig støtte i den daglige kamp med sproget, religionen, kulturen og arbejdet.
Steen Eiler Rasmussen bliver tilbudt at bo hos Johannes og
Antonette Prip-Møller (1921-43) i Shenyang og kan derfor
levende give et stemningsbillede af, hvordan et missionærhjem så ud i 1923:

Mange missionærer boede i begyndelsen af deres ophold i
Kina et stykke tid hos andre missionærer, enten hos en familie eller sammen med andre enlige af samme køn. Nogle

Den danske missionærbolig i Picaigou var bygget i dansk stil, men
taget havde dog fået et strejf af kinesisk finesse.
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At træde ind i en dansk missionærbolig i Kina var som at træde ind
i en helt anden, men dog meget velkendt verden. Her er det Ellen
Nielsen i sin stue i Dagushan.

”Her er rart at være. Det er et rigtig kinesisk Hus, men indvendig har
det et tiltalende Præg af dansk Kultur, - hvad der gaar forbavsende
godt sammen. Indenfor Muren mod Vejen ligger den første Gaard
med et lavt Hus paa hver Side. Saa kommer igen en Mur med en
Portal med Trin op til. Bag den staar Aandemuren, der beskytter den
inderste Gaard, der er venlig med Blomster og Fliser. Paa de tre Sider
er der Huse, det største i Midten. Vinduerne er af rødt Sprinkelværk
med Papir, og de giver et dejligt mildt Lys, der klæder de pæne danske
Møbler i Spise-Dagligstuen i Hovedhuset. Bag ved det og langs den
ene Side er der en Have omgivet af en Mur af tørret Ler armeret med
Halm. Der gaar to kinesiske Gæs og udstøder nogle højst besynderlige
Lyde.” 250
Danskerne boede, som man også kan se ud af ovenstående,
som regel i en indhegnet gård omringet af en mur. Denne
var ofte høj og i urolige tider endda udstyret med pigtråd
og glasskår på toppen. Den øgede sikkerhed var nødvendig.
Gang på gang var der tyve, der stjal fra missionærernes forråd, og røvere i nabolaget bortførte med held flere gange
nogle af de danske missionærer. Missionærerne blev kritiseret for at bo i disse indhegnede gårde, fordi det lagde afstand mellem dem og de kinesere, de skulle arbejde iblandt.
Men alle kinesere, der havde råd til det, boede på nøjagtigt
samme måde og gør det stadig den dag i dag i de kinesiske
landområder, og det var de også nødt til. Stort set alle de
år, de danske missionærer var i Kina, herskede der kaotiske
tilstande i landet, som var plaget af borgerkrig og en svag
centralmagt. Det var især farligt at bo ude på landet, hvor
de fleste danskere opholdt sig.

Røvere huserede i de manchuriske bjergegne, i lange perioder nærmest efter forgodtbefindende, og de lokale myndigheder havde svært ved at stille noget op. Birgit Djurhuus
fortæller også, at hun og hendes søskende hjemme i Fuyu
i det nordlige Manchuriet aldrig fik lov til at lege uden for
muren, og at deres kinesiske legekammerater derfor måtte
komme over til dem. Det ville de også meget hellere, da de
så slap for alle pligterne derhjemme.

Husholdningen

Det huslige arbejde tilfaldt primært kvinderne, men danskerne havde alle kinesiske tjenestefolk ansat. En stuemand
stod for rengøring og vask, en kok for maden, og børnene havde en barnepige, en ama eller ayi. I starten af det
20. århundrede var det almindeligt at have tjenestefolk i
mange danske hjem, og brugen af tjenestefolk var derfor
ikke uvant for mange af missionærerne. For andre var det
imidlertid langt mere fremmedartet, men måske ikke helt
umuligt at vænne sig til. Marie Kristine Oksbjerg (1915-23)
har engang i Kina sagt, at hun i hvert fald aldrig skulle hjem
til Danmark og være præstekone igen. Man ansatte heller
ikke altid kun kinesiske tjenestefolk. Hos familien Christian
Madsen i den store internationalt prægede by Harbin havde
man fx både en finsk og en russisk pige i huset.

Brugen af tjenestefolk kunne være temmelig uvant for en del af de danske missionærer, men måske ikke helt umuligt at vænne sig til.
Her er det Maria Bjerggaarde.
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Det at ansætte folk var ikke altid uden problemer. Et var at
ansætte en kok, noget ganske andet at lære ham at købe ind
til og lave dansk mad, som de fleste missionærer foretrak
blev serveret. Således fx hos Birgit Djurhuus (f. Nørgaard)
(1919-38). En gang imellem inviterede de ganske vist kinesere til middag med kinesisk mad, men det var ikke nogen
succes.
”Når hun [Birgits mor] nu havde sørget for, at vores kok lavede
kinesermad, kunne hun ikke forstå, at kineserne kritiserede maden
højlydt, mens vi sad og spiste. Der var ikke det, der ikke var galt.
Det var ikke kogt nok, ikke stegt nok eller stegt for længe. Hvor
er det uforskammet, tænkte hun, indtil hun blev klar over, at det,
de kritiserer, det er ikke maden. Det er den uduelige kok. De undskyldte for, at en kineser, vores kok, ikke var dygtig nok. Så sagde
mor: ’Næste gang laver jeg dansk mad!’ Det syntes de var mærkeligt,
men de spiste det da.” 251

De danske missionærbørn plagede ofte om at få lov til at spise
kinesisk mad med spisepinde.

For mange af danskerne forblev landets madtraditioner at
være eksotiske og ”mærkelige”, og børnene plagede ofte
om at få lov til at spise kinesisk mad med spisepinde. Det
kunne af mange årsager have været nemmere, men mange
af missionærerne, især dem med børn, holdt fast ved at
servere retter hjemmefra, for ”ellers ville vi børn jo aldrig
lære at spise dansk mad,” fortæller Birgit Djurhuus. Selvom
mange af dem blev i Kina i årevis, stod det alligevel altid
som noget midlertidigt for en del af dem. Danmark var deres hjem, og det skulle de tilbage til på et tidspunkt. Mange
af danskerne opfattede også det at spise kinesisk som mere
uhygiejnisk og kunne ikke se det sjove i påstanden om, at
”kineserne spiser alt med ben undtagen borde og stole og
alt med vinger undtagen flyvemaskiner”. Ofte foretrak
kokkene faktisk at lave dansk mad, da det i reglen krævede
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mindre arbejde end kinesiske retter. Derfor blev der altid
surmulet i køkkenet hos familien Aagaard Poulsen, når det
en sjælden gang imellem blev bestemt, at menuen stod på
kinesisk.
Nogle af kokkene, der var ansat hos de danske missionærer,
havde før tjent hos andre udlændinge. Hvis de ikke havde
erfaringer med at lave vestlig mad fra tidligere ansættelser,
foregik optræningen af kokkene ofte efter devisen: Alle kinesere kan lave mad, de skal bare lige have at vide, hvad
det skal være. Det var selvfølgelig ikke altid, at udfaldet var
helt som tilsigtet. Hos familien Nørgaard skulle de fx juleaften have risengrød med mandel i. Så meget havde kokken
forstået, og da risengrøden kom på bordet, lå mandelen fin
og brun på toppen af grøden. Året efter var skallen taget
af, og mandelen var gemt nede i grøden. Så stod kokken
og lurede henne ved køkkendøren for at se, om det ikke
blev den yngste datter, som han holdt mest af, fordi hun
var lille og tyk, der fik mandelen. Ud over opskrifter var der
også flere køkkenredskaber, som de kinesiske kokke skulle
introduceres til. Såvel som i dag brugte man heller ikke i
perioden, hvor missionærerne var i Kina, ovne i de kinesiske køkkener, som kokkene måtte lære at anvende for at
bage det højt skattede danske brød. Til jul var det dog oftest
moderen i huset, der bagte de danske småkager - jødekager,
finskbrød, kringler, pebernødder og vanillekranse.
Generelt var det nemmere at skaffe madvarer som mælk,
smør og ost i Manchuriet end i andre dele af Kina, da der
var mange russere i området i perioden, hvor de danske
missionærer levede der. Desuden holdt missionærerne ofte
høns, mens enkelte, fx Ellen Nielsen, også holdt køer, hvad
der ellers ikke var normalt i Kina - kineserne selv drak ikke
mælk. Herudover blev husholdningen oftest suppleret med
rodfrugter, grøntsager og frugt fra en køkkenhave, som
bl.a. blev brugt til marmelade, saft osv. Pga. de lokale forhold kunne det dog undertiden godt betale sig at bestille
kolonialvarer på dåse helt fra Danmark, som selv med told
og fragt var billigere, end når man købte dem i de lokale
større byer. De årlige julepakker hjemmefra Danmark var
også altid ventet med spænding, og herfra blev der sendt
både fødevarer, tepotter, ure, gardinstof, præstekraver, julegaver og meget andet ud til deres udstationerede familiemedlemmer.
Selvom missionærerne måske nok ikke tjente mange penge,
var levestandarden alligevel for flere noget højere i Kina,
end den ville have været hjemme i Danmark. Det blev dog
ganske anderledes de sidste 10-15 år under japansk besættelse og krig, som var præget af stor inflation og varemangel. Her var der meget få penge til noget som helst, og i
stedet for smør og margarine måtte man smøre soya på
brødet – forudsat at der kunne skaffes mel til brødbagning.

Beklædning

Maden var ikke det eneste, der kunne volde vanskeligheder
i det fremmede. Det kunne også være et problem at skaffe
tøj, når de klæder, man havde haft med hjemmefra, var
slidt op. Ofte kunne missionærerne dog finde udenlandske,
gerne russiske, systuer i de lidt større byer som Dandong,
Harbin og Shenyang og der få syet tøj i vestligt snit. De
danske missionærer gik ikke normalt i kinesisk tøj, som
man ellers så det blandt en del andre missionærer. Kun ved
enkelte festlige lejligheder, som når der skulle tages billeder,
var danskerne iført kinesisk klædedragt - og når de lavede
missionsudstillinger hjemme i Danmark. Den eneste undtagelse var, så vidt vides, Christian Madsen (1904-28), der i
alle årene, indtil han blev gift i 1917, til daglig gik klædt som
kineserne. Man kan dog på billeder se, at han tog vestligt
tøj på, når missionærerne var til konferencer med hinanden.
Lige så vel som kineserne syntes, at udlændingene gik underligt klædt, syntes også andre udlændinge i Kina, som fx
købmænd og diplomater, at missionærer, der gik klædt som
kineserne, var om ikke ligefrem utålelige, så dog temmelig
latterlige.
Hos familien Aagaard Poulsen syede barnepigen tøj til
børnene foruden vattæpper og andet nyttigt. Om vinteren
gik børnene derfor klædt i de tykke vatterede jakker og
kunne på den måde næsten forveksles med deres kinesiske

legekammerater. Anderledes var det med børn af forretningsfolk, der som oftest var klædt i skind og pels som deres forældre. Med årene blev der færre penge til rådighed og
dermed også til indkøb før udsendelse, og missionærernes
forhold og garderobe afspejlede selvfølgelig dette.

Christian Madsen (tv.) og Povl Baagøe nyder en pibe og sidste udgave af Kristeligt Dagblad.

Ofte kunne missionærerne finde udenlandske, gerne russiske, skræddere i de lidt større byer som Dandong, Harbin og Shenyang og der få syet
tøj i vestligt snit.
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Familien Nørgaard (nederst tv.), Rebekka Waidtløv (nederst
th.) med sønnen Arthur og Kathrine Nielsen (tv.) og Olga Kristensen (øverst tv.) var her iklædt kinesisk tøj for fotografens
skyld, mens Christian Madsen, så vidt vides, til dagligt gik i
kinesisk tøj helt indtil han blev gift i 1917.

122

Barn i Manchuriet

Mange missionærbørn blev født i Kina, og barneårene
huskes af mange med stor glæde. Henning Aagaard Poulsen (1920-35) fortæller om de mange lykkelige stunder, han
husker fra sin barndom i Kina. Især de kinesiske højtider
står klart i erindringen, hvor delikatesser som månekager,
risgrødsboller med rosiner, kager og bolsjer altid blev serveret, når han sammen med barnepigen var på husbesøg
rundt omkring i byen ved nytårstide. En særlig delikatesse
var silkeormepupper. ”[Så] indfandt jeg mig altid prompte
for ikke at gå glip af denne delikatesse. Pupperne blev kogt
i saltet vand [...], derefter nippede man spidsen af puppen
og klemte indmaden ind i munden.” Henning kommenterer
smagen, der ”mindede om røget torskelever [...], lækkert
smagte det.” 252
Også bryllupper og begravelser i Manchuriet var en stor
og festlig begivenhed for en lille dreng. Røde og hvide

brudestole; smukt bemalede kister lavet af kæmpe planker; præster, der udførte indviklede besværgelser; masser
af musik og hulkende grædekoner ved begravelserne, der
var betalt for det; og bedst af alt: masser af god mad. ”Det
lettede usigeligt at kunne få lov til at ræbe, uden at nogen
fandt det anstødeligt, tværtimod var del vel et tegn på, at
man nød den gode mad.”253 ”Vi var da velkomne, [...] vi talte
jo sproget lige så godt som alle andre og havde et kinesiske
navn som alle andre.” ”Man var vel kineser,” 254 tilføjer han.
Også de mange lege med hans kinesiske kammerater husker Henning tydeligt: De samlede alle på cigaretmærker, som
de også spillede med. ”Inde i hver pakke var der et papirbillede af en eller anden af de utallige helte fra den kinesiske
mytologi eller sagnkreds.”255 Og så spillede de jianzi. Det var
en slags fjerbold lavet af kinesiske mønter med firkantet hul
i, hvor der midt igennem var indsat hanefjer, der blev bundet sammen med en læderstrimmel for neden. Den kunne
man så sparke rundt til hinanden.

Især de kinesiske højtider står klart i barndomserindringen for Henning Aagaard Poulsen. Der var masser at se på for en lille dreng.
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De danske missionærbørn voksede op med kinesiske legekammerater og barnepiger og talte derfor ofte langt bedre kinesisk end
dansk. Her er det Jacob og Else Gejlsbjergs to sønner med deres
kinesiske legekammerater i Fengcheng i 1940’erne.

Alfred og Karen Mathilde Hansen med deres fire børn.

Selvom missionærerne på mange måder bestræbte sig på at
leve en dansk hverdag i Kina, blev nyfødte missionærbørn
ikke bare givet danske, men også kinesiske navne, da kineserne ofte havde svært ved at udtale de danske navne.
Familien Juhls drenge hed fx Mogens Fu Lin (lykken er kommet dalende ned), Laurits Fu Xing (lykkestjerne) og Asger
Fu Tian (lykken er stor som en mark). Der var dog en enkelt
undtagelse; Emil Jensens dreng, Aizi (kærlighedssønnen),
kom aldrig til at hedde andet, heller ikke efter at han allerede som barn blev sendt til Danmark. Også missionærerne
selv fik kinesiske navne.
I 1903 fortæller Gedua Vyff i et brev hjem til sin mor om
sin toårige søn Paul og forholdene for en lille dreng en varm
sommer i Sydmanchuriet:

Aizi Jensen i barnevognen, der kom mange andre missionærbørn til gavn.
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“Han er bleven saa mager det lille Skind, men Konen [hans barnepige] siger, at saadan er alle Børn her i Varmen, de bliver saa magre.
[...] Og de kinesiske Børn tvinger Tøjet da ikke, thi de have den ganske Sommer ikke en Trævl paa Kroppen. – Paul er jo da nødt til at
have lidt paa, synes jeg. Han har Uldtrøje, Skjorte, Livstykke, et par
strikkede Bukser og et Forklæde uden Ærmer paa, synes du det kan
være mindre? [...] Han kommer i Bad hver Aften og faar frisk Tøj
paa, det holder han meget af, især da det jo kan hænde, der er en Lus
paa ham. Sligt kan ikke undgaas her i Kina. Man lærer efterhaaden
at betragte dem med betydelig mildere Blikke, end man er vant til fra
sit Fædreland, dog vil jeg tilføje, for at du ikke skal tro, at Forholdet
er alt for intimt, at de ikke hører til de fredede Husdyr.” 256
De danske børn fik utrolig megen opmærksomhed fra
kineserne, og det kunne til tider godt være lovlig meget
både for børnene som for forældrene. Når fx Caroline og
Henrik Knudsen overlod den daglige børnepasning til en
barnepige, skete der som oftest det, at hvis hun gik ud med
deres lille datter, blev hun straks omringet af lokale børn,
koner og andre nysgerrige, der ikke alene nøjedes med se,
men også skulle mærke på barnets tøj, og se om de små
arme og ben nu også var solide, om håret var ægte osv.
Flere af missionærerne blev flyttet meget rundt på missionsmarken, og de mange flytninger prægede selvfølgelig børnene, der kunne komme til at føle sig rodløse. Den
skotskfødte Barbara Pedersen (1912-46), der var gift med
lægemissionær Peder Pedersen, fortæller i sine erindringer om sin lille søn, der ved endnu en flytning siger: ”Mor,
hvorfor har vi aldrig haft et hjem.” På fem år havde de
flyttet fem gange plus endda et par ”mindre flytninger”,
som Barbara kalder det.257

Her er Dagmar og Karl Hertz med den lille Gerda på skødet i
1910 og selvsamme Gerda og hendes bror Kais gravstene blot et
års tid senere.

Der var dog andre forhold, der var langt alvorligere end
flytningerne.

Døde børn

Mange af missionærfamilierne oplevede at miste et eller i
nogle tilfælde endda flere børn, mens de opholdt sig i Kina.
For missionsselskabet og missionærerne var Gud og missionen det vigtigste, og familie og børn kom i anden eller
tredje række, som også Karl Hertz gjorde det tydeligt for
sin kommende hustru, da han anholdt om hendes hånd.
Ægteskabet udgjorde en solid og vigtig base, og desuden
spillede kvinderne en central rolle i det at skabe kontakt
til de kinesiske kvinder. Men at være gravid og få børn
svækkede ofte kvinden, og det var en af de vigtigste årsager
til, at de danske kvinder døde i Kina. Der er ikke lavet en
opgørelse over antallet af døde missionærbørn i Kina, men
en sammentælling og et kvalificeret gæt lyder på mindst
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Ole og Magdalene Olesen mistede trillinger i 1902 (drengen døde to uger gammel, og pigerne døde inden for to
dage, kort efter de var blevet otte måneder), Conrad og
Minna Bolwig mistede sønnerne Vagn og Svend, Johannes
og Gedua Vyff og Aagard Poulsens mistede begge en søn,
Karl og Dagmar Hertz mistede to små børn, Kaj og Gerda,
og Dagmar fik ud over en abort desuden også et dødfødt
barn. Både Alfred og Karen Mathilde Hansen og Christian
og Nora Madsen mistede en datter, Peter Nørgaard mistede
to døtre, en med hver kone, og listen fortsætter. Døden
var dermed meget nærværende i missionærernes liv, men
en stærk tro hjalp danskerne til at finde en mening med
det hele. Kirstine Nørgaard (1908-14) sagde disse stærke
ord kort efter sin lille piges død i 1913: ”Min Tulle er jo
ikke død, hun lever jo endnu, hun er endnu min og vil altid
vedblive at være min, jeg kan aldrig miste hende.”258 Hun
døde selv lidt over et år senere af en blodprop efter først at
have været meget alvorligt syg af tyfus.
Det var langtfra i alle byer, der var en læge, og det var ofte
vanskeligt for de danske lægemissionærer at nå frem i tide
pga. de store distancer og dårlige tog- og vejforbindelser,
når en missionær eller et barn blev sygt. Birgit Djurhuus
fortæller fra sin barndom i Fuyu:
”Min far, han var i Fuyu, og så var det det. Ikke meget omkring
udenfor. Når vi blev syge, var der ikke noget hospital i byen, og der var
ingen læge. Mor havde dog et medicinskab, som vi hadede, for inden i
det stod der sådan en tyk bog, en lægebog, som mor bekymret tog ud,
når vi fik en eller anden børnesygdom, og læste i for at se, hvor langt
sygdommen nu var kommet, og hvad hun skulle gøre. Hun var meget
bekymret. Så var der engang, vi alle tre fik difteri, halsbetændelse, og
den var alvorlig. Til sidst fik min ældste søster så høj feber, at mor
ikke vidste, hvad hun skulle gøre. Så telegraferede de til dr. Ellerbæk
i Mukden [Shenyang], og han sagde: Kommer straks! Det betød, at
han først skulle med tog i to dage op til Changchun. Herfra skulle han
med hestevogn i tre dage og overnatte på kro, før han nåede ind til os,
og så kom han alligevel et døgn før, vi havde regnet med. Men da han
kom om eftermiddagen, var min søster død om morgenen, så det var
alligevel for sent. Jeg var syv år, og min lillesøster fem.” 259
Birgit fortæller videre om sin storesøster Katlas begravelse.
”Nu havde vores kirke, via far selvfølgelig, købt et område, som kaldtes kirkegården, og det lå uden for byen, - ja, det gjorde alle kirkegårde. Der skulle min søster Katla så begraves, og jeg var stadig syg,
så jeg var ikke med til begravelsen. De kørte på hestevogn derud, og
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mange kinesere fra kirken fulgte med, og der blev hun så begravet.
Ingen kinesere afmærker med navn, hvem det er der ligger hvor. Men
hvordan skulle far markere, at det var vores familie, at det var vores
storesøster. Han fandt på, at man kunne sætte en sten. Problemet var
bare, at enhver sten jo kunne flyttes, - kineserne kunne helt sikkert
finde noget andet at bruge den til. Så derfor købte han, hvad der mest
mindede om en kantsten, og den stod så lodret, og der fik han indgraveret min søsters kinesernavn. Hvorfor ikke noget dansk navn? Nej,
for så ville folk gå forbi og sige, hvad er det for noget krimskrams, - der
var jo ingen, der ville kunne læse det danske navn. Så det blev kinesernavnet, og så gjorde han det, at han lavede en stor cementsokkel, for
man kunne jo ikke bare sætte den ned, for så ville den jo blive rokket
og brugt som kantsten et andet sted. Så der har den stået lige siden.”

Børnenes fremtid – i Danmark eller Kina?

De første 30 år af missionen i Kina var det almindeligt, at
missionærerne sendte deres børn hjem til Danmark til familie, venner eller andre kristne familier for at gå i skole. Dels
mente man, at det ville være bedst for børnenes uddannelse og fremtid, dels, at det var for farligt at blive i Kina.
Minna Bolwig talte i første omgang for at sende børnene til
Danmark. Hun udlagde det på denne måde, da hun havde
efterladt sine første to drenge i Danmark: “Er det vigtigste
ikke kun at spørge, hvad der er bedst for Børnene? Det er i
dem Fremtiden ligger, Banen for os Forældre er jo afstukket, så vi har blot at følge den.”260 Den mindste af drengene
var kun fire år, da han sammen med sin storebror blev overladt til familien Axel Nielsen i Odense i 1903. Den ældste
dreng Knud, havde ved afskeden med forældrene modent
fortalt dem, at de godt kunne rejse, da ”han vilde blive der
og se, hvordan dér var”, men som Minna pointerer: ”... han
anede jo ikke, det gjaldt 6 Aar.” 261 Bolwigs valgte så senere
at beholde deres yngste dreng, Erling, hos sig i Kina. Han
blev undervist hjemme og kom først til Danmark som 13årig for i sommeren 1919 at starte på Haslev Gymnasium.
Flere af missionærbørnene har senere i livet været bitre på
deres forældre og til dels stillet sig uforstående over for de
store ofre, de enkelte familier måtte bringe pga. kaldet som
missionær. De har bl.a. stillet spørgsmålet: Hvorfor sætte
børn i verden, når man alligevel sendte dem væk?
Ikke desto mindre ønskede flere af børnene som voksne
at vende tilbage til Kina for at fortsætte forældrenes arbejde, og havde det ikke været for anden verdenskrig og kommunisternes sejr i borgerkrigen i 1949, havde flere sikkert
også gjort alvor af det. Ønsket om at vende tilbage kan
der være flere forklaringer på. Den åbenlyse er, at børnene

var vokset op blandt kinesere og så Kina som deres rigtige
fædreland, hvor de helt naturligt følte sig mere hjemme end
i Danmark. Det gjaldt fx Birgit Djurhuus, der først kom til
Danmark som 18-årig i 1938, og hvis højeste ønske var at
uddanne sig, så hun kunne vende tilbage til Kina og gøre
gavn i sit ”hjemland” blandt kineserne. Hendes tilbagevenden til Kina skete dog aldrig - først grundet anden verdenskrig og senere pga. ægteskab og familie.
For andre har grunden til at ville tilbage været affødt af oplevelsen af tidligt at blive sendt væk hjemmefra og i årevis at
være adskilt fra deres forældre. Nogle har uden tvivl følt sig
tilsidesat af deres forældre og har haft en fornemmelse af,
at de kom i anden række efter missionen. De har søgt den
selvrespekt og kærlighed, de har følt blev dem frataget, ved
at vende tilbage og hjælpe forældrene i missionsgerningen.
I hvert fald var det et stort slag i ansigtet på Johannes Vyffs
søn, Paul, da han efter endt uddannelse som civilingeniør
og en planlagt fremtid i Kina fik at vide af sin far, at han

hellere skulle tage til USA, hvor der var bedre muligheder.
Johannes Vyff har givetvis ikke indset, at sønnen gjorde det
for at opnå hans anerkendelse, og de to fik aldrig et helt
godt forhold til hinanden igen.
Nogle ønskede også at fortsætte, hvor forældrene slap, og
to missionærbørn vendte selv senere tilbage til Kina som
missionærer - Aksel B. Christensen (1938-49), der var søn
af missionær Chr. Christensen, og Rigmor Madsen (194649), der var datter af missionær Chr. Michael Madsen. Rigmor havde allerede følt sit kald (eller man kunne måske sige
tilbagekald), da hun som tiårig fortvivlet indså, at familien
skulle blive i Danmark og ikke som planlagt returnere til
Harbin i det nordlige Manchuriet. Pludselig sagde en indre
stemme, at det var da noget, hun selv kunne bestemme, når
hun blev voksen, og sådan blev det. Hun vendte tilbage
til landet som børnesygeplejerske som 28-årig. Desuden
fortsatte Jørgen Rebirk Hansen, søn af Alfred Hansen
(1925-40, 1946-49), som missionær på Taiwan i 1960’erne.
Sandsynligvis var flere vendt tilbage til Kina som missionærer, hvis ikke de politiske forhold havde umuliggjort det.
I stedet er flere af missionærbørnene siden blevet præster
i Danmark.

Adoption

Foruden Karen Gormsen, der blev mor for alle børnene
på børnehjemmet i Dandong, som vi senere skal høre om,
adopterede flere af de danske missionærer kinesiske børn.
Der var dog aldrig nogen af de kinesiske børn, der blev taget med til Danmark. Det kunne være, fordi adoptionerne
ofte var tidsbegrænsede, som det fx var tilfældet for Karl
og Dagmar Hertz (1905-21). De to havde det bestemt ikke
let, hvad angår børn og familieliv. Efter to døde småbørn,
en dødfødt og en abort, adopterede de i 1916 to kinesiske
drenge for en tidsbestemt periode. Senere fik de dog selv
to børn. Dagmar Hertz skriver i et brev hjem til familien
samme år, at ”Mine to smaa Plejedrenge for hvem jeg skal
være i Moders Sted, dem elsker jeg, tror jeg nok at jeg tør
sige”.

Hansigne Schmidt (1921-46) arbejdede alle årene i Harbin, hvor hun
også tog flere plejebørn til sig og også adopterede to piger (den ene
med briller (th.) og den anden lige overfor på den modsatte side).
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Adoptionsdokumentet var udformet således :262
Undertegnede, Cui Deshan, overdrager mine to sønner, den ældste
søn Baoguang på syv år og den anden søn Duoguang på tre år, til
Fenghuangchengs kristne præst He samt dennes hustru, da min egen
hustrus død og familiens fattigdom gør det umuligt for mig at forsørge
mine sønner. Præstefamilien har i et udtryk af stor kærlighed indvilget i at tage sig af den yngste søn i fire år, hvorefter han sendes tilbage
til faderen. Den ældste søn skal ligeledes passes af præstefamilien,
men alle udgifter til klæder, mad og andre fornødenheder skal fortsat dækkes af faderen. For denne storsindede tjeneste er undertegnede yderst taknemmelig. Skulle ulykke, sygdom eller ond skæbne
indtræffe indenfor de fire år, må undertegnede ikke benytte sådanne
hændelser til at fralægge sig sit ansvar for sine sønner, og må endvidere
ej påføre dem problemer.
Vidner: Wang Wenhuan, Li Xuji
Skriver: Jia Wenqi
Republikkens femte år (1916) 14. marts
Skrevet på vegne af og med samtykke fra
Cui Deshan
Adoptionsattest på kinesisk 1916.

Efter at have mistet to børn, besluttede Karl og Dagmar Hertz i 1916 at adoptere to kinesiske brødre for en begrænset periode.
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Familien Hertz var på orlov i Danmark i 1921, og her
besluttede bestyrelsen, efter et lægetjek, til familien Hertz’
store skuffelse, at Dagmars helbred ikke var egnet til endnu
en udsendelse. Det betød, at de to drenge forblev i Kina
og ikke igen blev genforenet med deres adoptivforældre.
Herefter overgik de til Ellen Nielsens varetægt, og hun
sørgede for deres videre ve og vel. Hertz’ besluttede ikke
at få dem til Danmark, da de tænkte, at drengenes plads og
fremtid var i Kina. Adskillelsen har dog alligevel været utrolig svær. De bibeholdt kontakten i en del år, og det lykkedes
for Agnes Hertz (f. 1919) at møde sin plejebror, Baoguang,
i Kina igen i 1990 efter 70 års adskillelse. Selvom Agnes
var for lille til at kunne huske Baoguang fra dengang, blev
det alligevel et rørende møde, og hun fandt ud af, at de to
brødre havde overtaget og beholdt Hertz familiens danskkinesiske navn He.

Alfred og Karen Mathilde Hansens børn med deres kinesiske
legekammerater. Øverste række fra venstre ses: Enyong, Ingeborg,
Else, Jørgen og Hans Erik. Nederst står fra venstre: Qianbao, ukendt,
Enshi og Enguang.

Skolegang

Det var ikke kun, fordi situationen syntes for usikker i Kina,
at børn blev sendt tilbage til Danmark. Også når børnene
skulle i skole, blev de de første 30 år sendt til Danmark og
her ”udliciteret til gode og troende mennesker”.263 Med
årene ændrede denne praksis sig. Missionærerne begyndte
at undervise deres børn selv - en opgave, der som regel
tilfaldt hustruerne, og som krævede en udbredt disciplin.
Ikke altid var undervisningen lige højt prioriteret, og nogle
af missionærbørnene kom til senere fortrydelse en anelse
for let igennem undervisningen. Birgit Djurhuus fortæller:
”Indtil da havde jeg fået undervisning af mor. Far underviste i tegning. De havde ikke meget tid. Vi var tre børn, men mor var meget
mere konsekvent end de andre missionærfruer. Mor sagde altid, at
der var undervisning om morgenen fra 9 til 12. Når det så ringede
på døren, og der kom nogle kineserkoner, blev jeg helt genert, når hun
sagde, ’jeg har ikke tid nu, for jeg underviser’. De kiggede forbavset
på hende, når hun spurgte dem, om de ikke kunne komme tilbage
senere. Jeg syntes, det var så synd, de havde jo små fødder, og de var
gået den lange vej. Men de kom jo igen. Senere var vi glade, fordi mor
havde været så konsekvent. Vi hørte jo om, at når der kom besøg hos
de andre missionærfamilier, ja så fik børnene lov til at komme ud at
lege og kom ikke ind igen til mere undervisning den dag. Var man
missionærfrue, skulle man tage imod alle og høre om deres problemer.
Vi spurgte ikke så meget til de andre børns undervisning, så kunne
vi jo indirekte komme til at kritisere deres forældre.” 264
Inger Aagaard Poulsen (1918-35) blev som en af de meget
få sendt i kinesisk skole det første år, mens lillebroderen
Henning (1920-35) fik privatundervisning af en af missionærfruerne, Mary J. Østergaard (1922-27). Senere kom
Inger på en skole i Shenyang, og Henning blev undervist
derhjemme med danske lærebøger, først af sin mor og
senere af en privatlærerinde. Karen Mørup (1930-32) var
en ung lærerinde, nyligt dimitteret fra Århus Seminarium,
og hun tog med familien Aagaard Poulsen tilbage til Manchuriet, efter at missionærernes orlov var slut i 1930. Her
boede hun hos familien og underviste børnene, indtil hun
blev gift med missionær Kaj Petersen (1924-32), der arbejdede i Shenyang. I Harbin fik den altid energiske Christian Madsen arrangeret fælles undervisning for sine egne
børn og børnene af den danske konsul Valdemar Jacobsen
og Bojesen fra ØK. Edith Vyff (1904-12; 1927-33), datter
af Johannes og Gedua Vyff, vendte efter 15 år i Danmark
tilbage til Manchuriet i 1927, hvor hun begyndte at undervise sine to mindre søskende. Sådan klarede missionærerne
sig på forskellig vis indtil den dag i 1932, hvor den danske
skole på missionærernes fælles initiativ blev oprettet.
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Nogle af de danske missionærbørn samlet på en trappe. Det er Birgit Djurhuus med bogen.

Den danske skole

I missionær Waidtløws gamle hus i Picaigou, der siden sin
tilbagerejse til Danmark i 1929 havde stået tomt, blev den
første danske skole i Kina oprettet i efteråret 1932. Den
gamle stue blev udstyret med skoleborde, og missionær
Mary Holm fra Holstebro, der var kommet til Kina fire
år tidligere, flyttede ind og blev skolens leder. Frederikke
(Frede) Nørgaard var økonoma for skolen og underviste
derudover både i historie og klaver. Matilde Grethe Baagøe
(1911-40) underviste i engelsk, Kaj Olsen i botanik og
sløjd, og Anders Aagaard Poulsen i religion. På denne måde
bidrog missionærerne til uddannelsen af de ni missionærbørn, der gik der det første år. Allerede efter et lille års tid
blev skolen dog flyttet ind til Dandong pga. for mange røvere i området. Efter at skolen var flyttet, fik den både ny
leder og nye lærerkræfter. Fra Danmark kom frøkenerne
Betty Bjerg og Paula Mygind, der begge var dimitteret fra
N. Zahles Seminarium i København, og de ønskede at sætte
nye standarder for undervisningen. Det skulle ikke hedde
sig, at missionærbørn fra Kina ikke kunne klare sig i skolen,
når de kom til Danmark.
Som det er tilfældet generelt, var der selvfølgelig også
meget stor forskel på, hvordan missionærbørnene oplevede skoleårene. For Birgit Djurhuus var skolegangen på
den lille danske skole en dejlig tid. Hun boede på skolen,
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der også fungerede som kostskole - ikke alene for danske
missionærbørn, men også andre børn af skandinaviske
familier, både missionærer og forretningsfolk. Om dagligdagen i skolen fortæller Birgit Djurhuus:
”Oh, det kunne jeg så godt lide. Stod op, spiste morgenmad, morgenandagt, havde timer og fast skema at gå efter. Jeg var alene i min
klasse, så jeg sad bagerst. Jeg gik i 4. mellem, foran mig sad dem,
der gik i 3. mellem, og foran igen dem, der gik i 2. mellem. Vi sad
i samme lokale og havde forskellige fag samtidig. Jeg havde skriftlig,
når de andre havde mundtlig, men man kunne jo ikke lade være med
at lytte efter, hvad de andre havde om, men vi lærte jo at koncentrere
os.” 265
Til gengæld lader det til, at timerne hos frk. Bjerg, der i en
del år var lærer og rektor på skolen, ikke var alles favorit.
Da Bodil Aagaard Poulsen var rykket op i fjerde mellem,
skulle hun have enetime i latin med frk. Bjerg, og det var
åbenbart ikke det bedste, hun vidste.

”De var en gru, disse timer, og jeg kan stadig huske det sted på vejen,
hvor Bodil kastede morgenmaden op af skræk for, hvad der ventede
hende. Jeg havde i lang tid regning i første time, også med frk. Bjerg,
så det var mit største ønske, at toget ville køre af sporet på vej ind til
Antung. Det gjorde det desværre aldrig.” 266
Undervisningen foregik udelukkende på dansk, og der
indgik ikke fag om Kina eller kinesisk sprog - noget, flere af
de danske missionærbørn senere har udtrykt utilfredshed
med. Denne manglende introduktion til kinesisk kultur og
sprog var bl.a. også med til at skabe en kløft mellem de
danske børn og deres kinesiske legekammerater.

Ikke desto mindre var det en form, man på skolen blev ved
med at følge. Læseplanen kom fra Gentofte Kommune,
og plomberede eksamensopgaver blev sendt ud til Manchuriet og efter veloverstået eksamen returneret til Gentofte,
hvor de blev rettet og sendt plomberet ud igen. På denne
måde fik eleverne eksamen fra Gentofte Kommune og
kunne derfor også indgå direkte i det danske skolesystem,
når de var hjemme i Danmark på orlov eller blev sendt til
Danmark for at videreuddanne sig.

Den danske skole blev oprettet i efteråret 1932 og skolen var på nogle
områder næsten mere dansk end en skole i Danmark. Der blev danset folkedans i traditionelle folkedragter, sunget danske sange og lavet
opvisninger med hyldest til modersmålet og dannebrog. Det er Helga
Pallesen som modersmålet
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Når de danske børn var i Danmark, gik de som regel på
Maglegårdsskolen i Gentofte, der lå tæt på DMS’ ejendom
i Hellerup, hvor de fleste boede under hjemmeopholdet.
Inspektøren på Maglegårdsskolen var da også stolt over, at
han havde en filial i Kina. Det var dog noget af en omvæltning for børnene at begynde i en dansk skole med
tusind elever, der alle som én for rundt mellem hinanden
i skolegården i frikvartererne og endda både drillede og
mobbede hinanden. Det var ikke noget, de var vant til fra
den lille skole i Dandong.
Tanken med at undervise og eksaminere efter danske standarder var selvfølgelig, at overgangen fra Kina til Danmark
ikke skulle kompliceres yderligere af manglende kundskaber; den kulturelle omvæltning ved at komme til
Danmark efter adskillige år i Kina var stor nok endda.
Danskheden på den danske skole blev da også dyrket i stor
stil med opvisninger i folkedragt, med Dannebrog og de
danske piger klædt ud for at præsentere det danske modersmål som en skøn ung blond kvinde.
På den danske skole kunne børnene fortsætte helt frem til
og med 4. mellem - svarende til nutidens 9. klasse. Når de
så var færdige med mellemskolen, tog de som regel til Danmark for at fortsætte deres uddannelse.

Tysk og kun tysk

For enkelte af de danske børn blev skolen i Kina en helt
særlig oplevelse. Efter fire år på den danske skole startede Birgit Djurhuus på en tysk skole i Shenyang, hvor hun
gik fra 1936 til 1938. Hendes forældre syntes, at det var
bedre at have hende lidt tættere på end at sende hende til
Danmark. Hun gik sammen med omkring 12 andre børn,
hvoraf de fleste var tyske, i en klasse hos et tysk ægtepar,
som arbejdede ihærdigt for og underviste efter nazistiske
idealer. Eleverne måtte kun snakke tysk indbyrdes, selvom
der fx også var en kineser, en koreaner og en japaner iblandt
dem. Det gjaldt også i frikvartererne, hvor der blev arrangeret idræt og især march, så eleverne ikke skulle gå og drive
den af. Birgit klarede sig godt på tysk, som hun havde lært
på den danske skole. Ud over de almindelige fag, hvor især
klassisk musik med tyske komponister var populært hos
Birgit, fik de undervisning i racelære. Ikke mindst antisemitismen var svær at acceptere - ikke mindst, når ens kinesiske
venner blev anset for at være af en underlegen race, og at
åndssvage skulle aflives, fortæller Birgit. Hun slap af sted
med at sige, at det var en interessant tanke, men undlod
ellers at kommentere undervisningen. De tyske børn skulle
heile og var organiseret i Hitlerjugend, mens de andre børn
slap med at hylde Adolf Hitler på hans fødselsdag den 20.
april.

Birgit Djurhuus gik på tysk skole i Shenyang fra 1936-38, men slap dog for at være med i skolens Hitlerjugend.
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Skolevejen

Helga Pallesen, datter af Anders og Margrethe Aagaard
Poulsen, fortæller om vejen til skolen, som den så ud for en
otte-tiårig pige omkring 1935-37:
”For at komme i den danske skole skulle vi køre med toget til den
store by Antung [Dandong], og vores station hed Ha-ma-tang [Hamatang], hvad der nok kunne oversættes med Frøkær. Navnet var
vel heller ikke ilde valgt, for der var mange rismarker på egnen med
masser af frøer.
Der var en 2-3 km fra vores hus til stationen, og vi startede hjemmefra ved 7-tiden med togkortet i en snor om halsen og en rumpedasker
med alle skolebøgerne over skulderen. Vejen fra vores hus gik først
over compounden, der var indhegnet med pigtråd i dobbelt hegn, og i
røvertiden kunne man kun komme ind gennem porten, der var spigret
med en række søm foroven, og som blev låst hver aften. Når man var
kommet ud ad porten, var der ikke langt til bækken. Her skulle
man over nogle vadesten. Ofte sad der koner og vaskede. De brugte
en sten som vaskebræt og en vaskestok til at banke tøjet rent med.
Lidt længere henne kom koreanerhuset. De havde en glubsk hund,
og man blev advaret af et skilt, hvorpå der var tegnet et væsen, der
mest lignede en gedebuk. [...] Koreanerne havde vi ikke noget med at
gøre. Kineserne så ned på dem, og der gik historier om, at man skulle
passe på sine hunde, for dem brugte koreanerne at spise – det kunne
kineserne aldrig finde på! Koreaneren havde en dam i nærheden. Der
stod konen på en mølle og trådte og trådte for at skovle vand ned i en
rismark. Sådan behandlede kineserne ikke deres koner!
Når vi var kommet velbeholdne forbi koreanerhuset, kom vi til den
kinesiske gravplads, der lå i et let kuperet skovklædt terræn. De fleste
gravhøje var vel ca. i knæhøjde, men én af dem var usædvanlig høj.
Det hed sig, at det var en kone, der ville begraves i siddende stilling.
Foran hver gravhøj var der en åbning ind til den afdødes ånd, så den
kunne slippe ind og ud. Oven på graven var der som regel nogle stykker papir med en sten over. Vi var overbevist om, at det var noget,
ånderne kunne tørre enden i. Af og til kunne man se en kiste, som
var nødtørftigt dækket af jord og ikke kunne blive gravet ned pga.
frosten. Vi så som regel ingen mennesker på gravpladsen, men sommetider kunne man høre en kvinde, der græd hjerteskærende ved en
grav. Det kunne også ske, at man mødte nogle mænd, der kom med
et lig, og da det var fattige folk, havde de ikke råd til en kiste, men
havde bundet majsstængler omkring liget. Det værste var, når man så,
at der havde været et bål, og der lå nogle små børneknogler. Så vidste
man, at det var, fordi nogen ville af med et lille barn, som man ikke
havde råd til at forsørge.”

Helga gik turen sammen med sin storesøster, Bodil, der
ofte læste, mens hun gik, og derfor overlod Helga det ærefulde hverv også at bære hendes bøger. De skulle også altid
forbi en mark, der tidligere havde været en ”opiumsmark
med smukke valmuer”.
”Japanerne forbød opiumsdyrkning; det tog de monopol på. De fabrikerede et opiumspræparat, som der blev lavet vældig reklame for.
Man så navnet alle vegne malet på husfacader. Det sagdes, at de små
piller skulle nedbryde folks moral og modstandsvilje.”
Vejen, de gik på, var delt i to. En jævn del var forbeholdt
fodgængere og de meget få biler. Den anden del var forbeholdt de tunge kinesiske vogne med store hjul, der var
spændt for med heste, okser, muldyr og æsler – ofte flere
slags dyr på en gang. ”Af andre trafikanter var der [fx]
mænd med bærekurve i åg over skulderen, som gik i en
bestemt dansende, gyngende gangart [...] og om vinteren
færdedes mange brændselssælgere” på vejene.
Når pigerne kom til jernbaneovergangen, stod der et lille
skilt med fire tegn på: ”lille – hjerte – ild – vogn”, med andre ord ”pas på toget”. Det værste var de japanske politisoldater, der ofte spankulerede rundt på stationen. Nogle af
dem havde tilsyneladende en særlig fornøjelse ud af vilkårligt at slå på folk med deres geværer. Det havde begge piger
det rigtig dårligt med at se på, men af fare for selv at blive
angrebet kunne de ikke gribe ind.
Der var ikke mange passagerer med toget om morgenen
bortset fra en del kineserbørn og nogle japanske børn, der
også skulle i skole. Det mest interessante ved turen var den
ældre rige kineser, der nogle gange dukkede op:
”[A]ltid i gammel traditionelt kinesisk herskabsdress og med kinesisk kalot på hovedet. I sit følge havde han altid sine to koner.
Storekonen, en midaldrende dame i mørkt tøj med håret redt stramt
tilbage i en knold, og lillekonen, en helt ung kvinde med løst permanentet hår og en karmoisinrød kineserdragt på. Rollerne var ikke til
at tage fejl. Det var i øvrigt et særsyn, at en mand havde mere end én
kone.”
Mærkeligt nok var det på trods af de få passagerer alligevel
ofte en kamp at komme på toget, men når først folk var
kommet på plads, bredte der sig en rolig og fredsommelig
atmosfære, og folk gav sig til at snakke om løst og fast. Ikke
mindst om de to små danske piger, hvis mærkelige ydre
selvfølgelig blev intenst diskuteret.
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Togturen tog kun 10 minutter, men selv på denne korte tid
kunne de to nysgerrige piger nå ind i sovevognen, hvor de
på tæt hold kunne studere de mere eller mindre morgenfriske japanere i lange underbukser og deres uundværlige
mavebælter.
”Det eneste, vi skulle passe på, var, hvad vi kom til at sige, når den
japanske spion Okumura 267 dukkede op. Han havde et slesk væsen,
men man skulle ikke tage fejl, han kunne godt prøve på at få én til
at gå i fælden, f.eks. ved at spørge, om man talte kinesisk, så skulle
man skynde sig at understrege, at man talte manchurisk, idet det var
strafbart at sige Kina og kinesisk.”

Vejen hjem var ofte noget anderledes. Stationen var stuvende fuld af folk med varer, af pakker og børn, og ved
indgangen var der en lille slikkiosk, hvor Bodil ofte købte
et par karameller eller sukkerkugler, som Helga, hvis hun
var heldig, fik lov at få det sidste af, efter storesøster først
havde tygget lidt på dem.
Hvis rygterne gik, at der var røvere på egnen, blev pigerne
hentet af enten kokken eller stuemanden og fulgt hjem i sikkerhed bag pigtråden. Helga slutter af med et lettelsens suk:
”Hvor var det godt at komme hjem efter en skoledag.” 268

Den hårde frost om vinteren bed, og det var ikke ualmindeligt, at temperaturen faldt til under minus 30 °C. De to
små piger havde begge deres vatterede kinesiske frakker på,
men bar elendigt fodtøj, så de var ved at gå til af kulde. På
togturen turde de ikke gå ind i varmen af frygt for at opleve
”optøningens rædsler”, og engang frøs de så meget, at de
begge tudede, da de omsider nåede skolen. De blev dog
hurtigt pakket ind i tæpper og tøet op. Det bedste ved det
hele var dog, at de den dag slap for første time!
Om sommeren derimod sad de ofte på trinbrættet ude i det
fri og nød suget i maven, når de kørte over en brusende
flod, og det gav lidt ekstra for pengene, at de kunne hoppe
af toget, mens det stadig var ved at køre ind på stationen.
Engang udbrød der kolera, og alle skulle have en vaccination, samtidig med at de viste deres billet. ”Og var der noget, mange kinesere var bange for, så var det at blive stukket. Der blev grundlag for en blomstrende forretning for
folk, som lod sig stikke mange gange og solgte attesterne til
mere frygtsomme individer.”
På vejen fra stationen til skolen var der masser at se på.
De gik op ad en lang gade, og her skulle man vare sig for
de mange folk, der var i gang med deres morgentoilette,
for ”pludselig røg et vandfad med snavset vand ud over
gaden”. På vejen lå også politistationen, og det allerbedste
for hele gaden var, når et ægtepar var ”oppe at toppes” inde
på stationen. ”Der blev råbt meget højt fra begge sider, og
døre og vinduer til lokalet var proppet med mennesker, der
på ingen måde ville gå glip af et sådant ægteskabeligt intermezzo.”
De gik op ad en stejl klippesti, der om vinteren ofte var
dækket med is pga. det spildevand, der blev smidt ud på
gaden, tæt forbi den danskbyggede kirke, igennem nogle
smalle gyder, og så var de ved den danske skole, ”hvor en
ny skoledag ubønhørligt ventede”.
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Den japanske tilstedeværelse var tydelig overalt i Manchuriet, lige fra
livet i parkerne, til reklamer for japanske produkter og så selvfølgelig
det japanske militær.
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or Missionsmark ligger nu ikke mere i Kina
V
– Japansk besættelse 1931-45
I flere år havde japanske tropper i Kina modarbejdet
Chiang Kai-Sheks forsøg på at samle landet og modarbejdet en voksende sovjettisk indflydelse. I juni 1928, efter
mordet på krigsherren Zhang Zuolin, begyndte den lokale
japanske hær i Dalian, kaldet Guandong-hæren, en uautoriseret kampagne for at sikre japanske interesser i Manchuriet og fremskynde en krig med Kina. Hverken den japanske overkommando eller kineserne lod sig dog presse til
en mobilisering. Den nye krigsherre i Manchuriet, sønnen
Zhang Xueliang, lod sig heller ikke så nemt afskrække af
japanerne. Der måtte andre midler til.
Den 18. september 1931 tog Guandong-hæren chancen
og sprang en del af jernbanen i luften nær ved Shenyang,
hvorefter man straks beskyldte kinesiske oprørere for at stå
bag. Dette blev kendt som Mukden-episoden efter byens
daværende navn og blev starten på Guandong-hærens invasion af hele Manchuriet. Den nyindsatte svage japanske
regering havde i praksis ikke fuld kontrol med denne sin
lokale hær. Tidligere tiders militære succeser og efterføl-

gende berigelse af både japans økonomi og samfund (ikke
alene i den kinesisk-japanske krig 1894-95, den russiskjapanske krig i 1904-05, men især i annekteringen af Korea)
havde for det første overbevist mange japanere om deres
militære uovervindelighed og for det andet, at endnu en
krig ville føre til økonomiske vindinger for den japanske
stat. Den japanske regering bukkede derfor til sidst under
for presset og kunne kun se magtesløst til, mens den stærke
japanske hær på eget initiativ rykkede frem i Manchuriet og
senere i januar 1932 også angreb Shanghai. Trods stor international bevågenhed og den kinesiske regerings protest til
Folkeforbundet blev der ikke gjort en indsats for at bremse
Guandong-hæren. Under tvang fra hærcheferne blev den
japanske regering gradvis tvunget til at acceptere situationen,
hvilket resulterede i, at den nye japanske lydstat Manchukuo
- manchuernes land - blev udråbt i februar 1932. Manchukuo var formelt set en selvstændig stat, men i praksis var
den helt og aldeles styret af Japan, der selv mere og mere
blev styret af militæret og dets ligesindede, som ønskede
et større japansk imperium.

De japanske tropper indtog snart hele Manchuriet. Her erobres bymuren i Fengcheng.
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Den gamle manchuriske barnekejser Puyi blev hentet til Manchukuos nye hovedstad i Changchun, og blev i 1932 indsat som
statsoverhoved og to år senere udråbt til kejser Kang De. Tiden og kalenderne blev herefter regnet fra den nye kejser satte sig på
tronen. Kalenderen er fra Kang Des 7. regeringsår (1941).
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Den gamle manchuriske barnekejser Puyi, der var blevet
afsat i 1911, blev hentet til den nye hovedstad i Changchun,
der herefter kom til at hedde Xinjing (ny hovedstad), blev
indsat som statsoverhoved og to år senere udråbt til kejser
Kang De (fred og dyd). Den eneste kinesiske general, der
reelt gjorde modstand mod japanerne, var Ma Zhanshan.
Kort efter accepterede han dog posten som krigsminister
for den nye japanske lydstat, hvorefter han igen flygtede til
det nordligste Manchuriet, og her annoncerede sin fortsatte
modstand mod japanerne. Samtidig beordrede Chiang KaiShek Zhang Xueliang til at indstille modstanden og trække
sine tropper tilbage.
Fra det tidspunkt, hvor Manchuriet blev japansk lydstat i
1932, fik området status som centrum i det japanske imperium - en slags imperiets juvel. Manchukuo skulle udvikles,
og det blev til et nyt, økonomisk givtigt projekt af dimensioner. Den japanske krigsminister general Sadao Araki
sagde i en tale til en flok japanske fascister i Osaka i 1932:
”Vi er fast besluttet på at gøre Manchukuo til paradis på
jord, og intet skal stoppe os!” 269
Det tyndt befolkede og råstofrige Manchuriet havde da også
en klar tiltrækningskraft på det overbefolkede og ressourcefattige Japan. Blandt de ressourcer, Japan var mest inter-

esseret i, var jern, kul, salt, soyabønner og frem for alt land
- alt sammen ting, Japan manglede inden for sit imperium
i 1930. Kun 20 procent af Japans areal kunne opdyrkes,
hvad der begyndte at skabe problemer for landet, hvis befolkning samme år havde rundet 73 millioner indbyggere.
Det betød, at landet ikke længere var selvforsynende med
fødevarer, og man forventede, at en ekspansion ind i Manchuriet ville løse dette problem. I trit med befolkningstilvæksten i Japan viste et stigende antal japanere sig villige til
at emigrere. Flere lande indførte dog kvoter og restriktioner
for den japanske indvandring, som førte til, at Manchuriet
blev endnu mere interessant i japanske øjne. Manchuriet
kunne levere ikke alene naturressourcer og fødevarer, men
også plads til Japans overskudsbefolkning.
Et af de mange nye slogans i den nye stat lød: “Fem racer
er én”. Meningen var, at alle borgere i den nye stat skulle
være manchuborgere, eller manchurianere, hvad enten de
før havde været kinesere, manchuere, mongoler, koreanere
eller japanere. Japan så det som sin opgave at stå i spidsen
for en ny blok af asiatiske nationer, der skulle gøres helt
fri for vestlige magters indflydelse. Drømmen var et slags
Storasien bestående af Japan, Manchukuo, Kina og dele af
Sydøstasien. Ifølge den japanske propaganda ville det skabe

Udsnit af japansk verdenskort udgivet i 1932 kort efter den japanske Guandong-hær har invaderet Manchuriet. De japanske kolonier Korea og Taiwan
er røde som Japan, mens Manchuriet stadig kun er lyserødt. Den afsatte krigsherre Zhang Xueliang styrer generalen Ma Zhanshan som marionetdukke
inde i Manchuriet. Det nyindsatte statsoverhoved, Puyi ser passivt til fra siden.
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en ny international orden, der søgte fælles fremgang og fred
for asiatiske lande uden vestlig kolonialisme og dominans.
Hvis nogen havde været i tvivl, blev det dog hurtigt klart
og tydeligt for enhver, at japanerne var hævet over alle de
andre, da der blev sat japanere på stort set alle vigtige poster. Manchukuo tiltrak i hundredtusindvis af japanere, både
bønder, arbejdere og nogle af de dygtigste og mest veluddannede unge fra de japanske universiteter.
Men Manchukuo blev imidlertid mere end bare et område, hvis opgave det var at redde Japan vha. sine ressourcer og landområder. Det blev også en form for idealistisk eksperiment for Japan, hvor et samfund skulle
opbygges med det nyeste materiel, ud fra de nyeste metoder og af de dygtigste ingeniører og økonomer, Japan
kunne opdrive. Desuden skulle denne indsats hjælpe Japan til at cementere sin position som stormagt i Østasien.
Til det skulle man bruge yderligere arbejdskraft, og over
4 millioner kinesere og koreanere blev forflyttet til fabrikker og miner i hver en afkrog af det voksende imperium.
Invasionen af Manchuriet og mobiliseringen var første
skridt på vejen til at skabe et stærkt rige, der kunne være i
stand til at konkurrere med USA, Sovietunionen, Storbritanien og Frankrig om magten i Østasien.

Jernbanen var som tidligere nævnt central i udviklingen af
Manchuriet. Allerede i 1905 havde Japan fået rettighederne
til jernbanen fra Lüshun til Changchun, og med det nyoprettede selskab The South Manchurian Railway Company begyndte man igen at udvide jernbanen. Jernbanen blev
med tiden den største og vigtigste virksomhed for japanerne i hele Manchuriet. Både Rusland og Japan havde før
invasionen forskellige interessesfærer i Manchuriet, og derfor var det vigtigt at have en jernbane for at sikre infrastrukturen og styrke kontrollen med området.
Med tiden udviklede The South Manchurian Railway Company sig til mere end bare et jernbaneselskab. Virksomheden
fik også til opgave at stå for planlægning og opbygning af helt nye bydele og byer, havneanlæg, åbning og drift
af både kul- og jernminer, udvikling af soyaproduktion
og anlæggelse af store landbrug, og virksomheden havde
endda en stor historieafdeling, der var beskæftiget med at
skrive eller omskrive Manchuriets historie. Der blev udgivet en lang række bøger på engelsk, som fx Manchuria:
Land of Opportunities. Derudover byggede og drev man
hoteller, hospitaler, skoler, biblioteker osv., der primært var
til gavn for japanske immigranter. Jernbaneselskabet blev
uhyre vigtigt for den japanske stat i dens bestræbelser på at
gøre Manchukuo til det paradis, man havde drømt om.

Japan så det som sin opgave at stå i spidsen for en ny blok af asiatiske nationer, der skulle gøres helt fri for vestlige magters indflydelse.
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Med tiden udviklede The South Manchurian Railway Company sig til meget mere end bare et jernbaneselskab.
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Forholdet til japanerne før og efter besættelsen

I alle årene, danskerne havde opholdt sig i Manchuriet,
havde de haft kontakt med japanerne på godt og ondt.
Japans markante tilstedeværelse i Manchuriet blev i årene
op til besættelsen mere og mere tydelig - lige indtil den dag
i 1931, hvor Manchuriet blev føjet til listen over japanske
besiddelser sammen med Taiwan og Korea. De fleste af de
danske missionærer havde prøvet at rejse igennem Japan på
vej til og fra Kina, og de så på japanerne med en blanding
af forundring, beundring og en voksende antipati.
Conrad Bolwig undrer sig i starten af århundredet over, at
Kina og kineserne ser mere og mere op til Japan:
”Til Trods for Krigen [...] og til Trods for Japanesernes Deltagelse
med de andre Magter i Felttoget 1900-01. Kinas unge Mænd sendes
nu fortrinsvis til Japan for at gaa i Skole hos denne unge Nation,
ligesaa tales der om at ansætte japanesiske Professorer ved de højere
Skoler, man er ved at oprette, og om at bruge japanesiske Officerer
til at indøve Tropperne. Det ser undertiden ud, som om Kina ser hen
til Japan for Støtte mod den overmægtige hvide Race. Japaneserne
hører jo til den mongolske Race og maa staa Kineserne nærmere end
Europæerne.” 270
Johannes Nyholm, der var på inspektionsrundrejse til alle
missionsområder i Manchuriet, skriver beundrende fra
Dandong omkring 1912:
”Man skal ikke være længe i An-tung uden at mærke, at man er
kommet til Fremskridtsbyen, Byen i Udvikling med de mange Muligheder. [...] Japanerne havde utvivlsomt deres Mission: de anlagde
Jærnbanen, de opførte den mægtige Bro over Jalufloden, saa Korea
og China fik fast Forbindelse, de forsynede Byen med elektrisk
Lys og et udstrakt Telefonnet, de anlagde en fuldstændig moderne
By med udmærkede Butikker, Bank og Posthus - og de byggede et
mægtigt moderne, godt indrettet Sygehus og ansatte dygtige Læger. [...]
Japanerbyen er overalt forsynet med udmærkede makadamiserede [asfalterede] Veje; det er ikke saa naar vi kommer til Chineserbyen.” 271

”Japanernes Indflydelse mærkes overalt særlig i den sidste Tid, da der
har været stor Fest, som har varet i flere Dage i Anledning af den
japanske Kejsers Kroning. Da han blev Kejser kunde der ikke blive
Kroningsfest paa Grund af Hofsorg. Han er den 123ende Kejser i
Japan, og i Kejserdømmets ca. 2000 Aar har der kun været det ene
og samme Kejserhus.
Kronen blev sat paa Hovedet af den nuværende d.10 Oct. Kl. 2.30
Eftermiddag. Det var paabudt at alle Jernbanetog i Riget skulde
standse i to Minutter fra 2.29 til 2.31; hvis det skulde ske, at der var
en Tunnel i Nærheden, maatteToget standse, inden det kom til Tunnelen, for at det ikke skulde komme til at holde derinde i de to Minutter. Toget skulde fløjte i 10 Sekunder af de 2 Minutter, og Togpersonalet vende sig med Ansigtet mod Øst - mod Japan, den opgaaende Sols
Land. I disse Dage ser man saa meget her i Byen bl.a. ogsaa en Vogn,
der kører rundt med en stor Jordglobus paa, og der er Japan aftegnet
med en kolossal Størrelse, saa det næsten strækker sig fra Pol til Pol
og med to store Skrifttegn [...] staar der: Store Japan.” 273
Til gengæld har Ellen Nielsen ikke meget tilovers for japanerne, selvom hun på sin gennemrejse i 1925 finder landet
utroligt smukt:
”Skovklædte Bjærge hele Vejen og ind i Dalene mellem Bjærgene
de mest henrivende lysegrønne Rismarker omkranset af fine svajende
Bambus. Nu og da en Lotusdam med blegrøde eller hvide Lotusblomster og opad Bjergskraaningerne de smaa Japanske Villaer, der saa
ud, som om de var bygget for at forskønne Landskabet. Der var noget
saa rent og fint over det hele, og man undres over, at et Folk, som Gud
har givet saa meget af Naturens Herlighed, ikke selv er blevet renere,
finere og skønnere derved.” 274

Det var dog ikke kun godt, der kom fra ”Japanerbyen”:
”Meget daarligt kom til at udgaa fra deres Bydel: Opium, som ellers
er forbudt at sælge i An-tung, blev falbudt i Japanerbyen, ja der lærte
Chineserne endog at bruge Morfinsprøjten, og grænseløs Usædelighed
florerer iblandt dem.” 272
Andreas Oksbjerg fortæller med både beundring og et slet
skjult smil på læben om japanernes tilstedeværelse i Lüshun
i 1916:

På følgende side ses kortet over den nye stat Manchukuo. Udgivet
omkring årsskiftet 1932-33.
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Besættelsen

Efter den japanske besættelse i 1931 blev frygt og had dog
den overvejende følelse. Ifølge Ingrid Thomsen (1925-39)
begyndte danskerne i 1930’erne at kalde japanerne for W.L.P.
Blev de spurgt om, hvad forkortelsen betød, sagde de ”Wonderful Little People”, selvom det i virkeligheden var forkortelsen for ”Wretched Little People” eller ”nederdrægtigt
lille folk”.275 Frygten for og hadet til japanerne indeholdt
imidlertid også for flere af danskerne en forestilling om, at
Japan var et nødvendigt bolværk mod kommunismen i Asien.
Den japanske propagandamaskine arbejdede hurtigt for at
berolige befolkningen, og med flyveblade blev borgerne i den
nye stat informeret fra luften om, at “Asien er for asiater!”,
“Manchukuo er et paradis!”, “Den kejserlige japanske hær er
sendt fra himlen, elsker fred, opretholder retfærdighed og undertrykker banditter i samarbejde med Manchukuo”, og som
en krølle på halen, at “Den japanske hær er den stærkeste
i verden!!!”.276 Fra Dandong skrev Gedua Vyff: “Japanerne
har i Nat besat alle de offentlige Steder her i Byen: Politistationen, Jarmen [Yamen], hvor Mandarinen boede, o.s.v., det
er gaaet stille af uden Modstand, men man siger, de slaas i
Mukden”.277 Fire kinesere blev henrettet i byen, og tog fra
Korea kørte i disse dage uafbrudt flere tropper ind i landet.
Forholdene for de danske missionærer ændrede sig under
den japanske besættelse, dog ikke lige hurtigt eller drastisk
alle steder. For de fleste var det dog en forandring, som tog
tid at vænne sig til. Peter Nørgaard skriver et par år efter
besættelsen: ”Vor Missionsmark ligger nu ikke mere i Kina,
men i et helt andet selvstændigt Land, der hedder Manchuriet
(eller Manchukuo...), og det er lige saa skarpt adskilt fra Kina
som Danmark er fra Tyskland.” 278
Først i løbet af 1932 rykkede de japanske soldater talstærkt
ind i Dagushan, hvor mødet med den fremmede hærmagt
nær havde kostet Minna Bolwig livet. En dag, lige idet hun
går ud ad havedøren, marcherer op mod 600 japanske soldater forbi, og hun ser sit snit til at smutte ind mellem to
rækker af soldater. Det skulle hun ikke have gjort:
”De blev rasende, skældte ud, spyttede m.m. for at give deres Mishag
tilkende, og jeg tænkte, nu faar du et Skud i Ryggen, syntes allerede, jeg
følte en kold Fornemmelse bag i, men jeg vendte mig ikke om, blev ved
at gaa fremad, saa var der to ældre Herrer, der havde været Øjenvidner
til dette Uheld, og de bukkede dybt for Soldaterne og sagde: ’De maa
undskylde Damen, kun en Udlænding og hun kender ikke til Sæder og
Skik’, og saa blev der Ro i Geledderne.” 279
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Fra 1931 til 1941 blev antallet af kinesiske præster næsten tredoblet fra
seks til 17.

I de første år af den japanske besættelse var forholdet mellem
besættelsesmagten og danskerne en del steder udmærket, og
der blev ikke i første omgang lagt missionærerne hindringer
i vejen. Måske fik en af de lokale kristne kinesere i Shenyang
indirekte ret, da han et par år forinden, i 1929, havde sagt:
”Det kinesiske Folk har brug for dette [kristne] Budskab i
sin Kamp mod de tre Farer, [...] den sorte Fare (Opium’en
og det selviske Hjerte), den røde Fare (Kommunismen) og
den gule Fare (Japan!).” 280 De ydre farer, især den japanske
besættelse, og de usikre tider medførte nemlig en øget søgning til kirkerne. Nogle af missionærerne talte endda om en
decideret vækkelse i Manchuriet, da flere af de danske menigheder voksede til dobbelt størrelse fra 1931 til 1941. 11
nye kirker blev opført, og antallet af kinesiske præster blev
næsten tredoblet fra seks til 17. Men problemerne, i form af
bl.a. kontrolforanstaltninger og indskrænkninger i rejsemuligheder, begyndte hurtigt at vise sig. Forholdet blev endog
meget anstrengt, især i den sydlige del af Manchuriet, hvor
ikke mindst danskerne i Dandong-området fik japanernes
strenge kontrol og brutale styre at mærke under det lokale
japanske gestapo, kaldet Kempeitai.

Danskerne i det nordlige Manchuriet oplevede aldrig den
samme grad af brutalitet. To dage før den japanske hær
indleder invasionen af resten af Kina, skriver Peter Nørgaard
den 5. juli 1937:
”I øvrigt foregaar der ikke liden Forandring i Forholdene
omkring os for Tiden, og det Forandring til det bedre i Befolkningen baade i social og kulturel Henseende. Det er siden,
det nye Regime er kommen til i de senere Aar. Man kan sige
om det, hvad man vil, men at der bliver ryddet op, renset
ud og bragt Orden i Sagerne - det kan ikke nægtes. Røveruvæsenet kan ikke saadan trives som før. Nye gode Veje anlægges. Krogede, snævre Gader i Byerne rettes ind og gøres
Bredere - ja brolægges - og kraftigt elektrisk Lys langs ad
gaden hele natten. Og med alt dette lægges ingen Hindring
for Missionsarbejdet - i hvert Fald ikke her - Tværtimod.” 281
Som Nørgaard skriver, oplevede han, at japanerne ikke bare
hærgede, men også gennemførte flere forbedringer i Manchuriet. Men også andre var imponerede. ”Med det japanske Styre er [der] kommet mere Ro, Orden, bedre Veje og
Færdselsmidler (Baner, Biler og Flyvemaskiner) samt større
Færdselssikkerhed,” 282 skrev DMS i 1937. Der var også ble-

vet renere i byerne - især de større. Selvom det endnu i slutningen af 1930’erne var småt med biler i gaderne, var der til
gengæld fyldt med hestetrukne vogne, rickshaws og russiske
drosker. Af hensyn til bedre hygiejne havde japanerne indført
strenge regler, som bl.a. påkrævede, at alle heste fik monteret
en tindåse underneden, så alt affald endte heri i stedet for på
gaderne. Ligeledes havde man indført sanitetsinspektioner to
gange om måneden hos alle kinesiske husstande, men trods
alt kun to gange om året hos japanerne. 283 Også danskerne
var jævnligt underlagt disse inspektioner.
Også Povl Baagøe kunne fortælle positivt om japanerne,
da han i 1940 var på inspektionstur med et hold japanere
rundt til flere af de danske missionstationer, for især at se på
skolerne og de resultater, man havde opnået der. Japanerne
var gennemgående begejstrede for det, de så, og det, som
danskerne havde udrettet. På turen fik Povl også mulighed
for at opleve japansk levevis på tættere hold og beskriver her,
hvordan værelset på hotellet, hvor de var indlogeret, så ud:
”Jeg sidder her paa Maatten i et Japanerværelse paa Hotellet i Wulungpei kun iført Kimono efter at være næsten kogt i Vandet fra de varme
Kilder her. Det er et ’8-Maatter’ stort Værelse med Papirsdør, hvorigennem en af Hotellets Personale af og til kommer lydløst ind for efter

”Med det japanske Styre er [der] kommet mere Ro, Orden, bedre Veje og Færdselsmidler (Baner, Biler og Flyvemaskiner) samt større Færdselssikkerhed,” skrev DMS i 1937. Både Harbin (nedenfor), Dalian og de andre større byer oplevede en enorm vækst og byggeaktivitet under det japanske styre.
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japansk Skik i knælende Stilling at skænke The eller byde til Aftensmad. Lige overfor Døren er i en Niche ophængt et af de lange, typiske
Malerier, og foran det er den lige saa uundværlige Broncevase med en stor
grøn Gren. Ved Væggen til venstre staar, hvad vi nærmest vilde kalde
en Dukkekommode med et stort tildækket Spejl, og i Hjørnet er en flad,
firkantet Kurv med Kimono’en og siden, naar man har skiftet, hvad
man gør snarest, til Bukser og Strømper. Foran mig har jeg et fodhøjt
Bord, ca. 3 Fod i Kvadrat. De kan nok tænke, hvordan man sidder ved
saadan et Bord og skriver, men det er ikke nogen ubehagelig Stilling,
selv om man skal sidde med Benene overkors paa Skræddermanér, og
det er ikke nogen ubehagelig Fornemmelse at sidde her efter et Par travle
Dage og et koghedt Bad og med Bevidsthed om, at der om lidt er et stort
Japanermaaltid i Vente.” 284
Det var dog langtfra alle japanerne, der var lige begejstrede
for såvel danskerne som andre hvide udlændinge, og det fik
de at føle mange steder. Hitlers ikke-angrebspagt med Sovjetunionen i august 1939 var et hårdt slag i ansigtet på japanerne og blev betragtet som et bevis på, at alle vestlige nationer var interesserede i at isolere Japan, hvilket gjorde det
endnu vigtigere for japanerne at vise, at de var de hvide
overlegne i alle henseender. I slutningen af året hang der
store bannere overalt i gaderne i Shenyang, hvorpå der med
kæmpe skrifttegn stod printet: ”Den bedste måde at dræbe
Chiang Kai-Shek på, er ved at dræbe briterne!”

Udover det store opbud af japansk militær, oplevede danskerne også de
i 100.000 vis af helt almindelige japanske familier, der strømmede til fra
det overfyldte Japan.

Der var antibritiske demonstrationer overalt, og danskerne
blev ofte stoppet af det japanske gestapo og fik kontrolleret
deres papirer.285
De sidste missionærer, der slap ud af Manchukuo under
anden verdenskrig, kom ud i 1940. Fra juni 1941 blev al
forbindelse over Sibirien afbrudt pga. Tysklands krig med
Sovjetunionen, og da Stillehavskrigen også brød ud i lys lue,
strandede danskerne i Manchuriet under resten af anden
verdenskrig.

De sidste missionærer, der slap ud af Manchukuo under anden verdenskrig, kom ud i 1940. Her mødes danskerne til årsmøde samme år.
De var 52 tilbage på daværende tidspunkt.
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Restriktioner i arbejdet

Danskernes bevægelsesfrihed blev efter besættelsen mere og
mere begrænset, i starten dog mest synligt i det sydlige Manchuriet. Her skulle danskerne efterhånden altid have tilladelse
til at rejse uden for deres respektive byer, og de måtte til alle
tider bære deres pas på sig. Manchukuo var reelt en politistat,
og år for år blev kontrollen udvidet, og mange koreanere,
som kineserne i forvejen ringeagtede som japanernes lakajer,
blev ansat i politiet. Blandt det koreanske politis opgaver var
at patruliere ved det stigende antal kontrolposter, som efterhånden blev opstillet, og som havde til formål at kontrollere
befolkningens gøren og laden. Også danskerne blev ofte chikaneret, som det fx var tilfældet med Kaj Olsen (1927-50),
der, hver gang han havde været til tandlæge inde i Dandong,
troligt måtte gå ned til den japanske politichef og åbne munden og give bevis for sit forehavende. Den japanske overmagt
blev desuden også signaleret ved, at skolerne, hvilken nation
der end ledte dem, blev tvunget til at fejre den ene japanske
mindedag efter den anden, flage med det manchuriske flag
og bukke mod kejserhusene både i Tokyo og Xinjing, det
tidligere Changchun og Manchukuos hovedstad. Selvom de
danske lærere forsøgte at udskyde ceremonierne og snyde
de lokale embedsmænd, gik det ikke i længden. Tværtimod
forværrede det bare forholdene mellem missionærerne og
den japanske statsmagt. Således blev de også pålagt at bede
til den japanske solgudinde, Amaterasu, så der nu ikke længere var tvivl om Manchukuos selvstændighed eller mangel
på samme i forholdet til Japan. De japanske myndigheder
sendte embedsmænd ud til skolerne for at kontrollere, at alt
gik rigtigt til, og desuden var både skoler og byer infiltrerede
af stikkere og japanske spioner. I løbet af få år var der efterhånden japansk krigspropaganda overalt i byerne. De danske
lærere blev tvunget til at fortælle de kinesiske elever om, hvor
godt det gik den japanske krigsmaskine, hvad der i marts
1942 udtrykkes på følgende vis af Kaj Olsen: ”Nægtes kan
det ikke, at de har erobret en del.” 286
Også på den danske skole i Dandong skulle de naturligvis
passe på, hvad de gjorde og sagde. Der kom ofte japanske
embedsmænd på besøg, som skulle overvære undervisningen, lærebøger blev censureret, og børnene hørt i deres viden
om deres nye fædreland. Skolen fik dog lov at fortsætte under hele besættelsen, selvom der på daværende tidspunkt kun
var ni elever tilbage.
Tilbedelse af solgudinden blev et centralt stridsspørgsmål
under og efter den japanske besættelse. De danske missionærer var langtfra enige om, hvordan tilbedelsen af
japanernes solgudinde skulle tolkes. Marius Jensen (191639), der ganske vist opholdt sig oppe i det høje nord i
Suihua og ikke selv kom til at opleve de værste år un-

der besættelsen, mente ikke, man kunne anklage de kinesere, der havde fulgt ordrerne, for afgudsdyrkelse:
”Myndighederne [...] har gjort gældende, at ’Ceremonierne’ ikke har
religiøs Betydning, men er en Reverens af Kejserhusene og en Loyalitetstilkendegivelse overfor Staten. Visse [...] Missionærer hævder, at den
nationale og relgiøse Betydning i Virkeligheden ikke kan adskilles,
hvorfor de, der udfører Ceremonien [...] i Realiteten ogsaa [...] udfører
en religiøs Tilbedelse, og naar kristne udfører den, saa bliver det at regne
for Afgudsdyrkelse.” 287
Jensen mente imidlertid, at ”Kristne, der henholder sig til
Myndighedernes Erklæring kan med god Samvittighed udføre Ceremonierne”, og hverken ”deres Samvittighed [eller]
kristelige Frihed skal [...] justeres efter andres, fx Missionærers Samvittighed”.288 Han hævdede desuden, at dem, der
mente det modsatte, ville have vanskeligt ved at bevise deres
påstand, da hverken røgelse eller ofringer indgik i ceremonierne, som i øvrigt efter Jensens mening ikke havde større
betydning end en ”respektfuld eller ærbødig Hilsen paa
Afstand”. 289
Flere af de missionærer, der blev tilbage i 1940’erne, var dog
uenige i denne påstand. Det gjaldt især i det sydlige Manchuriet, hvor ceremonierne blev gennemført med en langt større
grad af tvang. Kaj Olsen og Erik Gjerulf Larsen har beskrevet, hvordan de selv bad om at måtte lukke de danskstartede
skoler for kinesere i Picaigou for at undgå at udføre tilbedelsen. De så det som afgudsdyrkelse og havde meget svært
ved at tilgive de kinesere, der bøjede sig for overmagten og
deltog i ritualerne. Skolerne blev hurtigt herefter lukket af
myndighederne, og en lignende skæbne blev de andre danskdrevne skoler overalt i landet til del. Hvis ikke de blev lukket,
overtog myndighederne dem i stedet.
Også i kirkerne skete der store forandringer, og danskernes
indflydelse blev yderligere begrænset. Sandsynligvis for at
opnå øget kontrol blev kirkerne af Manchukuos myndigheder presset ind i en ny unionskirke, og menighederne turde
ikke længere have noget at gøre med de danske missionærer, der også klogelig holdt sig væk af hensyn til kineserne.
Efter Tysklands besættelse af Danmark den 9. april 1940 blev
det utrolig vanskeligt, for ikke at sige umuligt, at få penge
fra Danmark til Manchuriet. Den kinesiske kirkeledelse,
kaldet synoden, besluttede derfor i 1941, som en direkte konsekvens heraf, at overtage hele det økonomiske ansvar for
løn til alle kinesiske ansatte og drift af kirker og bygninger.
Hospitalerne, som danskerne havde startet, var allerede nu
stort set selvfinansierende, og DMS havde kun ansvar over
for missionærerne og skolerne - men også de viste snart at
blive taget af DMS’ hænder.
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Allerede året før, i 1940, havde de kinesiske menigheder organiseret sig i den nationale manchuriske lutherske kirke. Få
år senere, i 1943, blev denne kirke indlemmet i en manchurisk statskirke og var herefter ikke længere afhængig af støtte
fra Danmark.
I Xiuyan blev man påbudt at indstille al religiøs virksomhed,
mens aktiviteterne nogle steder kunne fortsætte i mindre udstrækning. Fra 1942 var hovedparten af danskerne, undtagen
læger og sygeplejersker, blevet arbejdsløse, da de fra 1942
ikke længere kunne få lov at prædike eller missionere og allerede længe inden da var blevet stærkt begrænset i deres rejsemuligheder. Dr. Peder Pedersen blev endda, tillige med sine
kolleger fra lægeskolen i Shenyang, pga. samarbejdsvanskeligheder sendt i japansk fangelejr og først næsten et år senere
løsladt som en svækket og syg mand. Også Jacob Gejlsbjerg
(1938-48) endte i 1945 i japansk fængsel for en tid.

Præsteordination i Harbin i april 1941. I midten står Anders Aagaard
Poulsen og til højre for ham Aksel B. Christensen. Nr. 1 er pastor Xie
fra Suihua; nr. 2 er pastor Chu fra Fuyu; nr. 3 er pastor Duan fra Harbin og nr.4 er pastor Chen fra Dandong. Til venstre for nr. 1 står Jens
Høgsgaard og Niels Buch (th.).
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Opium i Manchuriet

Alle varer inklusive fødevarer blev rationeret under krigen,
og de sidste år medførte det dødsstraf for kinesere at spise
ris, da risen var forbeholdt japanerne alene. Alle led under
krigen, men det gjaldt i særlig grad de millioner af fattige
kinesere. De bukkede under for sult, sygdom, nød og elendighed, og mange af dem forsøgte at dulme elendigheden
med opium eller morfin. Det var dog kun en sølle erstatning,
der bare forlængede og druknede smerten for en stund.
Manchuriet var kendt for sin shamanisme, sin opium og sine
tigre, og det kejserlige manchuriske symbol var tilmed en
tiger med en klump opium i munden. Opium var et anerkendt middel mod mange sygdomme, længe før europæerne
ankom. Det blev dog en last, der bredte sig ud over hele
Manchuriet og Kina, og japanerne var ikke sene til at tjene
endog meget gode penge på kinesernes dårlige vaner. Som
tidligere omtalt var japanere, under den japanske hærs kontrol, i 1930’erne begyndt at opdyrke omfattende opiumplantager i Manchuriet og Korea, og de solgte opium og morfin
både her og i selve Kina - til dels for at finansiere den omsiggribende ekspansion i Asien. Salget kom også til at omfatte

morfinpræparater, som efterhånden afløste opiummet.
Manchuriet blev særlig hårdt ramt af morfinplagen, og
morfinhuse blev helt almindelige over hele Manchuriet, hvor
fattige misbrugere af såvel kinesisk som russisk oprindelse
både røg og indsprøjtede opium, heroin og morfinprodukter. Antallet af narkomaner voksede samtidig støt, og det
skønnes, at der alene i Harbin i starten af 1930’erne var omkring 10.000 russiske og 50.000 kinesiske misbrugere.290 Rigmor Madsen fortæller, hvordan hun som lille pige i de tidlige
kolde vintermorgener i Harbin, hvor temperaturen nemt
sneg sig ned på minus 40 °C, ofte så ligene af nattens døde
narkomaner blive samlet op langs vejene og i dynger bag på
hestevognen blive kørt til den lokale gravplads.

Efter at han har været næsten et halvt år i fangeskab, kunne
man i B.T. den 10. marts 1934 læse:
”Den danske Missionær fra Banditlejren vender hjem. [...]
B.T. har til Morgen haft en Radiosamtale med den Mand,
som har oplevet og set, hvad ingen hvid Mand før har været
med til uden at betale for det med Livet.” Dr. Nielsen var
blevet lokket ud til porten en sen aftentime under påskud af,
at der var en såret mand, som havde brug for lægens hjælp,
og blev her straks bundet og ført bort. Fru Nielsen finder et
efterladt brev: Bortførerne kræver en halv million mexicanske dollars, tusinder af uniformer, maskingeværer, mauserpistoler, kikkerter m.m. Hvis hun forsøger at melde det til de
japanske myndigheder, vil doktoren straks blive skudt.

Røvere

Som det er fremgået, spillede røvere en stor rolle i dagliglivet
for danskerne og var et almindeligt syn i lange perioder fra
missionsarbejdets begyndelse før 1900 til de sidste dage inden
kommunisternes endelige magtovertagelse. Den konstante
fare for røveroverfald og gidseltagning satte sig selvfølgelig
dybe spor hos danskerne. Særligt slemt blev det dog i slutningen af 1920’erne og i løbet af 1930’erne. Her tjente mange
kinesiske soldater og frihedskæmpere samt simple kriminelle
til livets ophold og finansiering af deres frihedskamp mod
den japanske overmagt ved kidnapninger af højtstående embedsmænd, købmænd eller lignende. Og altså også af udenlandske missionærer.
I 1928 skriver Ellen Nielsen: ”Så kom røverne! I fredags [...]
blev pludselig alle porte lukkede. Brevene kom tilbage fra
posthuset, alle købmænd lukkede. Hele byen var pludselig i
opløsning. [...] vi styrtede op på min veranda, og derfra fulgte
vi det hele.” 291
Efter heftige kampe i byen blev røverne drevet på flugt, og
i stedet begyndte soldaterne at slås om røvernes afhuggede
hoveder, da de alle sammen ville have æren for at have slået
dem ihjel! Ved denne lejlighed døde to røvere, og ti soldater
blev såret, mens en fireårig dreng, som røverne havde taget
som gidsel, blev kastet halvdød ned fra bjerget og døde kort
efter.
Det var kun, når der skete noget virkeligt opsigtsvækkende,
at nyheder om de danske missionærer nåede ud i andre danske aviser end Kristeligt Dagblad. Stort set samtlige danske
aviser bragte i efteråret 1933 og foråret 1934 artikler om dr.
Niels Nielsen, der var blevet kidnappet af røvere i Xiuyan.

Dr. Niels Nielsen blev løsladt i starten af marts 1934, efter at han
havde været næsten et halvt år i fangenskab hos lokale røvere. Både den
lokale mandarin og nogle japanske embedsmænd kom for at lykønske
ham efter frigivelsen.

I løbet af det næste halve år sendte fru Nielsen konstant
kinesere ud til røverne med tøj til sin mand samt penge og
gaver til røverbandens leder for at smøre ham. Da dr. Nielsen
var amerikansk statsborger, blev det amerikanske konsulat
også involveret, men ikke de japanske myndigheder. I sidste
ende var det dog fru Nielsen selv, der igennem flere ugers
forhandlinger til sidst fik frigivet sin mand mod en ikke kendt
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løsesum. Kort forinden havde røverhøvdingen dog nedsat sit
krav til 300.000 mexicanske dollars plus det løse.
Dr. Nielsen var stærkt svækket efter det lange, ubehagelige
ophold, hvor han tabte sig 25 kilo. Umiddelbart efter løsladelsen besluttede familien Nielsen at tage til Danmark for
at komme til hægterne igen.
Også familien Bolwig kom i røvernes søgelys, og Minna Bolwig skriver i sine erindringer om bortførelsen af sin mand,
sognepræsten, den 1. september 1937:
”Saa gaar et Par rolige Aar, til vi naar 1937, da finder Røverne paa
at drage af med Sognepræsten en Aftenstund ved 10½ Tiden i øsende
Regn. Det havde regnet i længere Tid i August, saa Havemuren var
faldet sammen og var nu under Opførelse; i lang Tid havde der været
gratis Adgang fra Vejen udenfor, og det er der nogle, der har benyttet
sig af. 1 September, da vi var gaaet til Ro, [...] brød saa 3-4 Mand ind
over Havemuren og gik ganske ugenert ind i Sognepræstens Soveværelse,
Gangdøren var ikke laast, da Regnen havde gjort Døren en Del større,
den var kun klemt til, alt dette maatte de jo have vidst om, skulde man
tro, og mine to Gæster og jeg var altsaa gaaet til Sengs og hørte intet.
D.v.s. der kom et Menneske og lukkede Døren til mit Sovekammer op
paa Klem, jeg skimtede lige Lyset af en Lommelygte, og da jeg troede, det
var en af vore egne Folk, der havde glemt at banke paa, som de plejer,
raabte jeg med en lidt vred Stemme: ”Hvad er der i Vejen?”, hvorpaa
Mennesket øjeblikkelig trak sig tilbage, og saa hørte jeg ikke mere. Men
kort efter opdagede jeg, at Døren ikke var lukket ordentlig, han var
nok bleven forskrækket, saa stod jeg op for at lukke den. Var jeg da
gaaet et Par Skridt længere, havde jeg set, at min Mands Sovekammer
var tomt, men det skulde jeg altsaa ikke, jeg gik tilbage og lagde mig til
Sengs til næste Morgen. Saa kom Stuemanden og mældte, at Pastoren
var borte, og der blev strax sendt Bud ned til Yamen, og saa gik det løs

med Besøg af Øvrighedspersoner og Forhør hele Dagen, godt, jeg havde
de to Venner i Besøg, ellers havde det været mere besværligt. Men her
var alt ogsaa lagt til Rette. Alle disse Forhør var jo mindre hyggelige,
somme Tider kunde de komme sent om Aftenen, naar vi var ved at gaa
til Sengs. Der kom Folk fra Antung, Siuyen og Chwangho, der skulde
jo ordentlig Undersøgelse til.” 292
Flere blev mistænkt. Først blev kokken, der havde tjent familien Bolwig i over 20 år, anholdt. Han forsikrede alle om, at
han ikke havde noget med bortførelsen at gøre, men først
efter to uger, hvor Minna endda flere gange var blevet trukket i forhør, blev kokken atter løsladt.
”Sognepræsten blev friet ud af Røvernes Hænder efter 46 Dages Ferie paa Bjærgene, og det kan nok være, Soldaterne var stolte over at
bringe ham tilbage i Siuyen, hvortil jeg netop var kommen Dagen før!
Mærkeligt Held! Saa blev han en Ugestid i Siuyen og blev hjulpet af
Dr. Nielsen, han var bleven noget svag af den ikke helt tilfredsstillende
Mad, han havde faaet, og desuden var han til Forhør omtrent hver Dag,
saa det var nok saa anstrengende. Men saa kom den Søndag, der bragte
ham tilbage til Takushan, vi blev kørt paa en Militærbil, ledsaget af
en Del Soldater.” 293
Sådanne episoder var de danske missionærer flere gange udsat for, og det var selvfølgelig med til at tære yderligere på
kræfterne. Også den kinesiske rektor Lu fra den danskstartede skole i Picaigou blev kidnappet. Til trods for at han blev
såret under et flugtforsøg, lykkedes det ham dog at slippe fra
sine kidnappere med livet i behold.
Alle skoler, missionsstationer og hospitaler blev ekstra godt
indhegnet i disse år af store porte og høje mure forsynet med
pigtråd. Når røverne blev fanget, blev der gjort kort proces.
De fik hovedet hugget af. Herefter blev de afhuggede hoveder hængt op ved byportene til skræk og advarsel for andre.

I 1937 blev Conrad Bolwig bortført af røvere og Minna Bolwig måtte ængsteligt vente i 46 lange dage, inden han blev frigivet.
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Dagligdag under anden verdenskrig

Da de ikke kunne forlade Manchuriet, ej heller få lov at missionere ligesom før og slet ikke undervise, var der for flere
af dem ikke så meget andet at kaste sig over end de hjemlige
sysler. Minna Bolwig, der i 1942 rundede de 75 år, skriver om
forholdene under krigen for hende og Conrad, som hun her
igen omtaler som sognepræsten:
”1942 synes jeg ikke, der er meget at berette om, den ene Dag gaar som
den anden; ikke megen Afvexling, og vi kan ikke røre os uden Tilladelse fra Øvrigheden. Sognepræsten maa heller ikke begive sig ud til
Landstationerne, hvad der er en stor Skuffelse for ham. Men saadan er
det vel også alle de andre Steder.” 294
Det var ligeledes begrænset, hvad der kom igennem af post
til og fra Danmark. Danskerne følte sig for alvor isoleret
fra omverdenen. I stedet kastede mange af dem sig over at
dyrke blomster, skrive bøger, oversætte tekster eller som Peter Nørgaard læse hele Allers illustrerede Konversationsleksikon fra start til slut, og det endda flere gange. Der var dog
ikke mange at konversere med, da resten af familien var i
Danmark, og Nørgaard var eneste dansker tilbage i Fuyu.
Erik Gjærulf Larsen prøvede dog at opmuntre danskerne
ved flere gange under besættelsen i 1940’erne at tegne og
udsende en slags vittighedsårbog til jul med kommentarer til
årets begivenheder. Julebryg kom den til at hedde.
Til gengæld blomstrede danskheden, og drømmen om det
nærmest utopiske Danmark voksede for mange, især missionærbørnene, for hvem Danmark kun var noget, de havde
lært om i skolen, fået fortalt om af deres forældre eller havde
oplevet på ferier. Mere end tidligere blev der under besættelsen også afholdt højskoleaftener, danset folkedans og arrangeret forestillinger, hvor børnene fx optrådte som det danske
modersmål, symboliseret ved en ung blond dansk studine,
der havde Dannebrog draperet over skuldrene. ”Ingen holder
så mange nationale fester, så mange hyldesttaler til fædreland
og kongehus som de danske missionærer i [...] Manchuriet
under Japans besættelse,” 295 skriver Estrid Nielsen, der selv
oplevede det som barn.

Erik Gjærulf Larsen prøvede at opmuntre danskerne ved flere gange
under besættelsen i 1940’erne at tegne og udsende en slags vittighedsårbog til jul med kommentarer til årets begivenheder. Julebryg kom den
til at hedde.
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skud. Kejser Kang De (Puyi) blev taget til fange af sovjetiske
tropper, japanerne - både militære og civile - flygtede over
hals og hoved ud af landet, og den japanske kejser erklærede
over radioen den 15. august, at Japan havde overgivet sig.
Erik Gjærulf Larsen (1934-48) husker helt tydeligt dagen på
hospitalet i Dandong:
”Man genkalder i erindringen synet af den kinesiske hospitalsstab, der
stod måbende foran højtaleren. Den japanske nationalsang var blevet
spillet og lød den dag endnu mere sørgmodig end vanlig. Så påbegyndtes
oplæsningen af det kejserlige edikt, holdt i det traditionelle, pompøse,
vanskeligt forståelige sprog. Gennem de første par sætninger fik man dog
at vide, at kejseren havde befalet den japanske våbenmagt at ophøre al
modstand – og så brød udsendelsen sammen, som om meddelelsen var for
stort et chok for det manchoukuoske rundkastningssystem.” 296
Et intermistisk kinesisk flag gik til tops over hospitalet, og
folk jublede, festede og græd af glæde.
Samme dag som Sovjetunionen invaderede, blev Peter
Nørgaard fængslet af det japanske gestapo i Fuyu. Alle hans
skriftlige ejendele, såsom breve, kollegiehefter og regnskaber samt alle fotografier m.m., blev taget med hen på politistationen til undersøgelse, selvom ingen dér selvfølgelig
kunne et ord dansk. Han blev smidt i fængsel og fik en lussing af en af gestapofolkene. ”Hvorfor? Jo, jeg havde ladet
mig føde i Danmark, og Danmark var nu i krig mod Japan,”
skrev Nørgaard i sin dagbog. Han fik desuden at vide, at han
skulle skydes ved daggry. Efter fem dage i uvished blev han
pludselig en nat trukket ud af cellen og troede, at hans sidste
time var kommet. Men tilfældet ville, at russiske tropper var
på vej, og japanerne var flygtet ud af byen.

Japan taber krigen

Efter 14 års japansk besættelse erklærede Sovjetunionen
Japan krig den 8. august 1945 og invaderede i den forbindelse
Manchukuo. I Operation August-storm, som invasionen blev
døbt, stod de 1,6 millioner sovjetiske soldater i teorien over
for en næsten 1 million mand stærk hær, der var bevæbnet til
tænderne med det mest moderne militære isenkram. I praksis var dog mange af de bedste hærenheder længe forinden
blevet sendt andre steder hen, hvor det japanske militær akut
havde brug for dem, og modstanden faldt hurtigt fra hinanden. Hele hærenheder overgav sig uden at affyre et eneste

Om morgenen kunne han gå hjem som en fri mand,
og Nørgaard kommenterer tørt: ”Japaneren, som slog
mig, er siden bleven fanget og skudt”.297 Først bagefter gik det for alvor op for Nørgaard, hvor heldig han
havde været. Ikke alle missionærer slap med livet i behold. Nørgaard fandt ud af, at en missionær ved navn
Lennard, var blevet skudt af japanerne kort forinden.
Manchukuo eksisterede ikke længere, og folk var nu atter
kinesere, mongoler og manchuer som før, og danskerne var
atter fri. Der kom dog også en dagen derpå.
De danske missionærers tid i Kina var ved at rinde ud, og
inden for de næste fem år måtte de alle, undtagen Ellen
Nielsen, forlade landet og det folk, de holdt så meget af.
Men inden vi vender tilbage til afslutningen på de sidste år,
skal vi se på selve arbejdet og missionen.
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an opgiver Opium, Hasardspil og Usædelighed
H– Arbejdet
og missionen

De danske missionærer var kommet til Kina for at missionere og for at omvende kineserne til kristendommen. Der
var dog mange måder at gribe opgaven an på. Foruden det
meget alsidige arbejde, som en missionær skulle være forberedt på, blev arbejdet med tiden mere opdelt. Missionsselskabet brugte begreberne prædikenmission, lægemission,
kvindemission og skolemission om de forskellige indsatssteder, skønt det for den enkelte missionær sandsynligvis
ofte flød ud i ét.
Det er klart, at arbejdet i Kina skulle og også havde været
igennem en lang og vanskelig opstartsfase. Det synes dog
ikke helt rimeligt over for de mange missionærers hårde
slid og arbejde ude på missionsmarken, at DMS’ bestyrelse
først i 1917, efter 24 års engagement i Kina, gav udtryk for
tilfredsstillelse med indsatsen. I den anledning skrev pastor
Løgstrup, DMS’ første generalsekretær, få måneder efter
at Danmark havde solgt De Vestindiske Øer, en malende
beretning:

Faktabox

”Hvor fattigt vilde det ikke være, om der kunne siges ’der kan ikke
skrives to Linier om Det danske Missionsselskab, og det er heller
ikke to Øre værd. Mens andre har gravet Hedninger op af Afguderi
og Synd og Nød, har den danske Menighed gravet sit Pund ned.’ Vel
sandt, der var en Tid, da man ogsaa i Danmark gjorde dette. Da vi
havde Kolonier - Serampur, Trankebar, Nikobarøerne, Guldkysten
og de vestindiske Øer, viste vi os ikke Opgaven voxen. Missionens
Herre var langmodig med os og fik os med lidt efter lidt. Kunne vi nu
tænke os at undvære vore Missionærer, deres Breve og Beretninger, og
[...] alle deres Møder for Hedningemissionen, der som en Bæk er rislet
ud over vor hjemlige Kirkeager?” 298
Ifølge Løgstrup synes missionærerne på daværende tidspunkt at have gjort sig uundværlige. Han uddyber ikke
yderligere, og et naturligt spørgsmål er derfor, hvad det
egentlig var, der gjorde dem det? Det er ikke så enkelt at
svare på. Med tiden begyndte man i forbindelse med ovenstående kategorisering at hæfte forskellige titler på de
enkelte missionærer, og derved blev spørgsmålet om, hvad
de lavede, umiddelbart nemmere at svare på. Det var som
regel afhængig af, hvilket erhverv den enkelte var uddannet
til, men langt fra altid. I starten var de alle ”bare” missionærer. De blev fx kaldt for lægemissionær, skolemissionær,
havebrugsmissionær, arkitektmissionær, industrimissionær
osv. Den sidste titel tilfaldt dog vist kun enkelt missionær,
nemlig Ellen Nielsen, der opbyggede et mindre industri-
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foretagende i Dagushan, men egentlig var uddannet strygejomfru og lærerinde. Desuden blev Ellen, ligesom alle de andre udsendte enlige kvinder, også betegnet kvindemissionær.
Den første gruppe, der blev udsendt til Kina, kaldte man
under ét pionermissionærerne. De måtte oftest gøre alt selv.
Arbejdet bestod bl.a. i at tale i gadekapellerne, uddele informationer om kristendommen på gader og stræder, til tempelfester og lignende, det omfattede lægegerning på egen
klinik og sygebesøg på landet, opstart af skoler og dertil
hørende undervisning, mission og sygepleje i lokale kinesiske fængsler, store og komplicerede byggeprojekter med leje
eller opkøb af jord og ejendomme, oversættelsesarbejde
samt meget andet. Ud over at det i bund og grund handlede
om at omvende kineserne, havde missionærvirksomheden
altså mange facetter.
Med tiden kom der dog kinesiske medarbejdere, der kunne
aflaste danskerne i deres daglige gøremål. Fx hjalp de til på
klinikkerne og med at missionere og udbrede kristendommen blandt deres landsmænd. Efter at der var kommet flere
- både danske missionærer og kinesiske medarbejdere - til,
kunne man i stedet med fordel gøre brug af den uddannelse
eller faglige baggrund, som de danske missionærer havde
med sig, når de kom på missionsskole og blev udsendt.
Der blev udsendt mange missionærer med en fagspecifik
baggrund, som fx læger og sygeplejersker, skolelærere og
lærerinder, som alle hver især havde til opgave at praktisere
deres erhverv, når de kom frem til Kina. Jobbet som missionær fortsatte dog med at indeholde mange forskellige
arbejdsopgaver.

Flere af de danske missionærer og deres kinesiske medhjælpere fik lov
til at komme ind i de lokale fængsler og missionere. Her i Fengcheng.

Johannes Prip-Møller (1921-43) og Elise Bahnson (192539, 1946-51) var arkitekter og arbejdede primært med at
tegne kirker, missionsstationer og lignende, men Elise fik
også mange år i Kina som mere ”almindelig” missionær
og blev meget beundret for sin indsats. Prip-Møller, til
gengæld, kom lidt på kant med flere af de andre missionærer, da han efter deres mening flirtede lidt for meget med
buddhismen.
Havebrugskandidaten Kaj Olsen (1927-50) arbejdede ud
fra tanken om, at det var sundt at lære kineserne værdien af
håndens arbejde som ligeværdigt med intellektuelt arbejde,
og derfor var eleverne også ude at luge og lavede alt mulig
andet havearbejde.
Mange af missionærerne arbejdede helt sikkert langt uden
for deres fag og pressede sig selv til det yderste både fysisk
og psykisk med den konsekvens, at flere blev sendt hjem til
Danmark med dårligt helbred.

Øvrigt arbejde

Foruden det generelle missionsarbejde, som man ofte
kaldte for prædikenmission, bestod arbejdet især i tre hovedområder, som kan inddeles i lægemission, kvindemission
og skolemission. De vil blive beskrevet særskilt. Men herudover havde de danske missionærer flere andre opgaver,
som de skulle finde tid til. Hjemmet skulle altid stå åbent ikke alene for lokale kinesere, der kom i en lind strøm, men
også i tilfældet af, at der ankom udsendinge fra Danmark,
andre missionærer eller søfolk, der var på gennemrejse til
eller fra andre destinationer i Kina. Povl Baagøe arbejdede
fx i mange år blandt danske sømænd, hvis skibe lå i havn i
Dalian. Der passerede nogle år op til 3000 danske sømænd
igennem byen, og Baagøe kom ombord på skibene, han var
rejseguide for sømændene i byen og omegnen og arrangerede fodboldkampe mod kinesiske hold og måske endda
spisning på en lokal kinesisk restaurant og efterfølgende
besøg hjemme i missionærboligen. Johannes Vyff havde,
når han endelig var hjemme på sit kontor om aftenen, sin
grønne lampe tændt, så folk udenfor kunne se, at han var
at træffe.

I 1920 kom formanden for DMS, pastor Busch på besøg på missionsmarken. Her sidder han bag i bilen i midten af billedet. Ved siden af sidder Johannes Vyff og foran Johannes Rasmussen.
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I anledning af sit 25-års jubilæum i DMS fik formanden
Busch en rejse forærende, der skulle gå til missionsmarkerne i Kina og Indien i 1920. Der var blevet samlet 16.000
kr. ind til gaven i løbet af efteråret 1919. En formidabel
sum, der i dag svarer til mere end 350.000 kr. Uden at
Busch vidste det, havde missionærerne sendt Poul Baagøe
til Yokohama i Japan for at hente ham og bringe ham sikkert gennem resten af rejsen, som gik over Korea op til
Manchuriet. Baagøe fandt den intetanende Busch efter flere
dages eftersøgning og tog ham med til Dandong, dengang
kaldet Andong.
De næste to måneder var Busch gæst hos missionærerne
over hele Manchuriet. Skønt det selvfølgelig har været en
særlig glæde at have formanden på besøg og vise ham alle
dele af missionærlivet og fremgangen på missionsmarken,
har det nok også været en tidskrævende opgave for de involverede. Ud over at vise missionsmarken frem for folk
hjemmefra, var det lige så vigtigt for de danske missionærer
at vise de kinesiske menigheder, at der kom folk helt fra
missionsselskabet i Danmark for at møde dem.

på. Når danskerne var på rejse, hvad enten det var hjemme
i Danmark eller ude i verden blandt danske menigheder,
skulle de som regel også samle penge ind til enkelte projekter i Manchuriet.
Desuden brugte missionærerne en del tid på studierejser
for at studere, hvordan andre missionsselskaber greb tingene an. En studietur til Korea i 1906 gjorde fx et stort
indtryk på både dr. Anton Ellerbæk og Johannes Vyff.
I en lille koreansk by med kun 3000 indbyggere var der hver
søndag over et tusind til gudstjeneste i den stopfyldte kirke.
Det var en svær mundfuld at sluge, når de sammenlignede
med de kun 205 omvendte i hele det danske missionsområde samme år, men de havde jo lov at håbe på lignende
tilstande i fremtiden.
Endelig blev Kina ramt af flere naturkatastrofer i de år, danskerne opholdt sig der. Tilbagevendende oversvømmelser
var nok den hyppigste årsag til enorme ødelæggelser, sygdom og død, fattigdom og efterfølgende folkevandringer,
og når den slags katastrofer indtraf, blev missionærerne involveret i hjælpearbejdet.

Indsamling af penge var en anden beskæftigelse, som missionærerne nok mere af nød end af lyst brugte meget tid

Johannes Vyff rejste flere gange til Korea på inspektionsrejse for at lære af de meget succesfulde udenlandske missionærer og deres arbejdsmetoder der.
Her er det en katolsk kirke og pigeskole i Seoul.
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Det skete fx for de nygifte Peter og Frederikke (Frede)
Nørgaard, da de i oktober 1917 befandt sig i Beijing, hvor
Frede læste på sprogskolen. De fem floder, der løber gennem Tianjin, gik over deres bredder, og vandet oversvømmede knap 40.000 km2, et område kun lidt mindre end
Danmark. I tusindvis af kinesere druknede, over 6 millioner mennesker blev hjemløse, og oversvømmelsen blev
fulgt af stor nød, fattigdom, sult, tuberkulose og pest. Nørgaard, som var udsendt af KFUM, blev sendt derned, og
begge ægtefæller tog af sted til amtet Wenan i starten af
1918 for i nogle måneder at være med i hjælpearbejdet.
På daværende tidspunkt var vandet frosset til is, og kun
enkelte træer, hustage eller højtliggende landsbyer ragede
op over ishavet. De kørte i slæder over isen og prøvede at
finde og hjælpe kinesere i nød.
Han fortæller om situationen i et brev den 13. februar
1918:
”Tusinder af familier er flygtet, atter tusinder er blevet tilbage uden
noget hverken at spise eller brænde. Deres marker ligger under to til
tre meter vand, der nu er forvandlet til et ishav. Der er ikke andet end
is og atter is så langt øjet rækker, og kun hist og her stikker der rester
af landsbyer op som små ødelagte fort. Husene er lavet af ler med
flade tage og alle dem i udkanten er kollapset. Kvinder og børn går rystende af kulde rundt i de smalle gyder. Hvis vi går ind i deres hjem,
finder vi dem tomme og kolde. De lever af brød lavet på resterne af
majskolber, det er dårligere end svinefoder. Blege, udmagrede børn, der

er sløvet af sult, sidder krøbet sammen i grupper på den kolde kang
for at få varmen, kun iklædt nogle sølle laser og pjalter. Elendigheden
kan slet ikke beskrives.” 299
Peter Nørgaard fik senere overrakt en fortjenstmedalje af
Kinas daværende præsident, Feng Guozhang, for deltagelsen i redningsarbejdet.

Allround-missionær

Den kontoruddannede Helga Bech-Andersen (1921-50) fra
Skanderborg er et eksempel på en af de missionærer, som
kom til at udføre forskellige former for arbejde i sin tid i
Kina og kan derfor betegnes som en ”allround”-missionær
uden særligt speciale. Også geografisk kom hun vidt omkring og arbejdede på hele syv forskellige missionsstationer.
Hendes arbejde bestod bl.a. i husbesøg sammen med de
kvindelige kinesiske hjælpere, bibelkvinderne, hos både
”Kristne og Hedninger”. Hun underviste i dåbsklasser, i
bibeltimer og på bibelkurser samt ved missions- og vækkelsesmøder både i byen og i oplandet. Desuden var hun
leder af og underviste også i nogle år i engelsk og religion
på pigeskolen i Fuyu. Hertil kom undervisning af helt unge
piger i både læsning, skrivning, regning og sang, ligesom
hun var med til at behandle kinesere, der kom til missionsstationen med en lang række lidelser, fx ”ægyptisk Øjensygdom”. 300

Over 6 millioner mennesker var blevet hjemløse, da enorme områder omkring byen Tianjin blev oversvømmet i 1917. Peter og Frederikke (Frede)
Nørgaard hjalp til i redningsarbejdet.
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Organisation og fordeling af arbejde

Selvom det i princippet var underordnet, hvilken form
for udsending man var, var der i praksis ingen tvivl om,
at der var et hierarki indbyrdes blandt missionærerne, og
at præsterne var anset for at være de fineste. Missionsområderne var normalt organiseret således, at der i forbindelse
med hovedstationen ofte var skoler, børnehaver, hospitaler
eller klinikker og enkelte steder børnehjem. De ansatte her
førte så tilsyn med og havde myndighed over arbejdet på de
såkaldte udstationer, som lå i en afgrænset periferi udenom.
I kortere perioder tog missionærerne og nogle af de ansatte
herud og arbejdede, for derefter igen at vende tilbage til
hovedstationen. Dernæst ventede andre udstationer eller
endda endnu ”uopdyrket” land.

De danske missionærer mødtes i starten en gang årligt
til et årsmøde. Senere blev det kun hvert andet år. Det
kaldtes ”konferensen”, og her blev der valgt formand og
medlemmer til det lokale råd. De fleste lokale beslutninger
blev taget her, og henstillinger til bestyrelsen blev sendt til
Danmark, som altid havde sidste ord i sagerne. Her blev arbejdet fordelt, orlove planlagt og vikariater uddelt. Det var
det eneste tidspunkt, hvor de voksende missionærfamilier
alle mødtes, da der var langt mellem de forskellige stationer
i det daglige. De fleste år blev konferensen afholdt i byen
Fenghuangcheng - i nyere tid bare kaldet Fengcheng - og
det blev en tilbagevendende tradition, at alle skulle klatre
op på det smukke bjerg Fenghuangshan, der kunne ses alle
steder fra i omegnen.

Med tiden blev der ansat flere og flere kinesiske medarbejdere. I 1902 var der kun to kinesiske medarbejdere i alt på
hele den danske missionsmark. I 1941 var tallet steget til
299, heraf 18 præster, 60 mandlige medmissionærer kaldet
evangelister, 59 bibelkvinder - den kvindelige pendant - 102
læger og hospitalsarbejdere og endelig 57 lærere og lærerinder. Det var kun antallet af lærere og lærerinder, der faldt
væsentligt i den sidste del af perioden, ellers steg mængden
af kinesiske medarbejdere, og uden dem havde der ikke
været nogen udvikling i arbejdet i det hele taget. Det var,
som tidligere nævnt, hele tiden meningen, at kineserne selv
skulle tage over. Der var bare ikke enighed om, hvornår de
var klar til det.

Øverste myndighed var dog som nævnt bestyrelsen i Danmark, og selvom ikke alle missionærer altid var lige enige
i bestyrelsens vedtagne regler for missionen, var det ikke
normalt, at man sagde bestyrelsen imod. I 1916 forespørger
Peter Nørgaard DMS’ bestyrelse, om han må få lov til at
blive fritaget fra at praktisere visse dele (det er ikke helt
klart hvilke) af de vedtagne ritualer i missionsgerningen en forespørgsel, der næsten kostede ham hans stilling som
missionær. Svaret, han fik, var ”at Bestyrelsen ikke kan
imødekomme hans Andragenede og ikke kan tillade, at han
udfører kirkelige Handlinger, før han i dette Stykke har
givet sig ind under den i vort Missionsselskab bestaaende
Orden”.

Evangelisten Yan i Dalian her sammen med nogle lokale børn i 1939.
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Hvis han ikke vil tilslutte sig dette og de vedtagne ritualer,
”vil han ikke kunne vente Antagelse som DMS’s Missionær
med selvstændig Ledelse af en Missionsstation eller overhovedet en Gerning, der medfører Udførelse af kirkelige
Handlinger”.301 Det var klar besked.

forstå, hvorfor det var nødvendigt at skille sig af med alle
de andre guder, før de kunne tage en ny ind.

Omvendelsen til kristendommen

Kineserne havde traditionelt intet problem med at ofre til
og tilbede mange guder inden for flere religioner og filosofiske retninger - alt sammen i en lystig blanding på en og
samme tid. Kinesisk religion er ikke et organiseret, samlet
system af tro og skikke, og der er ingen central ledelse og
intet hovedkvarter.
De forskellige religioner og filosofiske traditioner, der hører ind under kinesisk religion, kan dog generelt opdeles i
fire kategorier: kinesisk folketro inklusive forfædredyrkelsen, kongfucianisme, daoisme og buddhisme. De fleste kineseres religiøse udgangspunkt var dengang, som i dag,
en kombination af forskellige elementer af tro, skikke og
leveregler fra disse fire traditioner, og kun meget sjældent
var én udvalgt på bekostning af de andre tre. Det var meget
normalt, at templer fra de fire forskellige retninger lå tæt
ved hinanden, så kinesere, der kom for at ofre i det ene
tempel, naturligt kunne fortsætte ind i templet ved siden af
og så fremdeles. I Villy Frimer-Larsens (1930-46) beskrivelse nedenfor er guder fra flere religioner endda samlet i
det samme tempel. Kineserne havde generelt svært ved at
De danske missionærer kunne selvfølgelig ikke acceptere, at der blev
bedt til andre guder, hvilket ellers var helt naturligt for kineserne.

I 1930’erne var der stor fremgang for religioner og nye filosofiske
strømninger overalt i Kina - både udenlandske og kinesiske. Ofte blev
det hele blandet sammen. Zeng Dingyun fra Hunan, her fotograferet
i 1936 med glorie og røg stigende op fra hovedet, er et eksempel på en
lokal mester af halvreligiøs karakter.

En af de skræmmende guder i den kinesiske version af helvede.
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Eksemplet viser meget godt, hvad danskerne stod overfor i
1930’erne, hvor der i det hele taget var en stor fremgang for
religioner og nye filosofiske strømninger, både udenlandske
og kinesiske - ikke ulig, hvad man oplever i Kina i dag:
”Der er Uro i den religiøse Verden i Hedningelandene i vore Dage.
[...] Der er religiøs Søgen og Nydannelser indenfor de hedenske Religioner. Overalt rejser nye Tempelbygninger sig [i Manchuriets Byer].
Særlig lægger man Mærke til store og kostbare Bygninger, der rejses af
en i hele Riget omfattende religiøs Forening, der hedder ’Wantzuhui’
[wanzihui], [...] ’uendelighedstegnets Forening’. Tegnet er det samme
som Hagekorset i vore Dages Tyskland, blot vender Hagerne paa
Korset den modsatte Vej. [...] Paa en af mine Rejser i Port Arthur
Missionariat lagde jeg en Dag Mærke til en saadan ny Tempelbygning [...]. Som i alle manchuriske Templer kunde man gaa lige ind.
Jeg kom også ind i det allerhelligste, hvor de forretter deres Gudsdyrkelse.
Det slog en, at her var ingen Afgudsbilleder. Man savnede ikke disse
mere eller mindre afskyelige Afgudsstøtter. Men hvem tilbad man da
i dette nye Tempel? Jeg kom i Samtale med en Tilsynsførende og
spurgte ham derom. ’Vi tilbeder de fem store Religionsstiftere i Verden:
Konfutius, Buddha, Laotzu [Laozi], Muhammed - og Jesus’, svarede
han. Saa viste han mig de forskellige, smaa Altre, der stod i Række i
to Værelser med Knæleskamler foran til de tilbedende og med Røgelsesanretninger og saa videre. Paa Altrene var anbragt Tavler af gult
Metal og paa disse Tavler var indgraveret disse fem Religionsstifteres

Navne, og det var ejendommeligt at se Jesu Navn sammen med de
andre Navne.” 302
I dag vil man nok kalde kineserne for pragmatikere, men
det kunne missionærerne naturligvis ikke acceptere. Det
var enten-eller, og flere gange måtte de ekskludere kinesere, som de ikke mente havde givet afkald på de andre religioner, eller som forbrød sig mod de andre sociale krav,
som missionærerne stillede, såsom forbud mod opiumsrygning, flerkoneri og indbinding af pigebørnenes fødder.
En stærk udviklingsoptimisme, som blomstrede i det 20.
århundreders første årtier, kom dog også til at præge religionssynet, idet der blandt de danske missionærer voksede
en større åbenhed frem over for at opfatte de fænomener,
der forekom i de kinesiske religioner, som virkelige religiøse
oplevelser. Samtidig begyndte missionærerne også at berette
om positive træk fra de kinesiske religioner og om punkter,
hvor de endda lignede kristendommen.
De danske missionærer havde dog i mange år ikke megen forståelse for eller viden om de kinesiske religioner
og filosofier og blev ofte temmelig overrasket over tingenes tilstand, som det fx var tilfældet med Frimer-Larsen
ovenfor.

”Særlig lægger man Mærke til store og kostbare Bygninger, der rejses af en i hele Riget omfattende religiøs Forening, der hedder ’Wantzuhui’ [wanzihui],
[...] ’uendelighedstegnets Forening’. Tegnet er det samme som Hagekorset i vore Dages Tyskland, blot vender Hagerne paa Korset den modsatte Vej.”
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Af samme grund begyndte nogle af missionærerne i
1920’erne at stille spørgsmålstegn ved den uddannelse,
de fik på missionsskolen; om den var tidssvarende, og om
de fik nok at vide om Kina. Hans Magle beklager sig over
manglen på ordentlig information om Kina og især om
religionerne under uddannelsen til missionær. Han skriver,
at de kinesiske religioner og filosofier som regel fik en hurtig gennemgang, ”der udmundede i den for læserne glædelige efterretning, at de alle [...] var stærkt paa retur, saa at der
derfor ogsaa af den grund maatte formodes at være store
chancer for Kristendommen”.303 Han fortsætter:

studerende, de intellektuelle og også de rigere købmænd
og forretningsfolk. I det hele taget var befolkningen her i
Nordmanchuriet mindre konservativ og mere modtagelig
over for nye strømninger, da størstedelen af indbyggere var
migranter og nybyggere. Nogle gange betød omvendelsen
for kineserne også, at de tog sig et bibelsk navn. Navne
som Maria, Tabita, Moses, Aron, Josef, Markus og Lukas
var ifølge Anna Christensen helt almindelige.306

”Dette resultat af en ’studium’ af Kinas religioner tør jo nok siges at
være betydeligt skævt. Man kan oprigtigt beklage, at missionsselskabet og missionærerne ikke bedre forstod at give os en sand og levende
forestilling om, hvad kinesisk religion var for noget. [...] vi havde ikke
det fjerneste begreb om, hvad religion betyder for folk i Kina.” 304

”Den i Sandhed omvendtes Brud med sin Fortid er langt mere brat,
end vi plejer at være Vidne til. Han opgiver Opium, Hasardspil og
Usædelighed - hans Kammeraters Skødesynder. Han giver sig ikke
af med Bedrageri, Løgn, Bagtalelse, Skænderi og et urent Sprog,
hvilket ellers gaar stærkt i Svang blandt Menigmand. Han undgaar
Processer, der ellers ofte ødelægger Landsbyfolkene. Ved at holde sig
fjernt fra Festlighederne i Forfædrehallen og Højtidelighederne ved sine
Forfædres Grave skiller han sig ud fra sin Klan og udsætter sig for
Forfølgelse. Paa den maade kommer de Omvendte til at staa som
Separatister med alle disses fordele og Mangler. Afskaaret fra Verden
og henvist til hverandre danner de Kristne en særlig Gruppe, et Samfund af Puritanere, der engang i Fremtiden vil blive en kostelig Kærne,
ud fra hvilken Chinas moralske Fornyelse kan udvikle sig.” 307

Den generelle opfattelse af kineserne var, at de som hedninger levede i synd og mørke og kun ved at omvende sig til
kristendommen kunne blive frelst. Kineserne kendte ikke,
som tidligere nævnt, til begreberne synd og syndernes forladelse, men da meningen først gik op for dem, skete det
flere gange, at mord, røveri, tyveri, hor, spil og mange andre
synder blev bekendt offentligt på store vækkelsesmøder.
I starten var det især samfundets lavere klasser, håndværkere, kulier og bønder, der lod sig omvende. Først med især
KFUM-bevægelsen,305 der især var målrettet mod ungdommen, og dennes vækst i Kina fra 1908 og udvidelsen af missionsarbejdet nordpå til Harbin i 1912, fik man fat i de unge

Ifølge E.A. Ross skulle den omvendte kineser blive kernen
i Kinas nye udvikling:

Efterfølgende sider: Selve de plakater og plancher som danskerne brugte
til at missionere med, var ofte grafisk ganske flotte. Den røde tekst ved
det smilende ansigt lyder: ”Fordi du i hjertet tror på Jesus kommer du til
at smile; og denne person har opnået lykke.” De blå djævle frister mennesket, men guds ånd lyser ned på dem. Labyrinten er vejen til Paradis.

Dåb i Fuyu-kirke i 1938.
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Kirkerne

Kirkerne var ikke det første, de danske missionærer gik i gang
med, når de kom til et nyt område. Først skulle en menighed
samles. Af den grund kom der til at gå 19 år efter de første
missionærers ankomst til Manchuriet, inden den første kirke
blev bygget i Dalian i 1914. Herefter kom flere til, hvoraf de
fleste blev bygget i 1920’erne og 1930’erne. Fælles for dem
var, at størstedelen af pengene til byggeriet som regel blev
samlet ind i Manchuriet og ikke i Danmark. Årsagen var, at
man ønskede, at kineserne skulle føle, at det var deres egne
kirker og ikke en gave fra gavmilde danskere. Danskerne
støttede dog også altid velvilligt økonomisk op om kirkebyggerierne.

Andre blev derimod bygget som en blanding af en vestlig
og kinesisk stilart, såsom kirken i Fengcheng, der blev tegnet af Elise Bahnson. Helt uden for nummer stod kirken
i Harbin, som Johannes Prip-Møller tegnede. Den lignede
hverken en dansk kirke eller et kinesisk tempel, men blev
en lidt mærkelig blanding af danske og kinesiske arkitektoniske islæt. Indgangspartiet lignede fx en blanding mellem
politigården i København og et kinesisk tempel. Undervejs i byggeprocessen blev også det store barokke kirketårn
opgivet pga. manglende økonomiske midler og resultatet
blev alt i alt ufuldendt.

Nogle kirker blev bygget som kopier af kirker i Danmark,
som fx kirken i Dagushan, der lignede en sjællandsk landsbykirke i røde sten og med trappegavl, eller den i Fuyu, der var
en mindre udgave af Viborg Domkirke.

Kirken i Dalian var den første danskbyggede kirke i Kina. Den stod færdig i 1914. Missionær Waidtløv rejste i 1929 hjem til Danmark for at gå på
pension, men da menigheden i 1933 stod uden missonær, tog han tilbage og blev tre år mere.
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Da missonær Christian Madsen rejste hjem på orlov til Danmark i 1920, skulle han bl.a. samle penge ind til opførelsen
af den nye kirke i Harbin. Det lykkedes ham at rejse mere
end 100.000 kr. (svarende til over 1,8 millioner i dag), og en
grund, som danskerne på forhånd var blevet lovet, blev købt.
Grunden var dog blevet en hel del mindre i mellemtiden, da
en stor del af den var blevet solgt til et forlystelsesfirma fra
Shanghai, der ville lave en ”rigtig variete-by med alt, hvad
dertil hørte af skøgekvarter”.308 Men forlystelseskvarter eller
ej - handelen gik igennem, og arkitekten Prip-Møller overtog
ledelsen af projektet med opbyggelse af den nye kirke, der
blev indviet i 1924. Ikke alle missionærer ønskede imidlertid
at lade Prip tegne og opføre deres kirkebygninger. Skulle
denne arkitekt nu bestemme det hele? Resultatet af Prips
byggeri var heller ikke lige beundret af alle. Fx var Anders
Aagaard Poulsen ikke begejstret:

Kirken i Harbin blev tegnet af Johannes Prip-Møller og stod færdig
i 1924. Undervejs i byggeprocessen blev bl.a. det store barokke kirketårn opgivet pga. manglende økonomiske midler og resultatet blev
alt i alt ufuldendt.

”Det blev et mærkeligt monstrum, en stor historie, der ligeså godt kunde
være en stor biograf som en kirke. Der var masser af plads. I nederste
etage en mægtig mødesal og andre lokaler til børnehave og andet. Selve
kirken var mægtig. Men ak, akustikken var elendig og koret skrækkeligt, det lå næsten hen i mørke takket være forkert anbringelse af vinduerne. Da endelig kirken var færdig til indvielse i 1924, var kineserne
blevet så vrede, fordi de i enhver henseende var blevet sat til side. Endog
ved valg af farverne vilde arkitekten ikke lade dem få et ord med at sige,
men havde anvendt sine efter vesterlandske øjne smukke og vel afstemte,
douce farver, som kineserne fandt kedelige og gyselige. Misstemningen
kom allerede frem ved indvielsen. Og ak den blev slet ikke det, som
Madsen og giverne havde tænkt og håbet, kirken skulde være, et synligt
bånd mellem menigheden i Danmark og den unge menighed i Kina. [...]
Og det skete netop på et tidspunkt, da nationalismen var ved at vågne,
da man vilde løsrive sig fra alt Vestens væsen.” 309

Både kirken i Suihua og Fuyu lignede typiske danske kirker. Kirken
i Fuyu blev indviet i 1938 og var en mindre kopi af Viborg Domkirke.

Kirken i Fengcheng blev tegnet af Elise Bahnson og opført i 1936
under ledelse af Alfred Hansen, der oprindelig også var udlært tømrer.
En gammel kinesisk gravplads måtte graves op og kisterne eller det,
der var tilbage, måtte flyttes.
Kirken i Dagushan lignede en sjællandsk landsbykirke.
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Den danske arkitekt, forfatter og professor ved Kunstakademiet Steen Eiler Rasmussen skriver ellers om sit indtryk af
Johannes Prip-Møller:
”Prip-Møller arbejder for Missionen og har en Del Byggeri, en Bygning
for K.F.U.M., Beboelseshuse og andet. Jeg kan godt lide hans Holdning
over for Kineserne. Han kommer ikke til dem som den bedrevidende,
der vil paatrykke dem en fremmed Kultur. Han studerer deres egen
Arkitektur og hele Byggeskik og finder ud af, hvad der er fornuftigt for
dem med deres særlige Forudsætninger og Klima.” 310
Flere af de andre missionærer var heller ikke enige i Aagaard
Poulsens iagttagelser. Missionær Niels Kristiansen kaldte
kirkerummet for ”stort, lyst og dejligt”, og Prip-Møller selv
skrev, at ”Akustikken viste sig at være så god, så både Sang og
Tale let kunne høres overalt i Rummet”.311 Prip-Møller ville
desuden have haft klassiske kinesiske farvetoner i form af
klare stærke farver, men det havde kineserne modsat sig, da
de ønskede en moderne kirke, og det var dem, der bestemte
sig for svage pastelfarver i hvide, gule og grå toner.
Forbeholdenheden over for indblanden betød som nævnt,
at opførelsen af flere af kirkerne blev varetaget af missionærerne selv som bygherrer, også selvom de ikke havde
uddannelse eller erfaring med det. Emil Jensen var ganske
vist tømrer af uddannelse, men kirker havde han aldrig
bygget. Han skriver bagefter lidt om oplevelserne med kirkebyggeriet i Dandong i 1915:
”Jeg havde et kinesisk Kirkebygningsudvalg på syv Mand til at hjælpe
mig; men de forstod sig endnu mindre på Sagen end jeg, så der var ikke
megen Hjælp at hente, medens de heller ikke - hvad jeg til at begynde
med frygtede for – lagde mig de fjærneste Hindringer i Vejen, men fuldstændig overlod det hele til mig.” 312

Det var bestemt ikke en nem opgave, han var blevet overladt. Det kneb med at skaffe materialerne. Tømmeret måtte
først hales op af floden og var derfor drivende vådt, og murstenene skulle først laves og brændes, og det hele blev meget
dyrere og ikke så godt, som hvis det kunne have været planlagt og forberedt i god tid. Emil Jensen fortæller videre om
kravene:
”Der er brugt Materialer, som ikke ville være anvendt til en
Kirke hjemme i Danmark; men kravet om, at det skulle være
en Kirke og dog ikke en Kirke, at den skulle være kinesisk og
dog ikke kinesisk, og at den skulle være stor og smuk, men
også billig og tarvelig, har ofte gjort Arbejdet meget vanskeligt. Særlig Glas, Cement og Bølgeblik var steget meget på
grund af Krigen, og ofte gruede jeg for, hvor dog Pengene
skulle komme fra.” 313
Forehavendet lykkedes dog også her med midler fra både
Danmark og lokalområdet, og kinesere såvel som udlændinge i byen skæppede i kassen for at få bygget kirken færdig.
Det lykkedes endda at få råd til at installere en klokke indkøbt
fra USA. Trods Emils kommentar om, at ”Haandværkerne
ikke er ret meget værd i sammenligning med danske”,314 blev
kirken højere end oprindelig planlagt, og Indiensmissionæren
dr. Frimodt Møller, der var på gennemrejse året efter, kunne
beundrende kommentere: “Det store Rum med det høje og
rigelige Ovenlys og det høje Loft båret af de sjældent smukke
Træsøjler - formet af et enkelt rankt Træ af en Træart, som
Kinas Kejsere i gamle Dage havde forbeholdt sig til Søjler
alene i de kejserlige bygninger.”315

Kirken i Dandong blev bygget i 1915.
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I mange år var det danskerne, der prædikede i kirkerne, men
efterhånden som der blev uddannet kinesiske præster, overtog de embedet, og danskerne holdt sig til det, der var deres
primære opgave, nemlig missionen. Fra 1922 blev den kinesiske kirke selvstyrende og fra 1940 økonomisk selvstændig.
Indtil der blev skrevet kinesiske salmer, var det oversatte
danske og engelske salmer, der blev sunget i kirkerne.

Kirken i Xiuyan blev indviet i 1922 og den havde til forskel fra mange af
de andre fået et par små kinesiske arkitektoniske finesser.

De danske missionærer var langtfra enige om forholdet til
alkohol - nogle var afholdsfolk - og dermed heller ikke om,
hvad der skulle bruges til nadveren i kirken. Allerede tidligt
var det blevet bestemt, at man kunne bruge lokal druevin,
sherry, portvin eller rødvin, men det lader også til, at der
blev brugt saftevand flere steder. Med hensyn til brødet
gik bølgerne ikke så højt. Nogle steder bagte missionærkonerne boller til brug ved nadveren, og ellers kunne det
være den lokale dampede bolle, mantou, der blev delt ud af.
Det kom sig vist ikke så nøje.
Nogle af kirkerne står den dag i dag og bliver stadig aktivt brugt, som fx kirkerne i Dalian, Lüshun, Dandong og
Fengcheng, mens andre er helt eller delvist revet ned eller
bygget om. Nu bliver bygningerne - eller det, der er tilbage
af dem - ofte brugt til helt andre formål, som fx privatbolig
som i Dagushan eller stormagasin, som det er tilfældet med
Prip-Møllers store kirke i Harbin. Flere af kirkerne er under pres, både fordi menighederne har sprængt rammerne
for kirkerne, og fordi de kirker, der for 70 år siden lå langt
uden for byerne, nu ligger centralt i byernes midte som en
torn i øjet på borgmesternes drømme om modernisering
og fremskridt. Den store røde kirkebygning i Fengcheng
har fx nu i flere år haft en konstant trussel om nedrivning
hængende over sig.
168

Korstogene

Begrebet korstog er typisk et begreb de fleste forbinder
med de kristne korstog i middelalderen, hvor europæiske
adelssønner, bønder og lovbrydere rejste mod Israel for der
at befri det ”forjættede land”. Under den danske mission
i Kina kom begrebet imidlertid igen i brug. Denne særlige form for missionsarbejde, der betegnes korstog - en
benævnelse, som jo i dag skurrer noget i ørerne på de fleste
- startede under ledelse af missionær Niels Kristiansen, der
brugte udtrykket i forbindelse med et årligt fremstød, som
tog sin begyndelse i 1916. Her intensiverede man kræfterne
om udvalgte missionshuse i Kina, som bl.a. betød, at man
her gjorde en ekstra indsats for at involvere de kinesiske
kristne i missionsgerningen. Man indkaldte til store møder,
der ofte blev afholdt i teatre eller store telte, altid fint pyntet
med flag, guirlander, billeder, kulørte lygter og inskriptioner,
og der blev brugt lysbilleder og meget andet for at tiltrække
nysgerrige kinesere. I disse år, efter republikkens indførelse
i 1912, så den kinesiske regering med stor velvilje på næsten alt fra Vesten, da den ønskede at modernisere landet.
Ud over politiske strømninger, uddannelse, og medicinske og teknologiske fremskridt inkluderede det også kristendommen. Derfor var det ofte byernes øverste spidser,
såsom herredsfogeden, politimesteren eller lignende, der
fungerede som ordstyrere ved møderne. Kina befandt sig i
disse år i en meget omtumlet periode, og mange søgte ved
disse møder meget naturligt svar på, hvor landets fremtid
lå. For missionærerne var svaret selvfølgelig meget enkelt:
kristendommen. Men mangel på både evner, uddannelse og
vedholdenhed blandt lokale medarbejdere, svigtende støtte
fra lokale myndigheder og danske missionærers hjemrejser
betød, at korstogene allerede blev indstillet bare to år senere i 1918. I 1925 forsøgte missionærerne sig dog igen,
men denne gang under lidt andre forhold. Man havde ikke
længere den officielle støtte og gjorde brug af mindre udstyr, men til gengæld rejste man rundt til flere steder.
“Hvad kom der saa ud af det hele?” spørger Johannes Vyff
sig selv efter knap en måned på korstog i 1926. “Ja, vel
ingen synlige Resultater, [...] men et Samarbejde imellem
dem der arbejdede de forskellige Steder, Udlændinge som
Kinesere, og saa havde det maaske trods alt ikke været nyttesløst.” 316
Karen Gormsen var ligeledes på korstog en måneds tid, hvor
hun også rejste med den normalt luksuriøse japanskejede
sydmanchuriske jernbane. Men efter at hun i mange dage
hverken havde haft mulighed for vask, bad eller tøjskifte,
skulle med toget på hjemturen til Dandong, var det sin sag
at sætte sig ind i kupeen. Hendes overtræksstøvler var dækket af mudder, som oven i købet var frosset fast og ikke

engang kunne skæres fri. Karen måtte derfor vade ind i kupeen med sengetøj, bagage og to klumper frossent mudder
på fødderne: ”Japanerne grinte jo, men hvor var baade de
og Kineserne flinke mod mig. Nogle Kineserdrenge gjorde
sig lige frem til hele Riddere, ved at hjælpe al min Bagage
ind og ud,”317 skriver Karen bagefter.

Det ser ud til, at korstogene ophørte allerede sidst i
1920’erne. Grunden er sandsynligvis, som tidligere nævnt,
den stigende kinesiske nationalisme i denne periode og et
deraf følgende øget pres på de udenlandske missioner og
kriste kinesere. Det førte til mange missionærers hjemrejse
og en selvransagelse af hele missionsvirksomheden, dens
metoder og sprogbrug. Efter den japanske invasion af
Manchuriet i 1931 blev denne type arbejde også efterhånden helt umulig, da japanerne lagde flere og flere restriktioner på danskernes bevægelsesfrihed.

Rejsemissionær af Guds Naade: Jørgen Emil
Jensen fra Slaglille ved Sorø

Der skulle en god portion rejselyst til at klare strabadserne,
når man skulle ud i det fremmede. Ikke mindst for de mange
missionærer, som brugte flere år som vikarer for kolleger,
når disse var på frivillig eller tvungen hjemmeorlov - en
fordeling af arbejdet og opgaverne, der kan virke urimelig,
når man ser på livet for den enkelte.
Christian Madsen indleder beskrivelsen af sin kollega Emil
Jensen, som han kalder rejsemissionær, sådan her:

Under den danske mission i Kina fra 1916 til slutningen af 1920’erne
kom begrebet “korstog” igen i brug. Her henholdsvis i Kuandian og
Changchun i 1926, hvor Christian Madsen var med.

”Ikke sjældent er Betegnelsen ’en Æventyrer’ i nedsættende Betydning
blevet hæftet paa en Missionær. Anledningen dertil kan være dobbelt,
for det første den, at Missionen i bedste Forstand er noget af det mest
æventyrlige og spændende, som et Menneske kan indlade sig paa; selve
Gerningen er saa uendelig stor og menneskelig saa umulig, at den for
dem, der mangler Forudsætninger for at forstaa dens guddommelige
Oprindelse og dens Nødvendighed, kan synes at være Fantasteri og
unyttigt Spild af Kræfter og Midler. For det andet viser Missionshistorien os netop, at mange af de største Missionærskikkelser og
Pionerer paa Missionsmarken faktisk ofte var af den Type af Mennesker, der af Naturen havde en stærk Drift, Udlængsel og Mod paa
at prøve det æventyrlige.” 318
Således var Emil Jensen, som han normalt blev kaldt, en
med Madsens ord ”Rejsemissionær af Guds Naade”.
Ingen dansk missionær har rejst så meget og flyttet så meget
rundt som han, og han har arbejdet på næsten samtlige af
DMS’ missionsstationer og bogstavelig talt gennemtravet
Manchuriet på kryds og tværs. Madsen skriver, at Emil
Jensen i udpræget grad havde de egenskaber, der skulle til,
for at klare et så omflakkende liv som det, han levede: ”Et
godt Helbred og et godt Humør.”
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Det var imidlertid ikke nok. Efter 16 års arbejde som missionær i Kina kunne Emil Jensen ikke længere lade stå til og
ydmygt acceptere bestyrelsens beslutninger om, hvor han
skulle arbejde og ikke mindst, hvornår han skulle forflyttes.
Det var meget sjældent, at der fremkom direkte kritik af
bestyrelsen, men denne gang blev en undtagelse. En kombination af evige flytninger, vikariater for andre missionærer og tabet af både en søn og hustru havde tæret så meget
på Emils kræfter, at han nu ikke kunne mere. Han skriver et
memorandum til bestyrelsen i 1916, da han er hjemme på
orlov, ”[m]ed Ærbødighed tilegnet den ærede Bestyrelse for
det danske Missionsselskab og Den for min Anbringelse i
China ansvarlige Konferens”. Herefter gør han i brevet status over sine første 16 år som missionær i Kina og får luftet
en anelse utilfredshed:
Hans karriere i det fremmede havde formet sig som følger: I slutningen af oktober 1899 ankom han til Xiuyan i
Manchuriet. Senere blev det Fengcheng, inden han i sommeren 1900 ligesom alle andre måtte flygte til Korea og
derfra senere sejle videre til Yantai i Shandong-provinsen.
I november samme år sejlede han igen over bugten nordpå til Lüshun, hvor han tilbragte vinteren, inden han drog
til Shanghai for at hente sin forlovede, Marie Dalgaard.
De blev gift af missionær Waidtløv, da de kom tilbage til
Lüshun, og de næste par måneder rejste Emil Jensen frem
og tilbage mellem Lüshun, Fengcheng og Dagushan, hvor
han i 1902 skulle vikariere for missionær Bolwig. I januar
fødte Marie en søn, Erhardt, og familien tog sammen op til
Dagushan, hvor den lille dreng desværre døde et halvt år
senere.
Derefter var Marie syg af dysenteri i flere omgange og
måtte behandles i Lüshun. På trods af sygdom fødte hun
på ny en søn i august 1903, og mor og barn blev efterladt i
Dandong, da Emil måtte haste op til Dagushan, fordi byen
var blevet besat af røvere. Ellen Nielsen forblev alene tilbage på missionsstationen. Frem til starten af den russiskjapanske krig rejste Emil Jensen rundt til de nyoprettede
missionsstationer i Kuandian og Huairen, indtil krigen i maj
1904 tvang dem alle til at rejse til Yantai igen. Her blev han
kort efter på ny nødt til at efterlod kone og barn for at tage
tilbage til Fengcheng. Her blev han i fem måneder, til han
ikke kunne holde savnet ud længere. Pga. krigen kom kun
meget få breve frem, og både Marie, hans hustru, og deres
barn lå syge igen. Det lykkedes ham dog herefter at tilbringe
hele vinteren sammen med familien, inden der kom bud
efter ham i Xiuyan, hvor missionær Olesen stærkt trængte
til afløsning. Hertil kom også Emils familie i maj 1905. Desværre for dem blev det, efter bestyrelsens ønske, bestemt
allerede samme sommer, at de skulle tage op til Kuandian
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og starte en ny station. Hustruen og sønnen, Aizi, blev tilbage i Xiuyan, mens Emil tog op og begyndte arbejdet med
at bygge en ny station. Da huset var færdigt, blev familien
atter ført sammen, men både hustru og søn var konstant
plaget af sygdom, og til sidst rejste de i 1907 via Shanghai
til Danmark. Emil Jensen blev tilbage i Kuandian, indtil han
i foråret 1908 ligeledes rejste til Danmark.
Da der igen blev bud efter Emil i Kina, blev det besluttet
at efterlade Aizi i mosterens og onklens varetægt i Skjern,
hvorefter både Emil og Marie atter tog østover til Kina.
Mens Emil gik og byggede missionærbolig i Kuandian,
omtrent et halvt år efter ankomsten til Kina, døde Marie
den 1. juli 1910 i Dandong efter i lang tid at have været
plaget af dysenteri. Emil ankom 10 timer for sent til hospitalet og kæmpede i årevis med skyldfølelse og skuffelsen
over ikke at være blevet orienteret i tide. Der kom til at gå
over fire måneder, inden hun blev fragtet tilbage til Kuandian, hvor hun så endelig blev begravet.
I de følgende år vikarierede Emil Jensen både i Dagushan, Lüshun og Dalian, byggede kvindestation 319 i Kuandian og arbejdede på den lille missionsstation Pushihe i
nogle måneder. I august 1913 overtog han stationen i Dandong for i december 1915 at påbegynde sin sidste hjemrejse
til Danmark. Reflekterende over sin tid i Kina skriver han i
sit brev til missionsselskabets bestyrelse: ”de 16 Aar, jeg har
været i China, er blevne huggede i Stumper og Stykker - og
derved min Livs Lykke og den bedste del af min Livsgerning”. Emil rundede i 1916 de 48 år.

Emil Jensen på rejse med sin første kone Marie i 1910. Hun var syg
og skulle til behandling på hospitalet i Dandong. Hun døde samme år.

Han fortsætter:
”Min Hustru og jeg havde fra første Færd besluttet, at vi vilde gaa
derhen, hvor der var Brug for os, og hvor Konferens og Bestyrelse vilde
sende os, og af ovenstaaende Anbringelser er der da ogsaa kun Vikariatet i Hsiuyen [Xiuyan], der savner en saadan Ordre fra Oven.
Og har jeg – eller vi – ønsket disse Omflytninger? Nej, ikke en eneste
Gang. Jeg har aldrig, hvor jeg har været, haft Følelsen af at være kørt
fast eller være kommet i et saadant Forhold til noget Menneske, til
mine kinesiske eller danske Medarbejdere, at jeg har næret saa meget
som det fjærneste Ønske om at komme et andet Steds hen. Jeg har
tværtimod, allevegne hvor jeg har været [...] slaaet Rødder, har vundet
Venner og været glad for at være der, og det har derfor været mig en
usigelig Lidelse, at skulle rykkes op, hver Gang jeg er naaet saa vidt,
og jeg føler nu, at jeg ikke kan holde til det længere. Vil mine Foresatte forlange det af mig?” 320

Det er uvist, hvad Emil Jensen præcist fik ud af sit klagebrev. Han fandt imidlertid en ny hustru i Danmark (den 11
år yngre lærerinde Johanne Hemmingine Jensen fra Møn),
som var villig til at tage med ham ud igen i 1917. Tonen i
de følgende breve fik en helt anden lyd. I et brev hjem til
bestyrelsen for DMS i 1919 skriver han: ”[Vi] befinder os
forøvrigt saare godt, nu vi har faaet os et Hjem indrettet og
er kommet godt i Gang med Arbejdet paa denne vor sidste ny Missionsstation.” De blev tildelt missionsstationen
i Fuyu i Jilin-provinsen. Trods ovenstående må det have
været en kombination af kærlighed til arbejdet og Kina,
en ny kone og ansvaret for en helt ny missionsstation, der
gjorde udslaget og fik ham til at vende tilbage til Kina. Brevet til DMS må dog forventes at have haft sin virkning.
Denne gang var det nemlig ikke som vikar, at Emil blev
sendt afsted. Han og Johanne Jensen tilbragte derfor seks
år i Fuyu og senere ti år i Dalian.

Emil Jensen kom til at arbejde seks år i Fuyu. Her kort før afrejsen i 1923, er der møde i menigheden, hvor også fru Johanne Jensen sidder med. Yderst
til højre står Astrid Buch med datteren Kirsten, og til venstre for hende sidder Helga Bech Andersen.

171

Lægemission mod hedenskab og overtro

Der var få andre dele af den kinesiske kultur, der forekom
missionærerne så gammeldags som den kinesiske lægevidenskab eller for dem at se mangel på samme. Kinesernes
behandling af sygdomme bestod mestendels i uddrivelse af
onde ånder, urtemedicin, akupunktur, talismaner og meget
andet, der lå langt fra vestlig tradition. Kirurgi brugte man
ikke, da sådanne indgreb ikke var acceptable, hverken ud
fra konfucianismen eller buddhismen. Lægen var mand og
det var som oftest også kun mænd, der gik til læge. Var en
kvinde syg, foregik behandlingen ofte ved, at hendes mand
eller far i stedet gik til lægen, medbringende en lille, sirligt
udskåret kvindefigur. Efter at have udpeget det sted, hvor
kvinden var syg eller havde ondt, og fortalt om symptomerne, fik det mandlige familiemedlem medicin udleveret
af lægen, som så kunne gives til behandling af kvinden.321

”Vi har lægemission fordi Østens Folkeslag ere saa ilde stillede med
deres Sygdomme og Lidelser under Hedenskabets [og] Ovetroens [...]
Kaar. [...] Lægemissionen [..] er et godt Middel ikke alene til at lindre Folkenes Nød, men til at fjerne fordomme mod Missionen og til at
lukke Døre op for Evangeliet.” 322
Og anledninger til at fjerne fordomme og åbne døre var der
rigeligt af.

I 1917 skrev pastor Løgstrup, den daværende generalsekretær for missionselskabet, om baggrunden for, at DMS
havde startet lægemissionen:

Der var få andre dele af den kinesiske kultur, der forekom missionærerne så gammeldags som den kinesiske lægevidenskab eller for dem at se mangel
på samme. Koleraepidemi i Manchuriet.
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Gunstig Lejlighed til at faa Folket i Tale

Allerede tilbage i 1891 havde Johannes Nyholm talt for vigtigheden af lægemissionen og samtidig gjort opmærksom
på, at ingen vel ønskede at forpasse en mulighed for at omvende kineserne og ej heller ønskede at føle sig underlegne
i forhold til flere af de andre missionsselskaber.

”Kære Venner!
For Tiden ligger der en Købmand ved Navn Liu chüan hsien [Liu
Juanxian] i Seng Nr. 23. Han har betændelse i Fodrodsbenene.
Endnu er der ikke nogen Længsel at spore i ham efter Gud, men
han hører efter, hvad der bliver talt, og han syntes at være blødgjort.
Jeg ved, at De vil huske Nr. 23.” 324

”I Kina ville vi paa alle Sider være omgivne af Lægemissionærer, og
ganske naturligt vil vel en Del af de Folk, vi arbejde iblandt, trækkes til
disse for at blive hjulpne med deres Sygdomme, og vi savne denne gunstige
Lejlighed til at faa Folket i Tale [...] Skulle vi have vor egen Mission
i Kina, synes det mig, vi bør i ingen Henseende staa tilbage for de
andre Missioner.” 323
Med tiden blev der åbnet hospitaler og klinikker til ambulante behandlinger, de såkaldte poliklinikker på missionærernes og missionsselskabernes initiativ, og i 1925 fandtes
der i alt 300 missionshospitaler i Kina, hvoraf danskerne
drev et par stykker.
Som udgangspunkt opkrævede man betaling fra patienter,
der havde råd til at betale. Mange fattige kinesere fik dog
behandlingen gratis, hvad der var helt uhørt i Kina på
dette tidspunkt, og kineserne havde ofte svært ved at tro,
at det var rigtigt. Derfor opstod der naturligvis også mange
ondsindede rygter om, hvorfor disse fremmede, oven i købet udlændinge, tilbød hjælp ganske gratis. Men rygter eller
ej - da kommunisterne kom sejrrigt ud af den kinesiske
borgerkrig, kom danskerne flere gange til at opleve højtstående officerer fra folkets befrielseshær og partifunktionærer fra kommunistpartiet, der krævede at få gratis behandling på de danske hospitaler og klinikker. Det var umuligt
for medarbejderne at afslå.
Slap man for at betale, måtte man til gengæld være indstillet
på, at missionsfolkene naturligvis ikke kun var der for at
hjælpe, men også for at udbrede deres tro, og det var normalt, at lægerne og sygeplejeskerne, både de danske og de
kinesiske, også snakkede med patienterne om kristendommen eller ligefrem prædikede for dem. Det var en kendt sag,
at det var på hospitalet og i forbindelse med helbredelse af
sygdomme, at missionærer havde størst held med at omvende kineserne. Derfor gjorde missionærerne og de ansatte
en stor indsats for at påvirke patienterne, mens de opholdt
sig på hospitalerne, og skrev også hjem til menighederne i
Danmark og fortalte dem om eventuelle fremskridt og udfald af de forskellige patienters ophold. I 1916 skriver dr.
Peder og Barbara Pedersen hjem til Danmark:

Brevet fra Barbara og P.N. Pedersen i 1916.

Ud over at missionærerne selv gjorde, hvad de kunne for
at missionere for alle patienterne, var der ved hvert hospital ansat både en bibelkvinde og en evangelist, som talte
til patienterne om kristendommen såvel enkeltvis som på
fællesstuerne. Mange blev helt sikkert omvendt her, og historier som denne er utallige: En mand var blevet indlagt på
et af de danske hospitaler, men desværre kunne han ikke
reddes og døde. Familien blev først meget vrede på hospitalet og selvfølgelig også på kristendommen, men så fik de
mandens dagbog udleveret, hvori han havde skrevet, at han
under opholdet var blevet døbt og nu glædede sig til at dø,
fordi han ville få evigt liv. ”Sørg ikke over mig,” skrev han.
”Send i stedet bud efter de kristne så I også kan blive omvendt og vi kan mødes hjemme hos Gud,”325 var beskeden.
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Søren Emil Mikaelsen fortæller en anden omvendelseshistorie. En yngre mand med mavesmerter blev en dag båret
ind på hospitalet, og det lykkedes efter megen overtalelse at
få ham indlagt. Først anmodede familien om en indsprøjtning og så ville de forlade hospitalet igen. Kineserne havde
ofte en forestilling om, at indsprøjtninger kunne helbrede
alt, sandsynligvis pga. deres lange tradition for brug af
akupunktur. Efter en del tovtrækkeri frem og tilbage med
patient og familie blev han endelig undersøgt, og det viste
sig, at blindtarmen skulle fjernes. Efter en succesfuld
operation bad han om, om han kunne købe en bibel og gik
derefter med raske skridt ud af porten med den nyerhvervede bog i hånden.326

Mest travlt med det, man har mindst Forstand på

Det fremkaldte nok et lettelsens suk fra mange af de andre
missionærer, da den første danske lægemissionær, Søren
Anton Ellerbæk (1904-40), endelig satte fødderne på kinesisk jord i 1904. Selvom alle de missionærer, der ikke var
læger og sygeplejersker, havde gennemgået forskellige former for sygeplejekurser, var det alligevel sin sag pludselig
at stå med ansvaret for liv og død. I missionsselskabet var
man da også nervøse for, at missionærerne en gang imellem
kunne komme til at gøre mere skade end gavn. Men når
missionæren var den eneste person i miles omkreds med
nogen form for medicinsk uddannelse, kunne de jo ikke så
godt sige nej til en syg eller såret kineser. Problemet stod
hurtigt klart. Som man kunne læse i missionsbladet en dag
i 1916: ”Det er blodig Ironi, at man undertiden faar mest
travlt med det, man har mindst Forstand paa. Jo, vi kan ikke
forlange, at vore Missionærer skal gøre Lægegerning.”327

I 1948 kom dr. Søren Emil og Anna Mikaelsen til det amerikanske metodisthospital Danforth Memorial Hospital i Jiujiang i Jiangxi-provinsen. Den
amerikanske oversygeplejerske sidder i midten. Hun rejste kort efter. Med sig havde det danske par de to sygeplejersker Rigmor Madsen (tv.) og Kirsten
Marie Mogensen (th. Øverst).
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Lægens ankomst betød også andre forandringer for de
øvrige danske missionærer. Dr. Ellerbæk var nemlig af
den overbevisning, at kolde afvaskninger var en sund vane.
Ikke alle de andre missionærer delte hans entusiasme – ofte
var det dog sin sag at sige lægen imod. Karl Hertz spørger
Ellerbæk, om ikke der er alternativer, da han i den bidende
vinterkulde efterhånden kommer til at lide af ”Frostknuder
paa Fingrene.” Ellerbæk fraråder at stoppe, men i stedet
finde en måde, hvorpå han ikke får fingrene i det iskolde vand. Hertz bemærker i parentes: ”Ellerbæk havde en
Kineser til at hælde sig en Spand koldt vand ned ad Ryggen.”328

hvor han blev kaldt ud til en gård i Dagushan. Her havde
en kineser skåret halsen over på sig selv, og Anders mente
ikke umiddelbart, der var noget, han kunne gøre. Men de
tilstedeværende familiemedlemmer bad ham indtrængende
om at forsøge. De havde kort forinden slagtet en hane, og
skindet havde de lagt over halsen på manden. Anders gik
i gang med arbejdet: ”Så skulde halsen syes sammen med
silketråd, men nu kneb det. Nålene var sløve. Det var mørkt,
og arbejdet skulde udføres ved lyset fra en osende olieprås,
og fluer og myg sværmede omkring.” 330Det lykkedes ham at
få hullet syet sammen, og manden overlevede på mirakuløs
vis. Et år senere fik han så at vide, at manden havde hængt
sig - ”det utaknemmelige asen”,331 skriver han bagefter.

En særlig ulykkelig omstændighed i det gamle Kina, som
danskerne ofte kom til at opleve og blev involveret i, var de
mange selvmord og selvmordsforsøg. Baggrunden kunne
fx være skam, penge- eller kærestesorger. Danskerne blev
jævnligt kaldt ud til tilfælde, hvor lokale kinesere havde
forsøgt selvmord, og oftest lykkedes det dem at redde den
ulykkelige. Hvis de havde slugt en klump opium blev de
kureret på følgende vis: ”Jeg tyllede lunkent Vand i ’Ofrene’
og stak bagefter en Fjer i Halsen paa dem, saa de kom til
at kaste voldsomt op”. En behandling, der blev gentaget,
indtil der ikke var mere tilbage. ”Der var ikke andre til at
gøre det, og Gud hjalp,”329 skrev Conrad Bolwig mange år
senere. Ellers kunne kineserne også finde på simpelthen
at skære halsen over på sig selv. Anders Aagaard Poulsen,
der var uddannet lærer, men også havde arbejdet et år som
sygepasser, oplevede en dramatisk sommeraften i 1915,

Dr. Søren Anton Ellerbæk (i midten med bowlerhat) blev den første danske lægemissionær i Manchuriet. Hans ankomst i 1904 betød, at en hel
ny og meget vigtig del af det danske missionsarbejde, lægemissionen, kunne starte.
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Trolddom og Besværgelser - Hospitalerne

Da dr. Ellerbæk kom til Manchuriet, fik han til opgave at
starte det første danske hospital i Dandong i 1906 med
penge fra kredse i København og Den Kristne Lægeforening. Det blev senere udvidet, så der både var operationsstue, røntgenafdeling og en mande- og en kvindeafdeling
med plads til henholdsvis 80 og 60 senge. Her kom foruden
Ellerbæk også lægerne Peter Berthelsen (1931-47) og Marie Nielsen (1927-50) til at arbejde samt de to danske sygeplejersker Ane Mette Frank Stauns (1922-47) og Andrea
Nielsen (1930-46). Desuden blev Karen Gormsen (190651) udsendt hertil i 1906. Hun fungerede i mange år som
jordemoder og var med til at bringe utallige kinesiske børn
til verden både på hospitalet og i hjemmene.

Der skulle samles 45.000 kr. (1,6 millioner) ind til hospitalet. Med fremkaldelsen af disse brutale billeder på nethinden lykkedes det, og en klinik blev åbnet i den nordligste
af de ”danske” byer, Suihua nord for Harbin, i slutningen
af 1917. Allerede i januar 1918 havde dr. Peder Pedersen
(1912-46) behandlet 1471 patienter. Lokalbefolkningen og
de lokale myndigheder støttede ivrigt op om tiltaget. I 1923
kom dr. Eskild Eskildsen til, og under hans ledelse blev et
rigtigt hospital opbygget, der stod færdig til indvielse den
5. juli 1926. Festlighederne blev dog noget begrænset af,
at familien Eskildsens datter Ruth samme dag døde efter
længere tids sygdom. Ligesom Niels Nielsen forlod også
Eskild Eskildsen, der ligeledes var amerikansk statsborger,
posten, da USA var på vej ind i anden verdenskrig.

Syv år senere, i 1913, blev hospitalet i Xiuyan startet af
dansk-amerikaneren dr. Niels Nielsen (1907-40), som sammen med sin kone, sygeplejerske Ane Kirstine, styrede hospitalet, indtil de kort før Pearl Harbor og amerikanernes
entré i anden verdenskrig blev nødt til at rejse.

Foruden arbejdet som missionærer var både dr. Ellerbæk og
dr. Pedersen også i mange år ansat på lægeskolen i Shenyang
som professorer og endda som rektorer, og her blev der i
årenes løb uddannet en mængde dygtige kinesiske læger,
der var fuldt på højde med læger uddannet i Vesten.

Det tredje af de danske hospitaler kom til i 1926, men
allerede i 1916 opfordrede en artikel i Dansk Missionsblad
troende danskere i Ringkøbing Amt til at samle ind til et
hospital i Nordmanchuriet - ifølge opfordringen var der
især et stærkt behov for læger, der var uddannet i vestlig
medicin. De kinesiske lægers behandling gik ifølge artiklen
mest ud på at uddrive den onde ånd, der ansås som årsag til sygdommen. Også akupunktur stiftede danskerne
naturligvis bekendskab med:

Dr. Marie Nielsen var en af de få kvindelige læger i et ellers
meget mandsdomineret fag. Som pige opvokset på landet
på Holbækegnen havde det ikke stået i kortene, at Marie
skulle ende med at blive overlæge for hospitaler både i Kina
og senere også i Tanzania. Hun udviste et stort mod og
en stærk viljestyrke i situationer, hvor mange andre sikkert
ville have givet op. Det var i sig selv en prøvelse at være på
et hospital, hvor patienterne, både operations- og barselspatienter, ofte lå side om side, op til ti, på den opmurede
seng, hvor man kunne lede røg ind under og dermed opvarme den. Det krævede en meget stor grad af renlighed.
Dr. Frimodt-Møller, der var lægemissionær i Indien og var
på vej gennem Manchuriet til Danmark i 1916, skrev om

”Behandlingen består derfor ikke blot af Trolddom og Besværgelser,
men i Haandgribeligheder af den grusomste Art. I China er det en
almindelig Kur at gennemstikke det syge Sted med lange Naale, enten
det saa er Haand, Ben, Mave eller andet Sted, der er sygt.” 332

Hospitalet i Dandong. Dr. Ellerbæk sidder til venstre.
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De lokale kinesiske hospitaler havde meget brug for veluddannede læger
og forholdene for patienterne lod meget tilbage at ønske.

forholdene på hospitalet: “Hvor Luften var forfærdelig i de
lave smalle Rum med de mange syge Kvinder, der laa tæt
sammenstuvede for at faa Plads.” Og det var ikke meget
bedre ovre på mandeafdelingen, ”men hvilken Lægemissionær kan sige nej til saadanne stakkels Syge, naar det overhovedet er muligt at klemme endnu en Seng ind [...] Det
gælder menneskelig set Døden for den Syge, om han ikke
kommer paa Hospitalet”.333 Senere blev der udvidet, og man
fik udskiftet alle kangerne med rigtige senge.
Personalet på hospitalerne var meget udsatte. Under en
plettyfusepidemi i en nærliggende arbejdslejr tvang japanerne hospitalet til at modtage disse meget alvorligt syge
patienter, og det medførte, at en af de danske sygeplejersker på stedet, Helga Johansen (1936-44), døde af sygdommen, mens Marie selv blev meget alvorligt syg. Marie
fortsatte gerningen som overlæge på hospitalet helt frem
til 1947 uden hverken ferie eller fridage – for der var ingen
til at afløse hende. De sidste år fortsatte hun som overlæge
ved hospitalet i Dandong.

Epidemier

I de år, hvor danskerne opholdt sig i Manchuriet, var området adskillige gange hærget af epidemier, der også tog livet
af nogle af missionærerne selv. I 1919 udbrød der fx kolera
i Dagushan, og så snart én blev angrebet, kom slægtninge og
venner fra nær og fjern for at se til den syge, der ofte døde
inden for få timer. Telte blev slået op, og her beværtede
man alle de tilrejsende, som bar lange hvide sørgeklæder,
mens den syge stadig lå på sit dødsleje og endnu ikke var
død. Disse klæder gik ofte på omgang fra familie til familie,
så ikke alle var nødsagede til at købe sørgeklæder til alle
ens familiemedlemmer. Bagsiden var dog, at sygdommen
derved blev spredt endnu hurtigere, og antallet af smittede
og døde dette år var højt, og kun ganske få familier gik
ram forbi. Familiemedlemmer, venner og bekendte døde
næsten dagligt, og da dødstallet var på sit højeste, havde de
lokale kinesere næsten opgivet på forhånd og lagde de syge
ud mellem gravene, endnu inden de var døde. Ligene blev
svøbt i måtter, da man ikke kunne nå at bygge kister hurtigt
nok. Stanken lå som en dyne over hele byen.
Ellen Nielsen skriver den 23. august 1919:

Lokalt kinesisk hospital i Dandong.
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”Det er forfærdeligt at være i Takushan. Vi sover næsten ikke om
natten, fordi vi hører enten sørgemusik eller gråd. Midt i nat vågnede
jeg ved en forfærdelig råben og skrigen. Tre-fire stemmer råbte i kor en
hel time: ’Min fader er ikke mere!’ Jeg blev helt syg og angst ved at høre
derpå. Nu til morgen er der en hylen og gråd uden for muren. Så gør
hunden, og folk løber frem og tilbage med lygter natten igennem, så slår
de på tromme og affyrer ’kinesere’ som ved nytåret for at skræmme de
onde ånder bort. I aftes var der en stank her i gården, så vi var helt
syge deraf. Ligene står fra den ene dag til den anden, før de kommer
i kiste; jeg tænker, der snart ikke kan skaffes kister. I søndags blev
der igen båret en syg ud mellem gravene, det er ikke til at holde ud at
se dem ligge og dø derude.” 334

Qing-myndighederne i 1911 i forbindelse med bekæmpelse
af pesten, og senere fik han også medalje og udmærkelser i
forbindelse med redningsaktioner ved nogle af de utallige
oversvømmelser, der hærgede store dele af Manchuriet i de
regnfulde sommermåneder.

Lungepestepidemien i Manchuriet i 1911. Christian Madsen modtog
guldmedalje af Qing-myndighederne i 1911 i forbindelse med bekæmpelse af pesten.

Udenfor døren står en flok kinesiske kvinder, der venter på at blive behandlet af Dr. Chen. Dagushan 1933.

Koleraen fortsatte sin vandring og nåede til Kuandian, hvor
den kristne lærer Qin blev hårdt angrebet. Til sin skræk
opdagede Kirstine Pallesen (1907-20), kun alt for sent, at
mens hun havde ladet ham være i et ubevogtet øjeblik,
havde han fået en ung kineser til at skære sig i brystet for at
få luft. Han døde kort efter. Livstruende sygdomme og epidemier som den ovenfor beskrevne, der plagede kinesere
såvel som udlændinge, gjorde lægemission til en central del
af missionsforetagenet, og den udenlandske indsats blev en
vigtig faktor i bekæmpelsen af mange af disse sygdomme.
Flere af danskerne modtog endog medaljer og udmærkelser fra de kinesiske myndigheder for deres indsats i redningsarbejdet ved både naturkatastrofer og i bekæmpelse
af epidemier. Christian Madsen modtog fx guldmedalje af
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Både de danske og udenlandske lægers indsats under lungepestens hærgen i vinteren 1910-11 havde varig betydning
for de fremtidige foranstaltninger i lignende epidemier og
gjorde et stort indtryk på nogle af de ellers meget konservative kejserlige embedsmænd. Manchuriets guvernør Xi
Liang beskriver her, hvordan lungepestepidemien ændrede
hans holdning:
”Vi kinesere har troet på et ældgammelt system af medicinsk praksis, der igennem århundreders indsamlede erfaringer, har vist sig brugbart mod en lang række sygdomme. Det vi har lært nu, har været
fantastisk. Den epidemi, der har hærget igennem den seneste tid, og
som ingen havde hørt om for blot tre til fire måneder siden, har fået
os til at ændre mening og se anderledes på tingenes tilstand [...] Vi
føler, at hvis jernbaner, telegrafer og elektrisk lys og andre moderne
opfindelser er uundværlige for den materielle velfærd i dette land, burde
vi også, til vores folks bedste, gøre brug af den vidunderlige ressource
som den vestlige medicin udgør.” 335

Ringen sluttes

I 1939 var der fire danske læger og seks sygeplejersker i
Manchuriet. Hurtigt faldt antallet dog, da Ellerbæk allerede
året efter rejste til Danmark, og Eskildsen og Niels Nielsen
ligeledes måtte forlade landet pga. anden verdenskrig. Heldigvis var der mange dygtige kinesiske læger og sygeplejersker, der i disse år gjorde en stor indsats på hospitalerne. Da
krigen kom, og Danmark blev besat, var det ikke længere
muligt fortsat at sende penge ud til Manchuriet, og derfor
blev hospitalerne nødt til at finansiere deres egen drift. I det
store hele lykkedes det også for alle tre hospitaler ved hjælp
af en ihærdig indsats fra de lokale kinesere.
Under borgerkrigen mellem nationalister og kommunister, der igen brød ud i lys lue i 1946, blev alle de danske
hospitaler stærkt belastet af de mange syge og sårede soldater. Det førte til en kollaps af økonomien, og forholdene for de danske medarbejdere blev yderligere vanskelig
efter kommunisternes magtovertagelse - ikke mindst, fordi
mange af de dygtige kinesiske medarbejdere fra hospitalerne flygtede til andre steder i Kina eller helt ud af landet.
Ved ren og skær tilfældighed kom lægemissionær Søren
Emil Mikaelsen til at arbejde under overlægen Li og sammen med dr. Xu, der begge var uddannet af dr. Ellerbæk

og dr. Pedersen i Shenyang. Det skete, da han og flere af de
andre danske missionærer i Sydkina kom til Liuzhou Surgical Hospital i Guangxi-provinsen i foråret 1949, hvor de
opholdt sig i de sidste måneder inden kommunisternes endelige magtovertagelse i oktober samme år. De måtte dog
flygte ud af landet til Hongkong efter kun lidt mere end tre
måneder på stedet. På denne måde var ringen på en eller
anden måde sluttet. De danskuddannede kinesiske læger
kunne selv tage over.

Østens Kvinder kan kun naaes gjennem
Kvinder - Kvindemission
Det er sikkert, at uden kvinderne - Ellen Nielsen, Karen
Gormsen, Nanny Brostrøm, Astrid Poulsen, Elise Bahnson, Olga Kristensen og Marie Nielsen for bare at nævne
er par stykker - havde der ikke været en væsentlig dansk
mission i Kina. Kina var et meget konservativt land, og det
betød bl.a., at det kun var de danske kvinder, der var i stand
til at komme i kontakt med de kinesiske kvinder og få dem
interesseret i ikke alene kristendommen, men også kvindefrigørelse, uddannelse og socialt engagement.

Astrid Poulsen arbejdede sammen med Ellen Nielsen i Dagushan fra 1922 til 1950. Her er hun sammen med en flok bibelkvinder og en enkelt
evangelist klar til at køre ud i oplandet på de nyindkøbte cykler.
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Nødvendigheden af at tage hensyn til den stærkt kønsopdelte kultur i det kinesiske samfund erkendte man da også
inden for fx lægemissionen, hvor der tidligt blev udlagt retningslinjer for, hvordan man skulle gebærde sig for ikke at
krænke kineserne. I 1902 blev det således bestemt, at ugifte
mænd og kvinder helst ikke skulle arbejde sammen, men
at en gift læge godt kunne behandle kvinder med hjælp fra
fx en kvindelig sygeplejerske. Kvinder skulle dog ikke behandle kinesiske mænd.
Som tidligere nævnt var Caroline Johansen den første enlige kvinde, der blev sendt til Kina, hvortil hun nåede i
1893. Men da hun var udsendt som sygeplejerske, blev hun
ikke dengang opfattet som en rigtig kvindemissionær. Det
blev derfor først i 1898, da DMS var nået til erkendelsen, at
man havde brug for kvinder i missionsmarken, at de første
to egentlige kvindemissionærer, Kathrine og Ellen Nielsen,
blev udsendt. Til forskel fra missionærhustruerne, hvis rolle
også var af stor betydning for missionen i Kina, blev kvindemissionærerne anerkendte som selvstændige missionærer
og modtog derfor også løn. I årene herefter voksede antallet af kvindelige missionærer støt, sådan at der i 1921 var 25
kvindelige missionærer - et tal, der stort set forblev uændret
til starten af 1940’erne. Antallet var ligeledes stadig 25 i
1941, men til forskel fra tidligere havde kønsfordelingen
blandt missionærerne nu ændret sig mærkbart. Således udgjorde kvinderne på daværende tidspunkt knap halvdelen
af de i alt 52 udsendte missionærer. Helt tilbage fra 1926
og fremefter var kvindemissionærerne langt den største
gruppe blandt de udsendte danskere.
Kvindemissionær Kirstine Moesbæk kom til Manchuriet i 1915 og blev i
30 år. Her med en lokal kinesisk dreng på skødet i 1920.

Alle de danske kvindemissionærer blev sendt ud som
ugifte, men sådan forblev tingenes tilstand selvfølgelig
langtfra altid, og flere af dem blev gift med stedlige danskere - i de fleste tilfælde missionærer. Hvis man ser på,
hvor længe kvindemissionærerne blev i Kina, kan man også
få en fornemmelse af deres store betydning for arbejdet.
Ud af de 62 missionærer, der tilbragte mere end 20 år i
Kina, var de 18 enlige kvinder, altså op mod en tredjedel.336
Fra starten var DMS og mange af de mandlige missionærer
usikre på, hvad kvinderne egentlig skulle lave. Samarbejdsvanskeligheder mellem den konservative Conrad Bolwig og
den unge sygeplejerske Caroline Johansen medførte fx, at
Bolwig med sin dårlige anbefaling af Caroline var indirekte
skyld i, at hun og hendes mand, Henrik Knudsen, ikke blev
genudsendt til Kina. Bolwig blev dog senere en varm fortaler for kvindemissionærerne og skrev bl.a. en kort bog
om Ellen Nielsen.
DMS’s første generalsekretær, Løgstrup, fortæller her,
hvorfor DMS startede med at sende kvindemissionærer ud
til Manchuriet:
”Østens Kvindeverden, som ogsaa er ved at vaagne op af tusindaarig
Dvale, maatte heller ikke forsømmes, og Østens Kvinder kan kun
naaes gjennem Kvinder, altsaa maatte Hedningemissionen til at gøre
en udstrakt Brug af Kvinder. Først og fremmest Kvinder ud med
Evangeliet til Hjemmene samt til at lede indfødte Bibelkvinders Arbejde. Og dernæst Kvinder som Læger og Sygeplejersker for den lidende
Kvinde- og Barne-Verden derude, og Kvinders Haandgjerning taget
i Missionens Tjeneste. Paa den Vis har Det danske Missionsselskab [...] i China [fået] Ellen Nielsens Silke- og Broderitøjssyning.
Ikke alene skaffes derved Missionen en Indtægt, men Hedenskabets
Ørkesløshed overvindes, Kvinderne lære at gjøre sig nyttige og begynde
at faa Forstand paa at tjene lidt og spare lidt sammen, ikke – paa
Hedenskabets Vis – letsindigt bruge, hvad man har, saa snart man
har noget, og derefter lide Nød, ja bitter Sult.” 337
Ni danske kvindemissionærer og missionærhustruer døde
før tiden af sygdom eller svækket helbred, mens de var i
Kina, mens dette kun gjaldt én mand. Det er sigende, at
de otte ud af de ni kvinder var missionærhustruer. Meget
tyder derfor på, at missionærer med familie var meget mere
sårbare end enlige. At føde børn var i sig selv ikke ufarligt,
og som nævnt døde mange børn af sygdom.
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Nye muligheder og liberale ideer

Nogle af de muligheder, som de danske kvinder fik i Kina i
starten af det 20. århundrede, var reelt ikke til stede i Danmark. I Kina blev kvindemissionærer skoleadministratorer,
skoleinspektører, ledere for børnehjem, industriskoler og
af hospitaler, og de kunne endda få lov at prædike, selvom
ingen af dem var præsteuddannede. På et møde i 1905
bestemte missionærerne i Kina, at kvindemissionærerne
kun skulle have stemmeret i de sager, der vedrørte dem.
Det var endda på opfordring af Ellen Nielsen, der ikke
mente, at ”vi Kvinder [har] Tid eller Evne til at sætte os
ind i Sager, der angaar den mandlige Missionær”.338 Selvom
stemmeretten altså var med begrænsninger, var samme
ret end ikke forundt deres medsøstre hjemme i Danmark
før fire år senere, hvor kvinder fik valgret til kommunalbestyrelsesvalg, og først stemmeret til folketingsvalg i 1915.
De danske kvinder fik også først officielt lige adgang til
stillinger i 1921, og den første kvindelige præst blev ikke
ordineret før i 1948.
Kvindemissionærerne stak mere ud end de medfølgende
hustruer, da både mange kinesere og danskere mente, de
burde finde sig en mand og opfylde kvindens vigtigste
rolle som hustru; ugifte kvinder var sjældent regnet blandt
mange af de mandlige missionærer. Ofte var respekten for
de kvindelige missionærer derfor begrænset. Der var dog
undtagelser. Især Ellen Nielsen, Karen Gormsen og Elise
Bahnson var højt agtede for deres arbejde og indsats blandt
deres mandlige såvel som kvindelige kolleger – måske fordi
de udviste store talenter inden for traditionelle mandeområder, såsom landbrug, planlægning, økonomi og byggeri.

De danske kvindemissionærer var med til gennem deres arbejde både i Kina og i Danmark at frigøre såvel sig selv som
de kinesiske kvinder fra de begrænsninger, som datidens
idealer pålagde dem. Hele missionsforetagenet kom under
stærk indflydelse af kvindernes nye rolle både i hjemmet, i
uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet, og man kan
med god ret sige, at bevægelsen og de danske kvinder bidrog til en større accept af den kinesiske kvinde i samfundet og større lighed mellem kønnene.
Kristendommen indeholder tanker om individualitet, lighed
og humanisme, der direkte konfronterede de etablerede
værdier i den kinesiske kultur, og derfor tog mange progressive kræfter i det kinesiske samfund kristendommen
og dens ideer til sig. Konflikten mellem konfucianisme og
kristendom var dog ikke kun et spørgsmål om religion, men
handlede også om sociale, kulturelle og politiske spørgsmål.
Kristendommen udfordrede den traditionelle sociale orden,
ikke mindst mht. kvindernes rolle og udfoldelsesmuligheder. Tiden, hvor de danske missionærer kom til Kina, var i
høj grad en omstillingstid, en periode, hvor kvindens traditionelle rolle hele tiden blev revurderet, og det gjaldt både
de danske og kinesiske kvinder. Kristendommen har spillet
en vigtig rolle i forbindelse med denne problematik, idet
den har været med til at overføre nye ideer og give et nyt
perspektiv på livet samt mobilisere hele samfundet til at tage
gamle etablerede kulturelle og sociale værdisæt op til overvejelse. De liberale idealer i kristendommen gik i starten af
det 20. århundrede hånd i hånd med de fremskridtsvenlige
kræfter i det kinesiske samfund og var med til at give de
kinesiske kvinder mere frihed og langt flere muligheder.

Bibelkvinderne var en uvurderlig hjælp for de danske kvindemissionærer. Ellen Nielsen sidder i midten.

Ellen Nielsen står for morgenandagten på industriskolen omkring 1940.
Forrest sidder Astrid Poulsen.
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Forholdet til de kinesiske mænd

Ofte havde de danske missionærkvinder ikke meget tilovers
for de kinesiske mænd, som historien med Johanne Jensen
nedenfor vidner om, og det var i høj grad gengældt. Da
en ældre kinesisk bonde blev opfordret til at uddanne sine
døtre, reagerede han ved at placere sine briller på hovedet
af en ko og bad den geskæftige missionærkvinde om også
at uddanne den.
De værdier, der blev fremhævet af missionærkvinderne, var
en trussel mod de hierarkiske kongfusianske familieværdier. Den kinesiske regering havde i 1872 endda udstedt et
dekret, der påbød alle udenlandske pigeskoler at lukke og
samtidig forbød kinesiske kvinder at komme i udenlandske
kirker og til religiøse sammenkomster. Dekretet blev dog i
stor stil ignoreret af alle parter.
Johanne Jensen (1917-33), Emil Jensens anden kone,
fortæller om en mand i byen, der sagde, han var kristen, selvom Johanne nu nok mente, at det var så som så med det.
Hun besøgte ofte hans kone og lille pige, som han havde
bedt hende om, men konen havde ikke brug for evangeliet.
Hun havde hjem, barn og mand og var glad og tilfreds. Så
skete der imidlertid det, at manden kom hjem med en ny
kone. Det var ikke ualmindeligt efter kinesisk skik, at manden tog endnu en hustru, når den første ikke fødte ham
sønner, men de danske missionærer tillod ikke flerkoneri,
og det betød ekskludering af kirken. Eksklusionen medførte til gengæld, at den første kone nu kom og sagde:
”[J]eg havde ikke brug for din Gud og ønskede ikke at
kende ham, men nu kommer jeg. Tror du at Gud kan bruge
mig nu?”339 Både mor og datter begyndte at komme i kirken,
og de bad om, at datteren måtte blive døbt. Det kunne kun
ske, hvis faderen gav sit samtykke hertil og lovede, at han
ikke ville bortgifte hende til en ikke-kristen - et løfte, han
endelig langt om længe gav. Enden på det hele blev, at den
”kristne” mand blev opiumsryger og stak af med kone
nummer to. Johanne mente nok, at det sagde en hel del om
de kinesiske mænd.

De kinesiske kvinders forhold

Efter mere end ti år i Kina beskriver Ellen Nielsen sædelighedstilstanden i 1909, efter at hun i første omgang havde
syntes, at ”Moralen næsten stod højere end i Danmark”.
Ved nærmere øjesyn var der nok at gå i gang med:
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”Alt ser saa pænt og poleret ud udvendig. Mand og Hustru lever
sammen som ærbare Folk, deres Døtre faar aldrig Lov til at se og tale
med en fremmed Mand og kommer kun meget sjældent ud, sker det,
da er det under en ældre Kvindes Ledsagelse. Der er ingen uforsørgede
forældreløse Børn, og de Kvinder der er fordærvede, er det helt. Men
naar man saa lever sig mere sammen med Kineserne, saa ser man tit
indenfor Forhænget, og det er forfærdelige Ting, man faar at se. Her
kommer de ulykkelige Kvinder - pæne unge Koner fra gode Hjem Gang paa Gang og fortæller: ’Jeg har siddet paa fugtig Jord og har
derved paadraget mig en Sygdom, kan du ikke helbrede mig?’ Naar
vi hører den Sætning, ved vi Besked og spørger: ’Er din Mand ikke
ogsaa syg?’ Straks benægter de det, men lidt efter lidt faar Bibelkvinden hele Sandheden at vide. Her kommer Mødre i Massevis – pæne
unge Kvinder - med deres stakkels syfilistiske smaa hudløse Børn.
’Er du ikke selv syg?’ ’Nej!’ ’Ja, saa er din Mand det.’ Saa mærker
de jo, at man kender Sygdommen, og under mange Omsvøb kommer
saa Sandheden frem. Er Manden da altid den skyldige? Nej gifte
Kvinder, især fra fattige Hjem, lever ofte et elendigt Liv sammen med
en eller flere Mænd. Ofte er deres Mænd bortrejst enten som Skippere
eller Arbejdere. Men jeg har ogsaa truffet mange Kvinder, der lever
et utugtigt Liv med Mandens Vilje og paa den maade forsørger hele
Hjemmet. Man tror, der ingen uægte Børn er i Kina, men det passer
ikke. Her er mange smaa stakkels Væsener, der mellem Aar og Dag
maa lade Livet, fordi de ingen Fader har. Ikke at tale om Fosterfordrivelser, det forstaar Kineserne sig helt godt paa. Selv Mandarinens
Datter fødte sidste Aar et uægte Barn. Hun blev vist bort fra sit
Hjem og solgt som Konkubine til en Bonde. Nej, Hedenskabet er
raaddent i Bund og Grund. Naar der tales og skrives saa meget om,
at Opium hindrer Kineserne i at blive kristne, saa er der mindst lige
saa megen Grund til at tale om alle dem, der bindes af et usædeligt
Liv. Og saa den forfærdelige Sygdom, der ligesom gennemtrænger hele
Folket og gaar i Arv fra Slægt til Slægt. Al denne Urenhed er en
af Grundene til, at jeg kæmper for at faa Pigebørnene bort fra deres
Hjem (i hvert Fald, hvor Forældrene kun er kristne i første Led), thi
selvom Forældrene er kristne, kan de ikke bevare Pigebørnene fra at
høre daarlig og letfærdig Snak, selv har de knap faaet Øjet op for, at
urene Ord er Synd. Jeg har set Børn paa 13-14 Aar, der har været
særdeles sædelig fordærvede i hele deres Tankeliv og indbyrdes Tale, og
hvad fører det ikke til?” 340
Det var en stor mundfuld for de danske missionærkvinder,
og det blev en lang og sej kamp for oplysning og uddannelse.
De kæmpede også mod brugen af konkubiner og arrangerede ægteskaber på trods af, at både Karen Gormsen og
Ellen Nielsen begge fungerede som Kirsten Giftekniv for
deres ”egne” børn fra børnehjemmet og industriskolerne.
Herudover var det især de kinesiske kvinders snørede fødder, der blev en mærkesag for kvindefrigørelsen i Kina. Det
var den tradition, der i missionærernes øjne stod som det
stærkeste udtryk for kvindeundertrykkelsen i det ”gamle”
land.

Snørede fødder.

Små fødder har været eftertragtet hos kinesiske kvinder lige
siden det sydlige Tang-dynasti (937-975), hvor traditionen
siges at være opstået. Moden spredte sig fra hoffet og ud
til de øverste samfundsgrupper, og omkring 1900 havde
den nået alle samfundslag, så selv bondepigen, der hentede
vand, slæbte brænde og bar på de små børn, havde bittesmå
”tre-tommer-liljefødder”. De små fødder blev højt besunget i digte og bøger, i sensuelle og seksuelle malerier og
skulpturer. Brugsvejledninger og formbøger blev udgivet,
for at mødrene kunne forme deres døtres fødder i retning
af den mest eftertragtede liljefod, og så de vordende svigerforældre kunne dømme deres potentielle svigerdatters værd
på, hvor meget smerte hun havde lidt. Jo mindre fødder
og jo mere smerte pigen havde været igennem, des bedre
en kone og svigerdatter ville hun blive. Små fødder kunne
også hæve brudeprisen, og desforuden håbede man, at det
kunne bane vejen for, at ens datter blev gift op i samfundet, op ad den sociale rangstige. En kvinde med store fødder blev således set ned på i det kinesiske samfund. Andre
kvinder havde ofte ondt af sådanne kvinder, fordi de tit
havde vanskeligt ved at blive gift. Det skulle dog heldigvis
ændre sig, men det tog mange år, og først i slutningen af
1950’erne uddøde traditionen helt i hele Kina.

Det er ikke underligt, at det især var kampen mod de indbundne fødder, der optog de danske kvinder. Gang på
gang blev de kaldt ud til situationer som den følgende, hvor
Ellen Nielsen kommer til en tiårig piges sengeleje. Hun ligger tildækket af et beskidt stykke stof, der er helt indsølet
i størknet pus fra sårene, og stanken i rummet er uudholdelig. Da Ellen får løftet klædet til side, ser hun, at den ene
fod er rådnet væk næsten op til hælen, og den anden er helt
sort og ved at gå i opløsning. Der var gået koldbrand i fødderne pga. for dårlig hygiejne.
Der fandtes selvfølgelig kinesiske mænd, som var positivt
indstillede over for at give de kinesiske kvinder bedre forhold i samfundet og gik imod de gængse traditioner. Sognerådsformand Liu var fx en rigtig ”fremskridtsmand”, som
holdt en dundertale for de gamle konservative kvinder i
en landsby uden for Gushan, i en landsby uden for
Dagushan, hvor også Ellen Nielsen og flere kinesiske kvinder, der havde fået løst op for fødderne
”I kan ikke se, at disse kvinder med deres store fødder og usminkede
ansigt er langt kønnere end I med jeres vanskabte fødder og kalkede
ansigter. Før brugte I boghvedemel til at smøre i ansigtet, nu bruger I
kalk! Og det skal være kønt? Men nu kan I vente lidt, så kommer

Små fødder har været eftertragtet hos kinesiske kvinder lige siden det sydlige Tang-dynasti (937-975), hvor traditionen siges at være opstået. Det var dog
ikke meningen, at manden skulle se selve foden uden sko på. Det var selve størrelsen og formen, der var det vigtigste.
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I til at betale skat for jeres små fødder. I Mukden [Shenyang] kan
kvinder med små fødder ikke engang rejse med toget, de bliver jaget
væk, hvis de kommer, men de kommer ikke, for de kan jo knapt gå
på deres små fødder, og derfor kommer de altid for sent!” 341
Næsten med et slag gik kvinder med tre-tommers-liljefødder fra at være symbolet på den allerstørste skønhed til at
blive forment adgang til offentlige transportmidler og blive
mødt med foragt og gemt bort.

De danske kvinder

Mange af de danske kvinder og deres arbejde og indsats
kunne fremhæves, i særdeleshed for deres kamp for de kinesiske kvinders rettigheder, for at medvirke til afskaffelsen
af fodbindingen og for at give mange hundrede piger muligheden for at læse og skrive, selv de blinde. Her skal dog
blot nævnes to kvinder, der i indsats og eftermæle overgår
de andre. Det drejer sig om Ellen Nielsen og Karen Gormsen.

Traditionen fortsatte dog op til midten af det 20. århundrede på trods af gentagne kampagner allerede flere årtier
forinden. Birgit Djurhuus husker som barn i Fuyu sidst i
1920’erne tydeligt, når en af de kinesiske legekammerater
skulle have bundet sine fødder ind. Alle i den danske missionærfamilie syntes selvfølgelig, at det var meget synd for
Birgits veninde, men det var ikke noget, som hendes forældre talte meget imod.
”Når en dag en af veninderne ikke var der, så sagde de andre kinesere bare, ’hun skal have små fødder i dag’. Vi vidste jo, hvor ondt
det måtte gøre. Otte dage efter kom hun humpende, og det gjorde jo
ondt for hvert skridt, hun tog. Når vi nu legede to mand frem for
en enke, så sagde vi bare, at de, der havde bundne fødder, de fik et
forspring. Sådan var det bare. Vi lod, som om der ikke var noget i
vejen, og pigen snakkede ikke selv om det. Børn har sådan en retfærdighedssans.” 342
Mange missionsskoler tillod ikke pigebørn med små fødder at blive optaget. Det var dog ikke et krav, man strengt
kunne efterleve, da de kinesiske piger omkring 1900 stort
set alle uden undtagelse havde bundne små fødder. Alternativt krævede man, at pigerne fik løst op for båndene, hvorved de fik de såkaldte ”befrielsesfødder”. Helt normale blev
fødderne dog aldrig igen.

Mange missionærskoler tillod ikke pigebørn med små fødder at blive
optaget. Det var dog ikke et krav, man strengt kunne efterleve, da de kinesiske piger omkring 1900 stort set alle uden undtagelse havde bundne
små fødder. Her piger på skole hos Ellen Nielsen.
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Blindehjemmet for piger i Shenyang var et fællesforetagende mellem
skotsk, irsk og dansk mission. Pigerne blev undervist i bl.a. syning,
strikning og de lærte også blindeskrift. I 1935 var der 60 piger på hjemmet.

Ellen Nielsen - iværksætteren

For en lille pige i 1930’erne skulle Ellen Nielsen efter sigende have været en ”skræmmende” natur. ”Man havde respekt for hende, og hende måtte vi ikke kalde tante; det var
frk. Nielsen,” siger Helga Pallesen. ”Hun havde buskede
øjenbryn, gik ofte med skjorte og slips og så på mange
måder mandlig ud,” fortæller hun videre. ”Hun holdt sig
ikke tilbage, som de fleste andre kvinder gjorde. Hun kæmpede med mændene, og hendes tilbagevendende slagkraftige argument var altid, at Gud havde ført hende til det,”
griner Helga.
Ellen Kirstine Marie Nielsen blev født i 1871 i Bregninge
Sogn ved Sejerøbugten og voksede op som den yngste af
en søskendeflok på seks. Selvom hun var dygtig i skolen,
stod det dog ikke i kortene, at hun skulle blive den mest
betydningsfulde iværksætter blandt de 150 både mænd og
kvinder, der var udsendt af DMS som missionærer til Manchuriet. Heller ikke, at hun skulle komme til at lede både
skole, seminarium og en industrivirksomhed med til tider
over 500 medarbejdere og elever. Hun fik prædikatet skoleog industrimissionær sat på sig - en titel, vist ingen andre
kunne prale af.

Efter en kort karriere som strygejomfru og en ulykkelig
kærlighedsaffære i København blev hun uddannet til lærerinde på Zahles Seminarium, og senere, da hun var blevet
kaldet til at blive missionær, kom hun efter kun et år på
missionskole til Manchuriet i 1898 som en af de to første
kvindemissionærer. Som ovenfor beskrevet gik der ikke
længe, førend Ellen fandt ud af, hvordan tingenes tilstand
i virkeligheden hang sammen. Hun sagde, at kineserne på
det punkt lignede ”kalkede Grave”, og hun blev en indædt
forkæmper for de kinesiske kvinders rettigheder. Det gjaldt
især de små pigers indbundne fødder, deres manglende
adgang til skoler og oplysning samt traditionen med at
arrangere ægteskaber mellem helt små børn. Nogle gange
var børnene end ikke født. I 1903 havde hun samlet tre
små piger til sin skole, og hun forlangte, at de skulle have
løst deres snærende bånd på fødderne, men som Ellen selv
skriver:

Ellen havde dog helt glemt at spørge om lov hos DMS’
bestyrelse til at starte en skole, og den slags selvstændige og
uovervejede initiativer så man bestemt ikke på med venlige
øjne. Ellen fik dog lov at beholde sine piger, og de flyttede
ind hos Ellen i 1903. På den måde blev kostskolen startet.
Som udgangspunkt skulle familierne betale for deres døtres
uddannelse og ophold på kostskolen, men der kom også
støtte fra Danmark. To år senere åbnede Ellen en skole på
et lille bjerg i den østlige ende af byen, og i 1914 kunne
hun igen udvide med mellemskole og seminarium. Eleverne herfra kom senere til at undervise på små landsbyskoler
ude i oplandet, og der blev lavet sommerskoler, hvor frivillige underviste fattige børn. Dermed kom hendes initiativer
meget længere ud end de skoler, hun drev. Året efter, i 1915,
åbnede Ellen en børnehave - den første af sin slags i hele
Manchuriet.

”Det vakte Modstand, naar de smaa Piger fik løst deres Fødder i
Missionsskolen. Da Jung-Hwas [Rong Hua] Fader havde tilladt, at
Datterens Fødder blev løst, gjorde Svigermoderen og Naboerne Opstyr
og anklagede ham for Dommeren. Heldigvis blev han dog frikendt,
måske fordi Dommeren selv var Manchu, og de havde ikke Tradition
for at snøre pigernes Føddder.” 343
Det førte dog til, at svigerfamilien hævede forbindelsen
mellem pigen og deres søn. Det var bestemt ikke en sag,
de tog let på. Kredse i Randers ”adopterede” pigen, og hun
blev kendt som Randers-pigen. Episoden blev startskuddet
til en årelang kamp for kinesiske kvinders rettigheder og en
gradvis opbygning af en, både i dansk og international sammenhæng, imponerende skole- og industrivirksomhed her i
en fjern afkrog af Manchuriet i byen Dagushan.

Skolen i Dagushan startet af Ellen Nielsen. Idag fungerer bygningen
som kirke.

Niejia Puzi - Nielsenfamilien Landsbyen, som den blev kendt som,
dækkede et stort område i den lille by Dagushan. Hele den øverst venstre del af byen her på billedet

I 1911 lod hun et par enker flytte ind hos sig. I første omgang som en hjælp til dem, men hun fandt dog hurtigt på,
at de kunne arbejde og tjene penge ved at sy, og hermed
blev industriskolen en realitet. Det var som leder af denne,
at Ellen i årene herefter fik hendes forskellige aktiviteter
til at vokse til en imponerende virksomhed. Til skolen og
seminariet blev der med tiden ansat kinesiske rektorer. Systuen blev udvidet med afdelinger for broderier, strømper,
vævning, kniplinger og silkeproduktion, og produkterne
blev solgt både rundtomkring i Kina, i Danmark og med
tiden så langt væk som i Australien. Efterhånden blev
der også plads til mændene - kokke, snedkere, bådfolk,
rengøringsfolk, røgtere, en forvalter og adskillige andre
løsarbejdere samt andre af lokalsamfundets svage, herunder
et par sølle opiumsvrag, som Ellen søgte at afvænne.
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Endnu flere kom til, både bønder og arbejdsløse håndværkere, og efterhånden blev det en hel landsby i landsbyen, som
fra 1921 endda havde egen kirke. Niejia Puzi - Nielsenfamilien Landsbyen, som stedet kom til at hedde i folkemunde voksede hurtigt. Ellen ønskede, at landsbyen blev selvforsynende, men manglede, for at økonomien skulle hænge sammen, dertil mere jord til både frugttræer, landbrug og silkeavl.
For at få lov til at købe og eje jord valgte Ellen Nielsen i
1931 som den eneste af de danske missionærer at blive kinesisk statsborger. Ud over landbrugsjord købte hun også
arealer med rørbevoksning i floddeltaet for at have en god
forsyning af brændsel. De opdrættede grise, høns og køer
og blev, som Ellen havde ønsket det, i det hele taget stort
set selvforsynende med alt, hvad de skulle bruge i dagligdagen. Alle medarbejdere fik den samme månedsløn, syv
kinesiske dollars, og havde fri skolegang for børnene.

Ellens store foretagsomhed kom også ofte de andre danske
missionærer til gavn. Bl.a. var det hende, der arrangerede
alt, når op mod hundrede missionærer hvert andet år samledes til årsmødet i Fengcheng. Endnu flere kunne samles, når der blev afholdt julefest i Ellen Nielsens landsby.
Også her stod hun selv for langt det meste arbejde. Hun
var en ukuelig arbejdshest, der konstant var i gang med
mange ting. Hendes krav til både sig selv, venner, ansatte
mv. var høje. Ofte var hun også i konflikt med flere af de
mandlige missionærer og følte derfor tit, at der kun var lille
opbakning fra hendes mandlige kollegaer til hendes projekt. Hun fik desuden tildelt adskillige næser af nogle af de
mandlige missionærer. bl.a. af Johannes Vyff i forskellige
økonomiske anliggender. At Ellen var i konflikt med Vyff
var måske alligevel ikke så underligt, i betragtning af at han
tidligere havde været blandt dem, der var imod, at Ellen i
sine skoler skulle uddanne kvinder ”til en Flok feministiske
Frøkener”. I stedet burde de uddannes efter ”Guds eget
Kvindeideal, som Hustru - Mandens Medhjælp”.344
Ellen Nielsen var også den første kvindemissionær, der
kørte rundt i oplandet på cykel – noget, hun selv havde
forsvoret nogensinde skulle ske. Hun var ligedes en pionér
inden for brug af både fotografiapparat og lysbilledapparat,
såvel som hobby som i arbejdet.

Ellen startede bl.a. husholdningsskole, industriskole og pigeskole.
Til tider var der over 500 medarbejdere og elever.

Selvom Ellen måske også i Danmark havde været en bemærkelsesværdig dame, er det nok alligevel højst tvivlsomt,
at hun ville have haft de samme muligheder eller i det hele
taget have fået ideen til et lignende foretagende, hvis hun
var blevet hjemme. I sin samtid blev hun hædret mange
gange af skiftende lokale kinesiske regeringer, og igen i
nyere tid er mindet om Nielexin, der var hendes kinesiske
navn, kommet til ære og værdighed igen. I begyndelsen af
1990’erne blev der endda rejst en mindesten for hende i
Dagushan.

Pigeskolen på skovtur 1933.

For at få lov til at købe og eje jord valgte Ellen Nielsen i 1931 som
den eneste af de danske missionærer at blive kinesisk statsborger.
Hun arbejdede også selv i marken.
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Karen Gormsen – børnehjemmets mor

Karen Gormsen ville egentlig have været til Indien som
missionær, men sådan skulle det ikke blive. Hun blev
født i Vøjstrup, midt imellem Odense og Fåborg, i 1880
og voksede op med dagligt hårdt arbejde på det lille husmandssted, som forældrene drev. Hun blev tidligt optaget
af ideen om at skulle ud og missionere, og efter endt uddannelse til sygeplejerske efterfulgt af et år på DMS’ skolebænk kom hun i 1906 til Dandong i Manchuriet. Bestyrelsen mente, at der her var mere brug for missionærer, end
der var i Indien. Fra 1908 arbejdede hun som jordemoder
og sygeplejerske på det nyåbnede hospital i byen, hvor
hun også begyndte at uddanne kinesiske sygeplejersker.
Det skete ikke sjældent, at et lille spædbarn blev efterladt
uden for de danske missionsstationer, men danskerne var
selvfølgelig ikke i stand til at påtage sig ansvaret for alle
børns skæbne. Birgit Djurhuus fortæller:
”De var pakket ind i en stråmåtte, og man kunne se, der stak en
hårtot ud ... oh, det syntes vi var væmmeligt. De blev liggende, og så
kom hundene og åd dem! Jamen, det kunne ikke nytte noget. Det gjalt
for kineserne om, at ånderne fik det, de skulle have, og hundene spiste
de efterladte spædbørn, og så var ånderne stillet tilfreds.” 345
Det var udbredt praksis i Kina at sælge pigebørn videre til
bodeller i tilfælde af stor fattigdom eller at lægge syge eller
uønskede børn ud til hundene. For Karen Gormsen blev

dette for meget, og hun endte med at tage en forældreløs
pige til sig – den første af flere hundrede, skulle det siden
vise sig. Pigen blev en dag bragt ind på hospitalet med koldbrand i de indbundne fødder. Forinden var hun blevet taget
ind som svigerdatter i en anden familie, så svigermoderen
fra starten kunne opdrage på sin kommende svigerdatter,
endnu inden søn og svigerdatter var blevet gift. Svigermoderen forsørgede familien som prostitueret, og svigerfaderen spillede og røg så til gengæld pengene op.
Efter behandlingen på hospitalet valgte pigen at blive hos
Karen. Utilfreds med denne beslutning forlangte pigens
forlovede at få hende udleveret. Da hun forinden var blevet
16 år, forlangte Karen til gengæld, på traditionel kinesisk
vis, brudepenge for hende, og det endda så mange, at manden blev helt afskrækket og opgav sit forehavende. Siden
købte Karen også mange gange piger fri fra et af de mange
lokale bordeller.
Flere børn kom til, og for at de ikke skulle fryse ihjel på
trappestenen foran hospitalet, indrettede Karen en skuffe
i muren, hvor anonyme kinesere i nattens mulm og mørke
lagde deres små hjælpeløse børn. Flere måtte have deres
fødder amputeret, og det lykkedes Karen at skaffe kunstige
ben og fødder i Danmark. Hun fortæller om et sæt tvillinger, der blev bragt til hospitalet, og som heldigvis var så
små, at de ikke havde fået fødderne ombundet:

Karen Gormsens børnehjem: Karen Gormsen kom til Dandong i 1906. Hun startede med at tage en enkelt lille pige til sig, og det udviklede sig med
tiden til et børnehjem med flere hundrede børn.
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“Saa er der Tvillingerne - 18 mdr. – Det var en Morgen, Dr. Larsen
gik Stuegang; vi stod netop ved en Kone, der laa med en lille nyfødt
Dreng; da kom der en Kone ind med et Forklæde fuldt at noget, og ud
paa Kangen hældte hun to smaa nyfødte Piger, idet hun sagde: ’Her
er to Børn Frøken.’ - Deres Mor var Enke, og Børnene skulle enten
være solgt eller dræbt. Moderen ville have dem dræbt, men Søsteren
mente, at det var bedre at bære dem til Byen; thi der kunne man dog
maaske faa 2 doll. for hver, hvis man henvendte sig til et af de mange
Skøgehuse; men saa reddede en kristen Nabokone dem. [...] Jeg har
haft saa megen Glæde af dem; [...] alle Mennesker siger, de er saa
søde, det er ikke alene mig, der siger det.” 346
I 1916 tilbød Dandongs byråd Karen Gormsen en byggegrund, hvor hun kunne bygge et rigtigt børnehjem, og hun
blev efterhånden kendt som jiaoshi, der egentlig bare betød
lærer. Børnehjemmet blev senere hen flere gange udvidet, eftersom der kom flere børn til, og blev indrettet med
soverum og dagligstue, og børnene fik gratis undervisning
på stedet. I 1936 var der 136 børn, og under anden verdenskrig voksede tallet til over 200. Med så mange måtte hun
selvfølgelig have adskillige kinesiske hjælpere. Karen fortsatte samtidig med at være ledende sygeplejerske på hospitalet og var endda også i en periode leder af hele kvindemissionen.

Det skete, at et barn havde fået en navneseddel bundet om
sig, men ellers fik børnene nye navne, og alle fik de Karen
Gormsens kinesiske efternavn, Guo. De kinesiske myndigheder gav Karen forældremyndighed over alle børnene,
og de støttede også børnehjemmet økonomisk, mod at hun
modtog alle forældreløse børn, de sendte til hende.
Hun fik desuden støtte fra kredse i Danmark og fra flere
prominente personer i lokalsamfundet, som fx amtmanden og bankdirektøren. Derudover bidrog hun også ofte
selv. Bl.a. brugte hun hele arven fra sine forældre på børnehjemmet. Lignende institutioner havde simpelthen ikke
eksisteret førhen i Kina, og hun var meget beundret. Selv
guvernøren for det, der dengang hed Andong-provinsen,
var en stor beundrer. Han kaldte Karen Gormsen for ”Antungs kommunist nr. 1.” 347 Efter den japanske besættelse
i 1931 og senere under anden verdenskrig blev det langt
sværere at opretholde børnehjemmet, og Karen kom til at
kæmpe med næb og kløer for at skaffe mad til de mange
sultne munde.

Karen Gormsen med en flok af sine børn i Dandong ca. 1925. Den anden sygeplejerske ved Dandong hospital, Ane Mette Frank Stauns,
står bagved.
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Lydighed og Sanddruhed - Skolemission

At tilbyde undervisning til de kinesiske børn - kristne såvel
som ikke-kristne - blev hurtigt et vigtigt mål for DMS og
dermed også et særligt arbejdsområde for de danske missionærer. Om baggrunden for DMS’s skolemission har pastor Løgstrup følgende at sige:
”Vi har Skolemission først og fremmest for at bringe Kristenkundskab ud i Verden, men tillige for at komme Oplysningstrangen hos
Østens Folk i Møde. I [...] China er der jo bogstavelig talt Millioner,
som nu tørste efter Kundskab og Viden; de gamle Rammer og Fordomme sprænges mere og mere, og ogsaa de vil være med og paa Højde
med dem, som hidtil har været de førende Folk i Verden.” 348
Det var da også langtfra alle elever, der var kristne, når de
startede på en missionsskole, men mange af dem blev det i
løbet af deres skoletid.
Den kinesiske rektor Lu så missionsskolernes mål som ”[A]
t opdrage kristne Drenge og Piger til at blive gode Mænd og
Kvinder, virkelige Kristne, og at faa ledet ikke-kristne Drenge
og Piger til at blive kristne Børn.”349 Desuden mente han, at det
var umuligt ”At føre Mennesker ud af hedensk Overtro ind i

Sandhedens Lys og fra mørk Uvidenhed til Civilisation uden
om Uddannelse.”350 Derfor skulle der bygges missionsskoler.
Skolemissionen blev egentlig, som nævnt ovenfor, startet
af Ellen Nielsen i 1903, men nogle år senere kunne Bolwig
etablere den første drengeskole, og atter nogle år efter, i
1908, begyndte Johannes Vyff at realisere sine ideer om en
kostskole i udkanten af Dandong i området Picaigou. Det
blev det mest omfattende arbejde overhovedet.
I 1905 bliver det næsten to tusind år gamle eksamenssystem afskaffet i Kina, og et nyt offentligt skolesystem
bliver, med kraftig skelen til det japanske, oprettet. Tidligere havde al lærdom været fokuseret på udenadslære af de
kinesiske klassikere, bl.a. filosofferne Kongfucius og Mencius. Nu skulle eleverne i stedet til at lære at skrive og regne
og undervises i historie, biologi, geografi osv. Der kom
dog til at gå endnu nogle år, inden skolereformen for alvor
bredte sig ud over Kina. Karl Hertz skriver i et julebrev
hjem til broderen Viggo i 1911, at han er bekymret for den
opvoksende ungdom og det nye skolesystem i Kina:

Drengeskolen i Fengcheng med missionær Lykkegaard på bagerste række.
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”Mon der ikke mange Steder snarere prygles for lidt end for meget nu
til Dags, saa der opvokser en selvstændig (blødagtig) Slægt, selvom det
ikke gaar saa vidt som ved nogle af de moderne Skoler her i Kina,
at det er Eleverne selv, der bestemmer, hvad de vil læse, hvad de vil
eksamineres i til Eksamen, naar de vil have Ferie osv.” 351
Efter mange års uoverensstemmelser vedrørende skolesystemet var der omkring 1918 skabt en nogenlunde
ensretning mellem missionærskoler og kinesiske regeringsskoler, så uddannelsesforløbet og undervisningen i skolerne
lignede hinanden.

Drengeskolen i Fengcheng (Beijingzi) i 1919.

I 1909 var der 123 drenge og 58 piger i skolerne på de fem
missionsstationer. Dette tal var i 1924 vokset til i alt 1875
elever fordelt på 1466 elever i underskolen, 255 i mellemskolen og 154 på gymnasierne. På samme tid arbejdede
omkring en tredjedel af de 76 udsendte missionærer inden
for skolearbejdet. I 1937 fik danskerne endda oprettet en
præsteskole, men der nåede dog kun at blive uddannet et
enkelt hold elever, inden skolen pga. japanernes stigende
kontrol i 1940’erne måtte lukke igen.
Man kan få et indtryk af noget af skolearbejdet ved at læse
Minna Bolwigs egen beretning om arbejdet efter udvidelsen
af skolen i Dagushan:
”Med Oprettelsen af Mellemskole-Gymnasiet 1912 begynder en ny
Æra i Skolelivet i Ta-ku-shan. Hidtil havde der kun været den almindelige Elementærskole, [...] men nu blev der tilføjet to Mellemskoleklasser, som senere skulde føre op til de fire Klasser i Gymnasiet. [...] Det var store Drenge paa 15-16 Aar, [og] det var en
Fornøjelse at undervise dem. [...] Det at have Eleverne boende i
Gaarden i flere Aar har overordentlig meget at sige. [...] Selv om
de kommer fra gode, kristne Hjem, som Tilfældet var med et Par
af disse, saa er der dog saa meget, de skal lære, f.Eks. Properhed

Bibelkvindeskolen i Fengcheng, blev startet i 1922 og ledet af Nanny Brostrøm frem til den måtte lukke i starten af 1940’erne.
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med deres egen Person og deres Værelse, almindelige Høflighedsformer, som det at banke paa Døren, naar man skal tale med Muhshi [mushi] eller Shi-niang (Præsten eller Fruen) og ikke gaa ind,
naar der ikke blive sagt ’kom ind’ – lukke Døren ordentlig efter
sig, naar man gaar - jeg mindes engang i den første Tid, hvorledes
Muh-shi ulejligede sig helt ned igennem to Gaarde til den store Port,
for at hente en Synder tilbage, der havde glemt at lukke Døren,
da Audiensen var til Ende - han huskede det nok for Fremtiden.
Saa er der de store Dyder som Lydighed og Sanddruhed, - at efterkomme en Ordre i samme Øjeblik, den bliver givet, og altid tale
Sandhed, selv om man kan komme i Ulejlighed for det.” 352
Det var i lige så høj grad opdragelse eller vestlig kultur
som uddannelse, det gjaldt. Tonen bløder gevaldigt op i det
næste afsnit:
”Trods alt kan der blive Tid og Rum for mange fornøjelige Timer i
Skolegaarden, ikke at tale om Søndag Aftenerne i ’Præstegaarden’
med Skak- og Damspil, Ludo, Halma, historisk Firkort, Samtale,
flerstemmig Sang og under Tiden The og Kager.

Adskillige af eleverne herfra gik videre og blev uddannet til
lærere og læger fra især de to store skoler i Shenyang, Arts
College og lægeskolen, hvor bl.a. dr. Ellerbæk, som tidligere
nævnt, underviste og var rektor i mange år. Flere kom også
på universitetet i Beijing, og nogle af dem vendte tilbage
og underviste på såvel danskdrevne som andre skoler eller
arbejdede på hospitalerne eller i lokaladministrationen og
havde dermed en indflydelse på området i langt større
omfang end den direkte missionsvirksomhed i det sydlige
Manchuriet.
Det var på dette tidspunkt, i 1920, allerede bestemt, at
gymansiet i Dagushan under Bolwigs ledelse skulle flyttes
til Picaigou uden for Dandong, hvor også både haveskolen
og evangelistskolen var blevet placeret. Bolwigs og elevernes protester over for DMS rokkede ikke ved beslutningen
om lukningen af skolen i Dagushan, der var taget, mens
Conrad og Minna var på orlov i Danmark.

Det er saa let at holde af Kineserne; de er elskværdige og godmodige af Naturen, og saadanne store Drenge og unge Mænd kan saa
forunderligt liste sig ind i ens Hjerte, saa man slet ikke kan blive fri
for dem igen.” 353
Drengskole i byen Shajianzi i nærheden af Huanren 1920.
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Skolerne i Brændehuggerdalen

Nye former for pædagogik og undervisning fandt vej til
Kina med DMS’ voksende antal af skoler. DMS fik med
tiden et mindre skoleimperium i området Picaigou (”hugge
brænde-dalen”) uden for byen Dandong, og tanken bag
disse var af en helt ny type end de ellers etablerede skoler i
området. Projektet blev startet af Johannes Vyff, som havde
fået ideen at tilbyde de større drenge i skolerne - først og
fremmest fra missionens skoler, men også fra andre steder et slags alternativt gymnasium. Det var dog vigtigt, at denne
videreuddannelse ikke bare skulle være boglig. Den skulle
desuden bestå af nogle timers dagligt fysisk arbejde i fx
skolens have og frugtplantager, hvor de kunne få praktisk
erfaring som opfølgning på teoretisk undervisning i klasselokalet. Et af formålene hermed var for Vyff at nedbryde
den klassiske fordom mod legemligt arbejde som værende
mindreværdigt. Evangelist- eller bibelskolen skulle knyttes
til stedet, for at de samme unge mænd senere kunne videreuddanne sig til missionærer for med tiden at medvirke til at
skabe grundlaget for en selvstændig kristen kinesisk kirke.354

ikke havde fuld kontrol med udviklingen af arbejdet på stedet. Begejstringen var dog stor, da han kunne skrive hjem i
julen 1912: “Det var en af de største Glæder, jeg har oplevet i Kina, at døbe disse unge, friske Mænd. - De har lært at
bestille noget og er sunde både til Sjæl og Legeme.”356
For at kunne realisere sin drøm skulle Vyff bruge et stort
område, hvor man kunne dyrke jorden. Det må i denne
periode have været muligt for udlændinge at købe jord i
Kina, for det lykkedes Vyff at indsamle midler nok til, at
han kunne købe 30 tønder land bar mark i et bakket område uden for Dandong. Området hed Brændehuggerdalen,
men det var vist længe siden, det sidste træ var blevet fældet
her. Her blev skolen bygget, og jorden udenom skulle laves
om til planteskole, hvilket da også lykkedes med tiden.
Vyff ansatte også en dansk gartner, der havde arbejdet
for et amerikansk selskab i det nordlige Manchuriet med
at etablere jordbrug. Andersen hed han, men hans tid på
skolen blev kort, da han i 1917 fik tuberkulose og døde få
måneder efter.
Vyff og senere Niels Østergaard (1921-27) og Kaj Olsen
(1927-50) opdyrkede og tilplantede sammen med eleverne
det golde område og forvandlede det til en frodig have,
ingen kunne have forestillet sig. Vyff hentede frø og planter fra hele Kina og resten af verden, og planteskoleforretningen begyndte at gå godt. I 1916 skriver han: “Skolen
kan sælge alle de Frugttræer der kan produceres.”357 Allerede
samme år måtte man dog opgive at give eleverne gratis ophold på skolen. 15 dollars per elev blev den årlige betaling
sat til. Undervisningen var dog stadig gratis.

Skolerne i Brændehuggerdalen. Evangelistskolen i forgrunden med
forstanderboligen bagved, hvor familien Aagaard Poulsen boede.

Langtfra alle kunne se det fornuftige i Vyffs tanker, og han
var da også selv i tvivl, men trøstede sig med, at alt ifølge
hans egen overbevisning lå i de højere magters hænder: “At
kun faa forstaa mig i denne Sag, kan til Tider være svært
nok, men noget afgørende siger det ikke; det afgørende ligger i, om Skolen er i Plan med Guds Tanker eller ej.”355 Den
daglige plan for skolen var fem timers undervisning og tre
timers fysisk arbejde i haven, og Vyff spurgte i 1915 sig selv,
om det var forkert at bruge de unges - og sin egen - tid på
fysisk arbejde, skønt målet på lang sigt var at fremme den
kommende kirke i Kina - en kirke, der både skulle være
selvfinansieret og have selvstyre. Et af de centrale problemer var dog fortsat, at han boede for langt væk fra skolen
til at kunne komme mere end hver anden dag og dermed
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Johannes Vyff kørte som nævnt selv projektet med skolen de første mange år, men bl.a. uenigheder mellem ham
og bestyrelsen hjemme i Danmark om den retning, skolen
skulle tage, førte til, at DMS overtog ledelsen af skolen og
i 1919 ansatte Anders Aagaard Poulsen som leder i stedet.
Vyff derimod blev i Dandong som missionær, men han bevarede dog en stærk tilknytning til stedet frem til sin død i
1932.
Årene fra 1925 og frem til 1930 blev langt vanskeligere end
tidligere. Den nationale vækkelse, der fulgte efter demonstrationerne i Shanghai i maj 1925, greb hurtigt om sig, og
bevægelsen var ikke alene fremmedfjendtlig, men også kristendomsfjendtlig. Eleverne på de danske skoler faldt fra i
stor stil, og demonstrationer var ikke ualmindelige. Fjendtligheden synes ikke at være helt ubegrundet. Missionsskolerne var oftest ledet af udlændinge og, som nævnt, efter
udenlandske principper, kultur og moral, og undervisnin-

gen favoriserede fx vestlig historie og geografi frem for
den lokale kinesiske. Men nu stillede myndighederne andre
krav til skolerne, bl.a. at undervisningen i kristendom skulle
adskilles helt fra skemaet.
På skolen i Dandong kom der dog også flere fag til, bl.a.
sløjd, og der blev tilført ideer og tanker fra den danske
højskolebevægelse, men som følge af en ny lovgivning, der
pålagde udenlandske skoler at ansætte kinesiske ledere, blev
der i 1929 ansat en lokal rektor og en kinesisk bestyrelse.
Samme år blev skolen indregisteret som kinesisk skole og
fulgte herefter reglerne og timeplanerne for disse. En eksamen fra gymnasiet San Yu, som det hed, gav herefter
direkte adgang til universitet eller en anden højere læreantaIt. Få år efter, i 1933, udvidedes skolens undervisning
igen med timer i teoretisk have- og landbrug, der i 1937
kunne tages som en toårig særskilt uddannelse.
Skolen var bl.a. medvirkende til, at området omkring Dandong blev et af Kinas førende inden for frugt- og bæravl.
Danskerne indførte også jordbær til området, som med
årene blev kendt langt ud over provinsgrænsen, og sammen med planter, buske, træer og frugter blev de solgt og
eksporteret vidt og bredt.

Niels Østergaard - den berejste gartner

Niels Østergaard var en af de få missionærer, der havde
været udsendt for andre missionsselskaber, før han ad
mange omveje i 1921 endte i Dandong og kunne starte i
stillingen som leder af planteskolen. Allerede i 1909 var han
første gang landet i det centrale Kina, udsendt som missionær af et norsk selskab, og senere arbejdede han for et
amerikansk selskab i Manchuriet. På vej hjem til Danmark
strandede han under første verdenskrig i Canada, og da omstændighederne tvang ham og familien til at blive, slog han
sig ned som nybygger. Da freden kom til Europa, begyndte
han at arbejde for krigsfangehjælpen mellem Frankrig, USA
og Kina. Her hjalp han bl.a. kinesiske soldater, der havde
været i Frankrig (især for at grave skyttegrave), med at komme tilbage til Kina efter at have været taget til fange af tyskerne. Han var også uddannet gartner og passede dermed
særdeles godt til stillingen, og i 1921 ankom han med sin
kone og deres seks børn til Picaigou klar til jobbet på skolen. Ved ankomsten havde han dog allerede i årevis været
plaget af en form for kronisk diarré, han havde pådraget
sig i Centralkina, og med årene svækkede sygdommen ham
yderligere, så han i 1927 måtte opgive sin stilling. Mindre
end to år efter hans tilbagekomst til Danmark døde han af
sin sygdom.356

Morgengymnastik for eleverne på de danskstartede skoler i Brændehuggerdalen.
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Der var trængsel i Kineserværelset
– Orlov, ferie og fritid

Som nævnt tidligere var det hensigten, at missionærerne
skulle have orlov efter hvert sjette år, for dér at kunne tage
på en rejse til Danmark, og selvom de langtfra altid fik det,
dukkede der alligevel med jævne mellemrum en kinamissionær op i det danske. Det skete ikke sjældent, at orlov var
hårdt tiltrængt. En del af de udsendte blev ofte syge i Kina
af dysenteri, tyfus, kolera og mange andre alvorlige sygdomme, og et ophold i Danmark skulle få dem på højkant igen.
I tilfælde af meget alvorlig sygdom, som man mente kun
ville kunne helbredes ved et ophold i Danmark, blev missionærerne endda beordret hjem på sygeorlov. Naturligvis
var mange spændte på at komme hjem til Danmark - ikke
mindst for at se deres børn, hvis de som mange havde efterladt dem i andre familiers varetægt. Børnene havde ofte
fået et nyt liv, og hvis de var blevet afleveret i Danmark som
fire-femårige og først genså deres forældre efter seks til syv
år, ja, så er det ikke underligt, hvis gensynet måske har virket lidt akavet og underligt for begge parter.
Når de danske missionærer ankom til Danmark og mest af
alt trængte til at slappe af, ventede der dem ofte et stramt
program, da de altid blev inviteret til at holde foredrag i
menigheder spredt ud over hele landet. Det var en vigtig
del af arbejdet at fortælle om det fortsatte behov for støtte
til arbejdet og missionen i Kina. Ikke alene den økonomiske, men i lige så høj grad den åndelige støtte, de danske
kirkegængere bidrog med. Når folk rundtom i Danmark i
årevis med stor interesse havde fulgt missionærerne, deres
arbejde, glæder, sorger, familieforøgelser og tillige velvilligt
havde indbetalt store summer i støtte, var det kun naturligt,
at man også gerne ville se og høre dem fortælle i levende
live, når de var i landet.
Det var altså bestemt ikke afslapning, der ventede missionærerne, når de skulle på orlov. Således havde Peter Nørgaard i løbet af sin første orlov fra 1915 til 1916 over 230
møder, foredrag, kurser, gudstjenester osv. i skoler, kirker,
forsamlingshuse og mange andre steder i hele Danmark.
Man kan få en fornemmelse for hans store arbejdsindsats,
når han i sin dagbog skriver om arbejdet med missionsudstillingen i Århus i marts 1916. Her byggede han bl.a. en
kinesisk ”Kang med kinesisk Komfur og Gryde, fik
Væggene behængt med Kineserting og var i Kineserdragt
og fortalte næsten uafbrudt. [...] Der var trængsel i Kineserværelset”, som han med slet skjult stolthed og tilfreds-
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Her var både Minna Frantzen og Peter Nørgaard klædt ud i kinesisk tøj
til en missionsudstilling i Danmark. Og dette år var der også en kineser
med fra Manchuriet, hvilket skete et par gange.

hed senere noterede sig i sin dagbog. Senere stod der
endda i et af KFUM’s blade: ”Efterspørgslen har været stor,
saa stor, at det har været ganske umuligt at tilfredsstille den.
Der er adskillige, som ikke har kunnet faa deres Ønske opfyldt om at faa Nørgaard til at komme og holde Møde.” 360
En orlov kunne næsten være uoverskuelig bare at tænke på.
Der var så mange møder og så meget arbejde i vente for
Conrad Bolwig, at han i foråret 1909 skriver indtrængende
til bestyrelsen:
”Jeg [vil] gerne spørge [...] om de vil have noget imod, at jeg får lov til
selv at bestemme, hvor mange og hvilke møder jeg vil holde? Jeg vil nødig tilbringe den meste tid med at rejse rundt fra møde til møde [...] Jeg
er bange for, at jeg ofte vil komme til at tale således, at mine tilhørere
snarere frastødes end tiltrækkes – rent bortset fra mine mangelfulde
evner til at fremstille Guds riges sag blandt Hedningerne, som den
burde fremstilles.” 361
Han spørger endda, om han må have lov til slet ikke at
forlade Kina i denne omgang. ”Måske vil arbejdet lægge
således beslag på mig, at det vil være bedst, om jeg blev
herude.”362

Som man kan se af Anders Aagaard Poulsens optegnelser
fra foråret og sommeren 1930, hvor familien var hjemme
på orlov, var antallet af møder ikke blevet mindre.
”Straks den 2. januar drog jeg ud på en Hellig 3 Kongers-rejse, der
førte mig til Vindum, Vestervig, Agger, Gjelstrup og Gjørding.
Næste tur til Skanderborg, Skovby, Hedensted, og Odense. Næste
tur til Ringe, Marstal, Rise, Ommel, Seest, Vamdrup, Gjørding,
Varde, Skanderup, Svendborg, Assens og så til Lemvig og Nissum,
så hjem da Margrethe [hustruen] blev syg. Hun blev opereret for
blindtarmsbetændelse, og det slog min rejseplan en del i stykker. I
april til Jylland, Vesterbølle, Aalestrup, Ranum, Nr. Aaby. Et par
dage hjemme, så til Odense og til Ribe. Efter påsken på tur til Sydsjælland, Haarslev [...] I maj til Fyn, Allerup, Allested, Vejle, til
Esbjerg, Grindsted, Århus, Mørke og videre til Nyborg Strand. I
juni i Horsens og Løsning, Brylle og Tommerup og resten af måneden
på kursus i København.” 363
Og sådan fortsætter listen med flere møder, FDF-lejre og
kurser på højskoler helt frem til genudsendelsen til Kina
den 7. september.

Under orloven blev også missionærbørnene i deres ferier klædt ud og taget med til missionsudstillinger rundt omkring i Danmark. Familien Nørgaard
sidder i midten.
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Som Peter Nørgaard var ved missionsudstillingen i Århus,
var missionærerne til foredragene oftest klædt i kinesisk tøj
– tøj, som de aldrig ville bære til daglig i Kina, men kun tog
på for sjov og til festlige lejligheder. Men ved foredragene i
Danmark gav klæderne en ekstra oplevelse til de fremmødte.
For at imødekomme manges forestilling om det eksotiske
Kina medbragte missionærerne desuden ofte forskellige ting
og souvenirs fra Kina til at vise frem.
Når man drog ud som missionær, opgav man samtidig livet i
Danmark, og det lader da heller ikke til, at nogen af de danske missionærer bevarede en bolig i Danmark, mens de var i
Kina. De måtte derfor først tage ophold hos familie, venner
og bekendte, når de var på orlov, inden de fleste typisk efter
et stykke tid, ikke uden et lettelsens suk, fik logi i Det Danske Missionsselskabs store boligkompleks i Hellerup - en
bolig, som selskabet stadig (nu som Danmission) ejer.
De danske missionærbørn, som var med hjemme på orlov,
gik som tidligere nævnt sædvanligvis på Maglegårsskolen i
Gentofte. I sommerferien kunne de så følges med forældrene rundt til møder, hvor også de undertiden var klædt i
kinesisk tøj. Børnene talte oftest bedre kinesisk end dansk
og var derfor selvfølgelig en attraktion i sig selv. Det var
naturligvis heller ikke nemt for børnene pludselig at skulle
gå i dansk skole, og selvom børn ofte har en evne til at tilpasse sig nye forhold, var alene det at komme til en skole

med tusind elever en meget stor omvæltning. Ligeledes var
det tøj, som børnene havde med fra Kina, langtfra sidste
skrig og passede måske ikke altid lige godt ind blandt det
bedre borgerskabs børn. Flere af dem har da også senere
fortalt om grove drillerier og mobning.
Også når det drejede sig om moden i de voksnes verden,
kunne der være langt fra Manchuriet til Europa. Det fik
familien Vyff at mærke ved ankomsten til Hamburg i
efteråret 1928, hvor de, efter en lang rejse fra Kina, nu
endelig nærmede sig grænsen til Danmark og en velfortjent
orlov. Else Kühle (f. Vyff) fortæller, at folk gloede efter
dem, da de gik en tur rundt i Hamburg. Det var måske heller ikke så underligt, for Elses far, Johannes Vyff, gik rundt
med hvid habit og tropehjelm, og resten af familiens tøj
har nok heller ikke været ”sidste nyt fra Paris”. Én ting var,
at de var vant til at blive gloet på i Kina, men at de nu også
blev det i en europæisk by var næsten ikke til at bære for
Elses mor, Gedua.
I det hele taget kunne den megen virak og opmærksomhed,
der hele tiden var omkring missionærerne, være belastende.
Rebekka Waidtløw skrev til en kollega i Kina i 1904: ”Man
bliver helt fortumlet af al den Stads og Pragt herhjemme,
jeg ved ikke, hvordan jeg skal begaa mig. Jeg længes efter at
komme Hjem til min gamle Rede i Kina igen.”364 Oven på
en orlov i Danmark kunne missionærerne og deres familier
nok trænge til ferie.

Folk gloede efter Johannes Vyff, da han og familien gik en tur rundt i Hamburg. Det var måske heller ikke så underligt, for han gik rundt med hvid habit
og tropehjelm midt inde i byen.
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Ferier

”Min far ville langt hellere blive på missionsstationen
hjemme i Fuyu og arbejde end med familien på ferie ved
havet,” fortæller Birgit Djurhuus om sin far Peter Nørgaard.
”Han kom dog altid modstræbende med alligevel,” griner
hun. Birgits mor, Frederikke (Frede) måtte hvert år overtale ham til, at de skulle tage på sommerferie for børnenes
skyld og for selv at opleve den friske havluft. I flere år tog
familien ned til Beidaihe, et kendt badested ikke langt fra
Beijing. Senere var det ligesom for mange andre danske
missionærfamilier Korea, der blev det årlige ferieparadis. I
Korea var der især mange amerikanske missionærer, og da
de ligesom danskerne en gang imellem var på orlov, stod
der altid tomme sommerhuse, enten ude ved de lange kyststrækninger eller i de maleriske bjergegne, som danskerne
kunne leje. Praktisk nok kunne de ofte også overtage den til
huset hørende koreanske kok. Birgit Djurhuus fortæller:

Hans og Annelise Oksbjerg på sommerferie i Lüshun i 1921.

”Vi kunne jo ikke tale koreansk, men det gjorde heller ikke noget,
for den kone, der lavede mad til den familie, der nu var rejst hjem,
hun hørte ligesom til huset. Når vi så lejede huset, fik vi også den
koreanske kogekone med. Så tænkte mor, jeg kan ikke deres sprog,
men konen kan jo lave mad. Hun kan vel lave den slags mad, som
hun plejer at lave til amerikanerne, den kan vi da vel spise ... Det var
udmærket. Det var jo ikke så langt fra vores.” 365

Birgit Djurhuus (tv.) nød sommerferierne på Ludao.
Else Kühle (forrest til højre) er med en flok andre udlændinge taget til stranden ved Yalu-floden, der adskilte Dandong fra Korea på den anden side.
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En af missionærerne, præsten Alfred Hansen fra Kertemindegnen, købte endda i 1936 et sommerhus i Korea.
Eller det vil sige: Han leasede det for 199 år. Huset lå i
Wonsanbugten, på stranden lige ud til havet på Koreas østkyst, og efter Koreakrigen og Koreas deling regnede familien med, at huset nu lå i Nordkorea, og de derfor ikke havde
nogen ejendomsret over ejendommen længere. Til deres
store overraskelse fik de mange år senere et brev fra en
advokat i Sydkorea, hvori de modtog kompensation for
huset, som, viste det sig, lå lige syd for demarkationslinjen
på den 38. breddegrad.

i Dagushan holdt sommerferie, tog hun herned. Der var
kun ca. 30 km over til øen, men turen gik over åbent hav,
og derfor anskaffede hun en større båd til farten. I løbet
af sommeren kom der regelmæssigt besøgende i form af
elever og ansatte fra skolerne, og fra sidst i 1920’erne og de
næste seks-syv år havde øen sin storhedstid. Mange andre
udlændinge og missionærer fandt vej derover til den smukke natur og de friske fisk og skaldyr, og Conrad Bolwig nød
at guide folk rundt på øen om eftermiddagen, efter at han
om formiddagen havde haft sygeklinik på verandaen.366

Alfred Hansens sommerhus i Wonsan-bugten i Korea.

Her var Thomas sammen med sin far Søren Emil Mikaelsen taget på
udflugt til den kinesiske mur udenfor Beijing.

Ellen Nielsen købte sommerhus på øen Ludao ud for
Dagushan, hvor hun var at finde, ofte iklædt en meget
konservativ og tækkelig badedragt, stort set hver sommer
fra 1912 og frem til 1941 - igennem flere år sammen med
familien Bolwig og de børn fra Ellens ”landsby”, der ikke
havde mulighed for at komme hjem på ferie. Når skolerne

Det var ikke alene Ellen Nielsen, der inviterede på ferieophold. Også Emil Jensen inviterede i 1922 alle de andre
missionærer til at komme på gratis sommerferieophold på
missionsstationen i Fuyu, dengang kaldet Petune. Det var
svært at afslå:

Conrad Bolwig nød at guide folk rundt på Ludao om eftermiddagen, efter at han om formiddagen havde haft sygeklinik på verandaen.
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”Her er vidunderlig vide Udsigter, da ingen Bjerge eller Skove hindrer Udsynet, og især er vore Solnedgange beskuede fra Husenes Tage
berømte. Og her gaar vi ikke og drømmer om Malkekøer og andre
tænkte Herligheder, men vi nyder dem i lysvaagen Tilstand i Form
af frisk Komælk, Æblekage med Flødeskum, hjemmelagte Æg m.m.
Om Ønsket afhentes Gæsterne i egen Kovogn ved nærmeste Station,
og samme Befordring til Udflugter paa Landjorden samt Lystbaad
til Sejlads paa Sungarifloden staar til Gæsternes behagelige Afbenyttelse.” 367

tiltrængt kølig afveksling til det lavtliggende og om sommeren varme Yangzi-floddelta. Chiang Kai-Shek og dennes
frue, Song Meiling, havde siden 1934 også tilbragt mange
somre her i deres pragtvilla, og i sommeren 1948, da Søren
Emil og Anna Mikaelsen og deres tre børn samt sygeplejerskerne Rigmor Madsen og Kirsten Marie Mogensen (194649) holdt ferie her, mødte de Kinas præsident og hans kone,
når de om søndagen gik i den samme kirke.

Chiang Kai-Shek og dennes frue, Song Meiling, holdt også ferie i Guling i sommeren 1948 samtidig med familien Mikaelsen samt sygeplejerskerne Rigmor Madsen og Kirsten Marie Mogensen. De mødte hinanden om søndagen når de gik til gudstjeneste i den samme kirke.

Rigmor Madsen skriver hjem og fortæller om oplevelserne:

Reklame for ferieparadiset Guling på bjerget Lushan i Jiangxi-provinsen, hvor familien Mikaelsen og Rigmor Madsen nåede at holde ferie.

For familen Mikaelsen var situationen en ganske anden.
Da de pga. borgerkrigen i Kina 1946-49 ikke havde
mulighed for at arbejde i Manchuriet, kom de i stedet til
byen Jiujiang i Jiangxi-provinsen, der hvor Yangzi-floden
slår sit sidste knæk, inden den løber mod nord og ud i det
østkinesiske hav ved Shanghai. Byen var en gammel britisk
traktathavn og var også indgang til det yndede ferieområde
Lushan lige syd herfor. Bjergområdet er fuldt af vandfald,
templer og store villaer bygget af rige udlændinge, og da
dets højeste top rager næsten 1500 m op, giver bjerget en

”Det har været en Lise at vandre af sted over Bjerg og Dal og Skovstier med de utallige Vandfald og Kilder piplende frem overalt. Heroppe
i disse dejlige Omgivelser har Lillebror Laurids Mikaelsen faaet sin
første gode Start paa Livet. [...] En stor Oplevelse af en anden Art
skal ogsaa lige med her, nemlig at vi har hilst paa Generalissimus og
Madame Chiang, som har ferieret heroppe paa Kuling [Guling], og
som var til stede ved vor Søndagsgudstjeneste.” 368
Denne sommer vrimlede stedet med missionærer fra alle
mulige missionsselskaber og af alle mulige nationaliter. De
flygtede fra borgerkrigen mellem nationalister og kommunister andre steder i Kina og samlede sig her for at vente
på nye arbejdsopgaver. De blev kaldt de ”udlånte missionærer”, ”ventende missionærer”, ”evakuerede missionærer”
eller ”fordrevne missionærer”, og fælles for dem blev, at de
alle inden for kort tid endnu en gang måtte flygte og denne
gang endda helt forlade Kina.
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Fritid

På trods af rigeligt arbejde i det daglige havde de danske missionærer også fritidsbeskæftigelser. For både
Johannes Vyff og Emil Jensen var den helt store hobby fx at
opstøve sjældne kinesiske antikviteter. Desuden lader det
til, at mange af de mandlige missionærer også fik tid at opstøve andet på deres vej. Jagt var nemlig en af deres helt
store fællesinteresser. Manchuriet var stadig mange steder
en ren vildmark, og der fandtes bl.a. masser af vilde fugle,
tigre og bjørne.
Aksel B. Christensen (1938-49), bosat i Harbin, var også
en ivrig jæger. I efteråret 1948, hvor missionærerne var
blevet fanget bag kommunisternes frontlinje og gang på
gang forgæves forsøgte at få tilladelse til at rejse ud, kunne
de til gengæld, paradoksalt nok, godt få lov til at købe
patroner og gå på jagt. Og noget skulle de jo få tiden til at gå
med. Christensen skriver i et brev til Alfred Hansen og Kaj
Olsen, der befinder sig over 1000 km væk i Dandong:
”Nu kommer jo jagtsæsonen igen, saa jeg skal snart ud at kigge lidt
paa ænderne, der er til tider godt med ænder op og ned ad Sungarien. I
skulde se at faa fat i et par skydere og rasere Yaluen en gang i mellem,
der maa jo være tykt med ænder. Paa saadan en jagtudflugt maatte
man jo i øvrigt let kunne ’forsvinde’ i jeres geografiske beliggenhed.
Her lader det sig ikke gøre.” 369

Kort over det nordøstlige Manchuriet i 1939. Harbin ses til venstre.
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På jagt efter antikviteter omkring 1900.

Grænserne mellem arbejde og fritid var flydende. Den sparsomme fritid blev også ofte brugt til at hjælpe, hvor man
nu bedst kunne. I starten af det 20. århundrede strømmede
der masser af støtte og penge til Kina, og mange projekter
blev udtænkt. Langtfra alle blev dog til noget.

Et af dem, som blev gennemført, sendte i 1918 Anders
Aagaard Poulsen på rekognosceringsrejse sammen med
repræsentanter for det amerikanske Røde Kors for at finde
egnede uopdyrkede områder, der kunne omdannes til god
landbrugsjord af nogle af de mange tusinder af hjemløse
bønder, der havde mistet alt ved de store oversvømmelser
omkring Tianjin i efteråret året før. Da Anders var opvokset
på landet, vidste han en del om landbrug og fik til opgave
at købe landbrugsmaskiner, plove, harver m.m. og sende
det op til det udvalgte område, som lå tæt på grænsen til
det nuværende Nordkorea. De fandt frem til et stykke land
på størrelse med Langeland, hvor sælgeren lokkede med en
stor bestand af både bjørne, tigre og ulve. Anders så dog
ingen af delene. Han var i stedet travlt beskæftiget med
både at nyde forårsblomsterne og de nyudsprunge træer
langs med vejen, samtidig med han nynnede en kåd forårsmelodi. Det lykkedes ham kun med nød og næppe i sidste
øjeblik at undvige at ride lige ind i et afhugget hoved af en
røver. Det var hængt op over vejen til skræk og advarsel for
andre røvere, hvilket var et almindeligt syn mange steder
ved indfaldsveje til de kinesiske byer og ved selve byportene
i disse urolige år, der var plaget af røveroverfald.370

Selvom de hjemlige sysler var knap så drabelige, kunne danskerne dog sagtens være rygende uenige, fx om, hvorvidt
spil var en lødig fritidsbeskæftigelse. Da mange af dem var
fra indremissionske kredse, opfattede de spil, især kort- og
terningespil, som en synd. Til flere af de andre missionærers forargelse spillede fx Minna Bolwig som nævnt ofte
både ludo og halma (en forløber for kinaskak) med sine
kinesiske elever.

Conrad og Minna Bolwig samt sønnen Erling slapper af i hængekøjerne
en varm sommerdag i Dagushan.

Man får desuden indtryk af flere andre missionærer, der
ligesom Peter Nørgaard heller ikke så et behov for at holde
fri. Ud over sine sommerferier, der må have været meget
tiltrængte, svarede fx Ellen Nielsen som regel, at ”hun
trængte skam ikke til at slappe af ”. For hende var det nok
bare at skifte arbejde.

Ellen Nielsen får sig et velfortjent hvil sammen med katten på sofaen.
Det var ikke ualmindeligt at se afhuggede hoveder ved byportene eller
som her forbrydere hængt ud offentligt til afstraffelse og bespottelse.
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Vi kan jo altid lave lidt mere gæld, hvis kassen løber tom
– Økonomi og løn

For at få penge fra Danmark til Kina, var det nødvendigt
for DMS at åbne bankkonti lokalt i Kina, og i 1903 havde
DMS bankkonti i både Lüshun og Shanghai. På den måde
blev der, via en kasserer, som i en årrække var Emil Jensen,
overført penge fra Danmark til Kina og derfra ud til de enkelte missionærer. Et eksempel på, hvor mange penge missionen havde til rådighed, modtog missionen i Kina i 1903
knap 25.000 kr. (1,5 millioner i dag) fra missionsselskabet i
Danmark. I samme tidsrum modtog missionsselskabet over
70.000 kr. (over 4 millioner i dag) i private gaver, hvoraf de
6000 kr. var givet specifikt med kinamissionen for øje.
Dertil kom indtægter fra aktier, renter af legater, salg af
missionsblade osv. Det var gode år for missionsvirksomheden, hvor en imponerende mængde gaver regnede
ned over DMS og dermed også missionen i Kina. Danskernes villighed til at støtte missionsarbejde var også stor
i årene, der fulgte. Som tidligere nævnt donerede danskere

DMS solgte bl.a. missionsmærker som disse til gavn for missionen
i Manchuriet og senere Taiwan.
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således alene i 1918, hvad der i dag svarer til næsten 30 millioner kr.371 til missionsarbejdet i fremmede lande. Heraf var
arbejdet i Kina langt det største foretagende.
Der kom dog også trange tider for missionsselskabet, og
den tidligere så overdådige gaveregn stilnede af. I 1937 står
der i et brev sendt ud fra DMS til nogle af Kinamissionærerne:
”[Det] truer med endnu et stort Underskud for D.M.S. Indtil i Dag
har Gaveindtægterne for December Maaned skuffet os meget. Jeg
spørger mig selv, hvad der kan være Aarsagen. Den er vel at finde
fordelt paa flere Steder: Nogen Slappelse og Træthed, mest af aandelig Art rundt omkring blandt Venner i Danmark er maaske en af
Hovedgrundene.” 372

Den dårlige økonomiske situation midt i 1930’erne betød
fx, at DMS i en periode måtte standse al ud- og hjemrejse
for missionærer. Enten måtte de derfor forblive det sted,
de var udsendt til eller selv finde penge til at betale for en
hjemrejse – enten ved selv at betale for rejsen eller håbe på,
at en kreds eller menighed hjemme i Danmark ville samle
penge ind til at dække rejseomkostningerne.
I Manchuriet skiftede valutaerne adskillige gange i løbet af
perioden 1895 til 1950, og mange typer penge blev brugt
samtidig. Mexicanske sølvdollars, japanske yen og russiske
rubler var stort set alle gangbar mønt en stor del af perioden, foruden selvfølgelig alle de forskellige lokale kinesiske og manchuriske valutaer, såsom traditionelle sølvbarer,
kobbermønter med firkantede huller, kinesiske sølvdollars,
fengtian dollars i 1920’erne, manchuriske yuan under den
japanske besættelse og kinesiske yuan i mange forskellige
udgaver. Det gjorde det til lidt af en udfordring at administrere missionsselskabets økonomi.

Axel Christensen, der var handelsuddannet og fra 1913
til 1923 arbejdede for danske firmaer så forskellige steder
som London, Singapore, New York og La Paz i Bolivia,
opgav en ellers lovende karriere i forretningsverdenen og
blev fra 1923 ansat som handelssekretær på den nye handelsskole på San Yü Skolen i Harbin. Fra 1929 og frem
til 1947 var han sekretær og forretningsfører for DMS
i Kina, men havde dog lov til fortsat at drive privat virksomhed ved siden af. Eftersom DMS’ økonomi gradvist
blev dårligere i løbet af 1930’erne, og det tilligemed ikke
lod sige gøre at overføre penge fra Danmark til Kina efter
besættelsen af Danmark i 1940, var posten som forretningsfører ikke en let opgave. Han skriver i sin levnedsbeskrivelse, at ”min Gerning som Kasserer og Forretningsfører for D.M.S. fik, p.Gr.af de urolige Forhold - der
begyndte med Japanernes Besættelse af Manchuriet i 1931
- og endte med Verdenskrigen - et noget uventet Forløb.

Her 500 Yuan pengeseddel med Mao Zedongs portræt i 1947.
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Spørgsmaal om Midler til Arbejdet, og Veksling af disse
Midler paa bedste Maade kom til at spille en [...] overskyggende Rolle”.373 Han arbejdede ud fra den indtil august
1945 japansk besatte by Dalian frem til 1946, hvorefter han
flyttede til Beijing. Ud over at varetage missionens økonomiske forhold blev det i det følgende efterår også hans
opgave at arrangere hjemrejse for de fleste missionærer hjemrejser, der først, fra flere steder i Nordkina til Hongkong, foregik på de to fly ”Sct. Paul” og ”Sct. Peter”, der
tilhørte det lutherske Verdensforbund, og senere fra Hongkong hjem til Danmark.

dyrt.”375 Nogle gange var det også nødvendigt for Aksel B.
Christensen at involvere sig i mere lyssky transaktioner, og
de andre missionærer var nervøse for, hvor han skaffede
pengene fra. Han svarer lidt kryptisk: ”Det skal for saa vidt
ikke bekendtgøres, og hvis nogen spørger kan I jo bare sige,
at de kommer fra mig. Faktum er, at en dansk forretningsmand er intereseret i at faa lidt penge overført til Danmark
og derfor er villig til at betale lidt mere end der ellers gives
for den slags papirer her i byen for tiden.”376

Hans navnebror Aksel B. Christensen, der var født i Kina af
danske missionærer og sidenhen selv blev det, overtog efter
Axel Christensen rollen som ansvarlig for DMS’ pengesager
i de sidste år af missionærernes virke. Ved siden af sin missionærvirksomhed havde han også i en række år arbejdet for
ØK og blev derfor anset for at være en dygtig arvtager til
posten. Fra basen i Harbin, hvor han blev fanget bag jerntæppet efter de kinesiske kommunisters magtovertagelse af
byen i april 1946, forsøgte han på bedste vis at sende penge
og også ofte mad til de tilbageværende missionærer. På
trods af tilstedeværelsen af internationale banker i Harbin
var det dog pga. borgerkrigen i Kina stadig meget usikkert
at overføre penge fra Danmark til Kina - især inden for
Kinas grænser, hvor landet og byerne var splittet mellem
kommunister og nationalister, og penge derfor ikke altid
nåede frem til den rette ejermand. Også for Aksel B. Christensen kom valutaveksling til at spille en altoverskyggende
rolle pga. inflationens himmelflugt i disse år, der betød, at
alt efterhånden blev talt i hundrede millioner yuan i stedet
for bare hundreder af yuan. I slutningen af 1948 kunne han
fx én dag få 10.000 yuan for en krone, og den næste dag få
en helt anden pris.

Løn

Aksel B. Christensen og Alfred Hansen (1925-40, 1946-49)
har en omfattende brevveksling i disse sidste år. I januar
1949 skriver Christensen: ”Hermed 60 millioner som for en
stor del er ’kommet paa min vej’ for nylig, idet 55 millioner
er shanghaiet efter at jeg modtog dit sidste brev.” 374 Han
har indkøbt for 5 millioner varer til missionærerne i Sydmanchuriet, bl.a. 17 kilo smør samt ost, pølser, skinker og
andre fødevarer, som han sender ned til dem. Der var flere
varer nordpå i Harbin end sydpå, hvor borgerkrigen stadig
rasede, og i efteråret 1948 skriver Christensen og inviterer
Hansen og Kaj Olsen (1927-50) til at komme op til Harbin,
selvom han ved, at det med dårlige transportmuligheder
og ofte manglende lokale myndigheder var en invitation,
de havde mere end almindelig svært ved at imødekomme.
Han tilbyder dem sovepladser i entreen og badekarret.
”Saa kunde I jo købe ind af hjertens lyst. Vi kan jo altid
lave lidt mere gæld, hvis kassen løber tom, øl er rasende
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De danske missionærer fik (næsten alle sammen) løn under
deres ophold i Kina, hvad der ikke altid var en selvfølge for
andre missionselskabers missionærer. Udgifterne til løn for
de syv mandlige missionærer i 1903 beløber sig til 9050,15
kr.,377 og fordelt ud på hver giver det ca. 1293 kr. i årsløn (ca.
75.530 kr. i dag) - en månedsløn på, hvad der i dag svarer
til knap 6300 kr. Lønnen var dog ikke den samme for alle.
Jo længere tid man havde været af sted, jo højere anciennitet og dermed også højere løn. Typisk var det dog, at de
mandlige missionærer fik højere løn end deres kvindelige
kollegaer. Ellen og Kathrine Nielsen, som var de to eneste
kvindemissionærer, fik hver 700 kr. i årsløn (40.891,09 kr. i
dag), altså heller ikke nogen formue. En lærerløn i Danmark
i 1903 var på ca. 600 kr. årligt. Ud over den på daværende
tidspunkt almindelige forskelsbehandling mellem mænd og
kvinder hvad løn angik, var en anden grund, til at de mandlige missionærer fik mere i lønningsposen, at deres løn ikke
bare skulle dække deres egne leveomkostninger, men ofte
også skulle dække en families. Missionærhustruerne modtog nemlig ikke løn af nogen art fra missionsselskabet.
Den stigende inflation i disse år havde også indflydelse på
missionærernes lønninger. I 1919 fik Poul Baagøe (191240) således 5654 kr. i årsløn,378 hvilket ville svare til 126.360
kr. i dag. Ud over at lønniveauet var steget, var leveomkostningerne det imidlertid også. Som nævnt nedenfor var
leveomkostningerne firedoblet fra 1915 til 1919. Missionærernes levefod havde derfor ikke ændret sig mærkbart og
var måske endda blevet lidt forringet. Det lader til, at DMS’
dårligere økonomi mod slutningen af perioden desuden
har gjort, at missionærernes løn faldt en del i forhold til
tidligere. I 1950, ved afslutningen på missionærernes
æra i Kina, fik Kirstine Wemmelund, som havde 25 års a
nciennitet, beregnet sin pension ud fra en årsløn på 4980 kr.
(68.498,50 kr. i dag). I betragtning af de forskellige økonomiske forandringer i perioden betød det, at hendes løn på
daværende tidspunkt var lavere, end den havde været 48 år
tidligere.379

Det var imidlertid ikke alle missionærer, der var aflønnede
af missionsselskabet alene. Flere missionærer var udsendt
i samarbejde med fx KFUM, KFUK eller kristelige sammenslutninger af lærere, gartnere, arkitekter, læger eller
lignende, der så betalte en del af eller alle udgifterne. Atter
andre fik slet ingen løn. I 1912 skriver DMS’ bestyrelse til
”Frk. Ellen Plum, som ønskes at gaa i D.M.S.’s Tjeneste
som ulønnet Arbejder, antages og agtes udsendt til China
i Efteraaret.”380 Hvor mange missionærer, der blev udsendt
på disse betingelser, og om de forhold, de levede under,
var de samme som andre missionærer, bortset fra lønnen,
er lidt usikker. Ellen Plum (1912-1938) var ikke uddannet
hos DMS, men hos Church Missionary Society i London,
hvilket på det tidspunkt måske kan have haft indflydelse, da
DMS tilbød hende stillingen. Det lader til, at hun er fortsat
med at arbejde under disse betingelser, og efter hun i 1921
giftede sig med en anden dansk missionær, Johannes Rasmussen, har hun, som alle andre missionærhustruer, ikke
fået nogen løn.
Trods de usikre økonomiske forhold i Kina i mange år lader
det til, at missionærerne det meste af tiden har været i stand
til at leve et rimeligt komfortabelt liv i Kina, hvor der også
både var råd til indkøb af vestlige varer og mad og til at
have tjenestefolk, kok, barnepige osv.

Som fremgået var det dog langtfra altid, at forholdene i
Kina var fredelige og stabile. Den usikre politiske situation
i Kina og de mange krige gjorde, at inflationen voksede
eksplosivt i flere perioder. Især fra midten af 1930’erne,
efter japanernes invasion, hvor alle forbrugsvarer blev
rationerede, og frem til 1949 oplevede danskerne, at deres
løn ofte var tæt på værdiløs. Axel Christensen skriver i 1947,
at inflationen havde gjort Shanghai til det dyreste sted i verden, og at selv det ringeste hotelværelse var kommet til at
koste 100 kr. for en enkelt nat; hvad der i dag ville svare til
omkring 1700 kr.381 Rigmor Madsen husker i dag ikke præcist, hvad hun fik i løn, da hun var udsendt som missionær i
Kina i årene 1947-49, men derimod, at pengene fra den ene
dag til den anden pludselig mistede værdi. For at undgå at
pengene bare forsvandt mellem hænderne på hende, købte
hun i stedet en del lokalt produceret kinesisk porcelæn og
møbler for pengene.
Selvom kårene altså kunne være trange, havde missionærerne dog også visse fordele. Under japansk styre
kunne de fx købe togbilletter med rabat, og hvad væsentligere er, var alle udenlandske missionærer i det mindste i visse perioder fritaget for at betale skat i Kina.

Selvom danskerne i de fleste år ikke ligefrem levede en luksustilværelse, var de dog ofte alligevel ulastelig klædt i hvidt og med tilhørende tropehjelm.
Fra venstre står Niels Kristiansen, derefter Eilert Morthensen og amtsvejinspektør Winkel, der var på besøg fra DMS i Danmark og sidst Chr.
Christensen med to børn. De står foran et japansk krigsmonument i Lüshun i 1925.
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Hvor meget missionærerne skulle have i løn, og om de
overhovedet skulle have løn, var spørgsmål, mange havde
en holdning til. Der var fx nogle, der mente, at missionærer
ikke skulle have løn, da de jo var kaldet til arbejdet og derfor burde føle sig privilegerede. Dette var bl.a. en realitet
for missionærerne i det engelske Church Missionary Society. Samme år, som det blev besluttet at sende danske
missionærer til Kina, blev der bragt en artikel i Dansk Missionsblad om forholdene for disse engelske missionærer.
Om løn står der:
”Der gives ingen Løn. Enhver Missionær [...] kan inden for en rimelig Grænse af Selskabet faa, hvad han behøver. Der bliver sørget for
Husly. [...] Enhver der har 50£ (900 Kr.) om Aaret, kan komme
ud af det. (Kristne Forældre, kunne I maaske ikke sætte dette i
Scene for eders Søn eller Datter?). To Missionærer behøver ikke under almindelige Forløb at bruge mere end denne Sum, naar de leve
ganske tarvelig og fuldstændig paa samme Maade, som de Indfødte.
Udgifterne til Overrejse og Ekvipering ville beløbe sig til 50£ (900
Kr.) for hver.” 382
Det står klart, at danskerne i de fleste år hverken levede
”ganske tarvelig” eller ”fuldstændig paa samme Maade,
som de Indfødte”, men en luksustilværelse kan det vist
næppe kaldes.

I kontrakten med DMS havde missionærerne skrevet under på, at det var tilladt den enkelte at henvende sig direkte
som privatperson til missionsvenner hjemme i Danmark
om støtte til bestemte projekter, men at man under ingen
omstændigheder måtte tage imod private gaver fra missionskredsene. Mange kredse hjemme i Danmark samlede
ind til specifikke personer eller sager. Kredse på Østerbro
i København støttede fx missionær Christian Waidtløw
(1895-1929; 1933-36). Københavns kredsforbund støttede lægemissionær Søren Anton Ellerbæk (1904-40) samt
lægemissionen som helhed, og andre kredse samlede ind
til et hospital, til behandlingen af en enkelt patient, til udsendelse af en missionær, til uddannelse af et barn eller en
evangelist. Fælles var dog, at pengegaverne altid gik via missionsselskabet, så det ikke var kredsene, der gav missionærerne penge direkte. Desuden blev det med tiden normalt,
at de kinesiske menigheder selv samlede penge ind lokalt
til bygning af kirker og andre projekter. Ét var dog sikkert:
Jo flere der var med til at betale for den enkelte missionærs
udsendelse, ophold, rejser, projekter mv., jo flere følte, de
havde krav på at få den missionær at se og høre, når han
eller hun var hjemme på orlov.

En lille håndbog fra 1919 beskriver bl.a. nødvendige
udgifter for missionærer i en del af Nordkina i området,
der på denne tid blev kaldt ”Jehol” eller ”Chihli”. Det lå
lige op ad danskernes sydlige arbejdsområde. Heri står der
skrevet om husholdningsudgifterne:
”Udgifterne til mad varierer sædeles meget, ligeså gør udgifter til løn til
tjenestefolk. To til tre af slagsen er en nødvendighed, når man tænker
på, at alt vandet man skal bruge, ofte skal bæres et godt stykke vej;
køkkenhaven og dyrene skal dagligt efterses; taget skal repareres med
mudder hvert år og kang’en skal ligeledes holdes ved lige. Husene skal
vedligeholdes og kalkes og herudover skal man ikke glemme al den
almindelige madlavning, bagning af brød, smørfremstilling, vask og
rengøring, syning af tøj og måske også lapning af det. Alle indkøb
skal foretages af en ansvarsfuld tjener eller lærer og når man er på
rejse, kan det ikke anbefales at være foruden begge to. Uden tjenestefolk ville missionæren ikke have tid til at udføre sit kald, og heller
ikke være i stand til at nå ud til andre end de laveste klasser i samfundet. Lige nu, 1919, er priserne meget høje og leveomkostningerne
er firedoblet på fem år.” 383
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Peter Nørgaard fik rig lejlighed til at tegne i det sidste ti år op til 1949.
Her var han stort set isoleret fra både sin familie og andre missionærer.

er lugter som der skal
D
– Afslutningen på en epoke, 1945-60

De to atombomber over Japan i august 1945 tvang den japanske kejser til overgivelse, længe før nogen i Kina havde
håbet. De japanske tropper skulle herefter, ifølge fredsaftalen med de allierede, overgive sig til de af Chiang KaiShek ledede hærenheder og ikke til de kommunistiske, der
allerede flere steder havde magten i Manchuriet. Nationalisterne havde imidlertid ingen tropper i Manchuriet, og da de
kommunistiske guerillastyrker var de eneste kinesiske soldater i området, lykkedes det kommunisterne at indtage en
stor del af Manchuriet, inden nationalisterne kunne nå at
sende tropper op i væsentligt omfang. Den gamle borgerkrig mellem kommunister og nationalister, der havde været
i gang siden sidst i 1920’erne, brød igen ud i lys lue, efter at
Japan - den fælles fjende - var væk. De kinesiske kommunistiske hære satte sig hurtigt på Nordmanchuriet, godt hjulpet af Sovjetunionen og sovjetiske tropper, og mistede ikke
grebet igen, inden den totale sejr var i hus i efteråret 1949.

Kommunisternes sejre over nationalisterne i Man
churiet i 1947-48 skulle vise sig at blive centrale for deres
senere succes i borgerkrigen mod nationalisterne. Manchuriet er imidlertid et enormt landområde, og i Sydmanchuriet
så situationen anderledes ud. I de danske områder i den
sydlige og østlige del af Liaoning-provinsen bølgede
kampene frem og tilbage, og byer, der den ene dag var
regeret af nationalister, kunne den næste dag være rømmet
og indtaget af kommunisternes hære og omvendt.
Nationalisterne havde i forvejen mistet meget støtte i lokalbefolkningen, da folk så det som Chiang Kai-Sheks ansvar,
at japanerne så let havde invaderet og besat Manchuriet 14 år
tidligere. Også danskerne havde fæstnet meget lid til Chiang
Kai-Shek, som blev opfattet som både kristen og som missionærernes beskytter. Og nu, da de end ikke formåede at
overtage og styre Manchuriet, efter at japanerne var væk,
svandt støtten yderligere ind, også fra danskerne.

Borgerkrigen mellem kommunister og nationalister rasede, men den 2. november 1948 kunne kommunisterne erklære sig som sejrherrer i Manchuriet.
Den 31. januar året efter gik kommunisterne uhindret ind i Beijing.

207

Kommunisterne kommer til Sydmanchuriet

Helga Pallesen fortæller om russernes ankomst til Picaigou:
”Det var i august 1945, at russerne kom og drog folk ud af
deres huse. De tvang dem bl.a. til at begynde at rive jernbaneskinner op, og store fabrikker skulle demonteres, og
det hele skulle fragtes til Sovjetunionen.” Da den ottende
armé, balu, dvs. de kinesiske kommunister, senere kom, var
Helga en af de første til at opdage det, og hun løb straks
hjem og fortalte nyheden. Hr. Du fra hospitalet, som var på
besøg, løb herefter skrækslagen op på husets loft og gemte
sig i kassen med dyner. Da de kommunistiske soldater kom
til huset med bajonetter på geværerne, troede Helga, hendes sidste time var kommet. Soldaten sagde imidlertid til
den da 18-årige Helga: ”Meimei bu yong pa”, ”lillesøster,
du behøver ikke være bange”. ”Men hr. Du blev nødt til at
komme frem fra dynerne, og kort efter lykkedes det ham
at flygte fra byen sammen med mange andre tilhængere af
nationalisterne”, afslutter Helga.
Helgas far, Anders Aagaard Poulsen fortæller, at civilbefolkningen på den anden side af Yalu-floden i Korea havde
hævnet sig på den mest blodige måde på de tilbageværende
japanere. Det samme forekom dog ikke i Manchuriet. Til
gengæld var der ikke noget af det gods, som japanerne efterlod, der blev sparet. I løbet af få dage og især nætter blev alt
plyndret, og intet blev ladt tilbage. Han fortæller om tiden
umiddelbart efter befrielsen:

”Frihedsrusen fra augustdagene forduftede ret hurtigt og afløstes af
en dyb skuffelse. Det var jo ikke det nationale Kina med Chiang
Kai Shek, der kom, men hans modstandere kommunisterne. De var
jo nok landsmænd, men det var ikke dem, man ønskede. [...] Sammen med dem kom de russiske tropper, som besatte Antung for at
afvæbne japanerne. Vi frygtede, hvordan det skulde gå i japanerbyen,
når russerne kom. Men japanerne var kloge. Byrådet samlede en stor
sum penge, og da russerne kom, fik hver soldat en stor sum penge, og
de blev budt velkommen af den civile befolkning. Hver soldat [...]
fik al den vodka, de kunde drikke og fik en japansk skøge stillet til
rådighed, så det gik med herlighed og glæde.” 384
”Nogle rå russere tog sig af det, og hver dag gik de på
røvertogt med geværer for at fange kinesere til arbejdet”
(med at demontere jernbaner og fabrikker), fortsætter han.
”Mændene flygtede til bjergene, og russerne gik så ind i
husene, voldtog kvinderne og stjal alt, hvad de kunde 385
finde.” En af de lokale kristne, hr. Yan, husker tydeligt
russernes og især de kinesiske kommunisters ankomst til
Picaigou: ”Vi var bange for russerne, men dog langt mere
bange da den ottende armé senere gjorde deres indtog.”

De sovjetiske soldater blev modtaget som befriere i 1945. “Hver soldat fik al den vodka, de kunde drikke og fik en japansk skøge stillet til rådighed, så
det gik med herlighed og glæde,” skrev Anders Aagaard Poulsen.
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Kommunisternes officielle holdning over for de udenlandske missionærer var i første omgang forholdsvis tolerant.
Virkeligheden ude i provinsen var dog som oftest en lidt
anden. Kommentarer som ”I må gerne forkynde og arbejde
blandt kineserne nu, men når vi kommer til magten og skal
styre landet vil al religion og tilbedelse blive strengt forbudt”386 var ikke uvante for danskerne at høre fra de lokale
kommunistiske soldater.
Den voksende kommunistiske dominans tvang udlændinge,
herunder de danske missionærer, til at tage stilling til, om
man skulle blive i Kina eller forlade landet, hvilket nu kunne
blive en reel mulighed. I efteråret 1945 var der vokset et håb
frem blandt de danske missionærer - håb om muligheden
for at vende hjem. Ludvig Willer (1934-46) skriver fra Dandong omkring årsskiftet 1945-46: ”Naturligvis længes vi
efter Danmark, og nogle af os trænger virkelig til Orlov
[...] Vi ville sætte megen Pris paa, om noget kan gøres fra
Danmark for at aabne Døren.”387 Allerede i maj 1945 havde

En del af de tilbageværende danskere havde rundet de 75 her i 1945,
da Manchukuo blev befriet af sovjetiske tropper. Bagerst fra venstre
står Ellen Nielsen, Astrid Poulsen og Nanny Brostrøm og forrest sidder
Minna og Conrad Bolwig.

DMS henvendt sig til Udenrigsministeriet om hjælp til at
få de danske missionærer hjem. Henvendelsen havde dog
ikke ført til noget. Så da den danske stat ikke ville gå ind i
sagen, havde danske, svenske og norske missionsselskaber
i november samme år i fællesskab skaffet penge nok til at
købe ”Ansgar”, et amerikansk militærfly, der skulle bringe
de skandinaviske missionærer hjem. Der skulle dog gå en
rum tid uden forbindelse med omverdenen, inden flyet var
i stand til at blive indsat i redningsaktionen.
Det var ikke kun de indespærrede danskere der gerne ville
ud. I millionvis af kineserne forsøgte også at komme væk
fra de krigshærgede områder. I februar 1946 tog Kaj Olsen
ud på en slags inspektionsrejse for at undersøge forholdene
og mulighederne for udrejse. Han endte på et på et tog i
Shenyang, der skulle køre ham til Harbin. Han snød sig
foran i billetkøen ved at lade som om han var russer, men
fik kun kort tid til at nyde sin plads på toget, inden det blev
fyldt til bristepunktet med flere passagerer - både ind- og
udvendigt, end det næsten var fysisk muligt:
”Paa Bænkene, hvor der var Siddeplads til to, var vi nu blevet fire. De
stod op imellem os, saa man maatte trække Benene ind under Sædet,
og de stod oppe paa Rygstødet. Folk begyndte at smide Bylterne ned fra
Nettet i Hovedet paa de siddende for selv at kravle derop, hvor de satte
sig med Benene dinglende, men krum Ryg, og bøjet Hoved.” 388
Kaj Olsen ville af toget igen, men fandt ud af, at vinduet,
som var eneste udvej, var skruet fast. I samme øjeblik landede en ”Kone - af ikke helt lille Format” på skødet af ham,
og kort efter hende kom en ”Mand sejlende i siddende Stilling baglæns” imod dem, indtil han sad fast på skødet af
konen. De sad nu begge to ovenpå Kaj Olsen. For blot at
gøre ondt værre, blev han ramt af en mand, der kom ned
ovenfra og landede på nakken af ham, så han sad med hovedet helt inde i nakken på kvinden foran og fik dunsten
af parfume, sved og harsk hårolie direkte op i næsen. Han
prøvede at ryste manden af sig, men fik svaret: ”Der sidder
ogsaa en oven paa mig!” 389
”Luften blev efterhaanden ubeskrivelig. Ved Begyndelsen af Rejsen
var der adskillige, som højlydt havde ønsket sig til Toilettet, hvad der
jo var komplet umuligt, og som Natten skred frem, - jeg ønskede tit, at
hverken min Høre- eller Lugtesans havde været så veludviklet, fyldtes
Vognen af en Odeur, imod hvilken Lugten af den harske Haarolie
stod som den rene Vellugt.” 390
Han kom endelig frem til Harbin og fandt senere ud af, at
tyve personer var blevet trampet ihjel i forsøget på at komme med toget. På vej tilbage valgte han at køre på første
klasse.
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Ventetid

Helga Bech-Andersen (1921-52) skriver hjem om situationen i Dandong i april 1946, efter en længere pause i udvekslingen af breve til og fra Danmark:
”Det var jo rigtignok dejligt at høre fra Jer igen. Men vi mærker, at
der bliver et stort Hul, som vi maaske aldrig rigtig faar opfyldt. I har
oplevet saa meget, som vi har været helt udenfor, og det er allerede
kommet paa Afstand, inden vi naar hjem, saa I glemmer at fortælle
en Del. [...] Her sidder vi endnu uden Forbindelse med Omverdenen.
Der er ingen Postforbindelse hertil.” 391
Brevene var kommet via nogle af de andre missionærer, der
havde været i Shenyang og hentet en stor ladning gammel
post. Men manglende forbindelse til omverdenen skabte
andre problemer end store huller i korrespondancen med
ens kære. Nok så vigtigt var, at pengekassen efter fem års
krig var gabende tom.
”Nu er det Meningen, at Gjærulf Larsen og Høgsgaard skal se at
komme til Moukden [Shenyang] igen for at hente Penge til os. Hospitalet har klaret vore Lønninger her og i Takushan [Dagushan] i
et halvt Aar eller mere, men nu kan det ikke blive ved. Alle Priser
stiger saa kolossalt, saa for indeværende Kvartal skal der bruges ca.
en kvart Million Doll., og vi faar dog ikke mere, end at det hele er
beregnet til Føden. Omsat i danske Penge bliver det ikke til store
Summer.” 392
Hospitalet var ligeledes overbebyrdet med over to hundrede sårede kommunistsoldater, da der blev kæmpet intenst
i området mellem Shenyang og Dandong. Som tidligere
nævnt forventede de kommunistiske soldater forrang i behandlingen i forhold til andre patienter, men selvom hospitalet havde taget imod alle de sårede soldater, blev personalet alligevel truet af kommunisterne:
”[D]er har været mange Anslag imod det og imod Personalet, men
Gud har holdt sin gode Haand over det, saa der intet ondt er sket.
Hvor længes vi efter andre Tider. Det er en forfærdelig nedbrydende
Tid for Moralen, og Aarene i forvejen var ikke bedre [...] Løgn og
Uærlighed griber om sig alle Vegne. Nogle tjener sig store Formuer, og
mange Rige mister alt, hvad de ejer. Man er bange for, at ikke megen
Jord bliver opdyrket nu i Foraaret her omkring, saa man gruer for
næste Vinter.” 393
I byen Kuandian var kirken blevet taget i brug til kommunisternes propagandamøder, og Mao Zedongs billede var
hængt op oven over korset. Den lokale præst var flygtet
til Korea, efter at hans bror kort forinden var blevet skudt
pga. forbindelser med japanernes styre.
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De sidste par år havde tæret voldsomt på kræfterne hos
danskerne, og mange havde fået mangelsygdomme:
”Flertallet af vi Voksne har lidt af Beri-Beri [...], og flere har ogsaa haft Tegn til Skørbug i mildere Grad. Det begyndte, da det blev
vanskeligt at faa Mel, og mange gik over til at bage Majsbrød. [...]
Børnene er heldigvis blevet skaanet. Mødrene har jo altid givet dem det
bedste, selvom det skulde gaa ud over dem selv. Vi kalder det til daglig
for Fedmesyge, fordi vi bliver saa hævede. Hvis man ligger, gaar det i
Hovedet, ellers er det mest Kroppen og Benene. Pulsen bliver langsom.
Dorthe (Fru Bertelsen) har været nede paa 32 [kg.], andre dog vist
ikke under 40.” 340
I slutningen af april 1946 kom der imidlertid endelig godt
nyt til de trængte danskere: ”Vi har lige faaet Bud gennem
en Chineser, der har gaaet det meste af Vejen fra Moukden
[Shenyang], at der kommer Flyver til Peking i Juni, der
ogsaa har plads til nogle Danske”.395 Der var tale om det
ombyggede og ramponerede fly ”Sct. Paul”, der fragtede
missionærer og andre trængte udlændinge ud af Kina til
Hongkong. Her ventede det dansk-norsk-svenskindkøbte
fly, ”Ansgar”, hvor det havde stået klar siden slutningen af
februar efter den nødvendige ombygning, og blev nu udstyret med en firemands svensk besætning.

Hjem og ud

Danskerne begyndte deres rejse mod Shenyang og senere
Beijing i løbet af sommeren, men store dele af turen måtte
tilbagelægges til fods med al deres oppakning, da mange
jernbanebroer var sprængt i luften, og togene derfor ikke
gik. Det tog dem næsten tre måneder, inden de via Beijing,
Shanghai, Hongkong, Saigon, Rangoon, Calcutta, Karachi,
Allahabad, Sharja ved den persiske havbugt, Cairo, Athen,
Nice og Amsterdam nåede København den 7. september.
Fire gange i løbet af efteråret 1946 lettede ”Ansgar” fra
Hongkong og bragte i alt 35 missionærer og 21 børn, der
alle i høj grad trængte til at komme til hægterne, hjem til
Danmark. Det virker dog, som om de fleste var indstillet på
at tage ud igen, straks efter at have restitueret.

Almstok, Elise Bahnson, Johannes Rasmussen og Alfred
Hansen ud igen i 1946 for at genoptage arbejdet, og så sent
som i 1948 tog også Kaj Olsen til Manchuriet, inviteret af
den lokale menighed. Kendetegnende var dog, at de missionærer, der nu returnerede til Manchuriet, lod familien
blive tilbage i Danmark. Der var dog en stærk tro på, at
forholdene ville forandre sig til det bedre. Ingen regnede
med, at Mao Zedong og kommunisterne ville vinde borgerkrigen.

Endnu inden de hjemvendte var stået ud af flyet, var nogle
af de gamle missionærer, der havde været i Danmark under
besættelsen, rejst af sted for at tage over, og utroligt nok
havde DMS i foråret 1946 også sendt helt nye missionærer,
endda med familie og børn, frisk fra missionsskolen, ud
til arbejdet i Kina. Blandt de gamle i gårde rejste fx Inger

I 1946 vendte Conrad og Minna Bolwig hjem til Danmark efter 53 år i Kina.
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De sidste missionærer til Kina

Da Rigmor Madsen i 1947, efter 19 år i Danmark, atter
kunne sætte sine ben på kinesisk jord, var noget af det
første, hun med et smil sagde til de medrejsende: ”Der
lugter som der skal, det lugter af Kina”. Hun var en del af
det lille rejseselskab, der som de sidste nye missionærer var
blevet sendt ud med Kina som mål i 1946. Hun fulgtes med
Søren Emil og Anna Mikaelsen (1946-49) og Johannes og
Inge Hauge (1946-49) og de to lægepars i alt fire børn.

I sidste ende blev det besluttet, at familien Mikaelsen skulle
rejse til Jiujiang i Jiangxi-provinsen. Her lå det amerikanske
Danforth Memorial Hospital, og Søren Emil, der var læge,
ankom hertil sammen med sin højgravide kone i foråret
1948. Også sygeplejerskerne Rigmor og Kirsten kom til
at arbejde her. Hospitalet var startet i 1896 og blev drevet
af amerikanske metodister, men kun en enkelt amerikansk
sygeplejerske var endnu tilbage, da familien Mikaelsen
ankom. Resten af det amerikanske personale var allerede
blevet evakueret, og sygeplejersken fulgte hurtigt efter. Dr.
Hauge kom med sin familie til at arbejde på et amerikansk
missionshospital i byen Suzhou i Jiangsu-provinsen.

“Der lugter som der skal, det lugter af Kina” sagde Rigmor Madsen,
da hun gik i land i Shanghai efter 19 år i Danmark.
Anna Mikaelsen i Beijing med børnene Thomas og Rigmor i 1947-48.

Sammen med dem var også lærerinden Iris Violante
Lethan (1946-48) og sygeplejersken Kirsten Marie Mogensen (1946-49). Først var de rejst med ”Jutlandia” til USA
for at gå på sprogskole på Berkeley Universitetet i San Fransisco og derefter videre med skib til Shanghai det følgende
forår. Ud af de ca. 1300 passagerer, som var om bord på
skibet, vurderede Søren Emil Mikaelsen, at mindst 250 var
udenlandske missionærer. Missionsselskaberne havde altså
stadig en stærk tro på, at deres missionærer kunne komme
til at arbejde i Kina igen. Efter et kort ophold i Shanghai
fløj de nordpå, hen over ødelagte jernbaner og borgerkrigens hærgen, til Beijing, der endnu var i nationalisternes
vold. Her skulle de fortsætte deres sproguddannelse, og
de fik et års tid med relativ fred i den gamle, mægtige by.
Endnu nogle danske missionærer sluttede sig til dem, så de
nu var ni udsendte. Målet var stadig Manchuriet, og en af
de erfarne danske missionærer, de mødte i byen, Johannes
Rasmussen, var overbevist om, at kommunisterne i hvert
fald aldrig ville kunne indtage Manchuriets gamle hovedby, Shenyang. Han mente godt, de alle kunne tage derop,
hvor der var mere end rigeligt med arbejde at tage fat på.
Klogeligt nok holdt andre af missionærerne dog på, at det
ikke var tilrådeligt for de nyankomne at rejse derop med
familie og børn. Shenyang blev indtaget i løbet af 1948.
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Thomas Mikaelsen med richshaw-manden, der hver dag hentede ham
ved sprogskolen i Beijings bymidte og bragte ham frem og tilbage til
skole.

Den danske konsul i Shanghai prøvede forgæves at presse
missionærerne til at rejse ud, men selvom stort set alle andre danskere for længst havde forladt Kina, ønskede de
ikke at opgive deres gerning. På trods af, at der i månedsvis
havde været kommunistiske spioner i byen og ved hospitalet, havde ingen af dem regnet med, at kommunisterne for
alvor ville nå syd for Yangzi-floden. Men det var lige, hvad
der skete, og i forsommeren 1949 måtte danskerne i Jiujiang flygte endnu længere sydpå, hvor de kom til at arbejde
på et hospital i byen Liuzhou i Guangxi-provinsen. Glæden
ved det nye arbejdssted blev dog kort - kun tre måneder
opholdt de sig der. Til sidst blev missionsflyet ”Ansgar”
endnu en gang indsat, og de sidste missionærer forlod
Liuzhou med deres familier til fordel for Hongkongs sikre
havn, der i denne tid var fyldt til bristepunktet med kinesere
og udlændinge på flugt fra de nye magthavere i Kina.

I efteråret 1949 måtte de danske missionærer i Sydkina atter forlade
deres arbejde og denne gang helt forlade Kina, da de blev hentet i
Liuzhou i Guangxi-provinsen og fløjet til Hong Kong. Herfra vendte de
enten hjem til Danmark eller drog videre ud i verden.

Dem, der blev tilbage
I byen Jiujiang i Jiangxi-provinsen på kanten af Yangzi-floden kom
familien Mikaelsen samt Rigmor Madsen og Kirsten Marie Mogensen
til at tilbringe et lille års tid fra 1948-49.

Rigmor Madsen fortsatte senere arbejdet som missionær i
Sydindien og Kirsten Marie Mogensen ligeså i det daværende
Tanganika i Østafrika, mens fx Søren Emil Mikaelsen valgte at returnere til Danmark, hvor han sidenhen startede
som privat praktiserende læge i Thisted.

Om end de fleste forlod Manchuriet i 1946, primært for at
vende hjem til Danmark, var der en lille gruppe, der blev
tilbage, så der i 1947 stadig var 15 danske missionærer i
Manchuriet - nogle, fordi de var fanget i Nordmanchuriet i
borgerkrigens kaos og lovløshed og i et uigennemtrængeligt
og ineffektivt bureaukrati, mens andre blev frivilligt, fordi
de stadig ønskede at fortsætte deres kald og livsværk. I marts
1948 annoncerede Kinas Kommunistiske Parti (KKP) en
politik, der omfattede religiøs frihed og beskyttelse af missionærernes aktiviteter, så længe missionærerne overholdt
kinesisk lovgivning og ikke engagerede sig i statsfjendtlig
virksomhed. Det var der bare ikke mange missionærer, der
oplevede som den virkelige situation. Hverken Peter Nørgaard eller Aksel B. Christensen i henholdsvis Fuyu og Harbin i Nordmanchuriet havde på noget tidspunkt reelt haft
mulighed for frit at arbejde eller for at forlade deres hjem
og rejse ud.
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Peter Nørgaard - fanget i Fuyu

Som tidligere omtalt kom de russiske soldater til Fuyu i
august 1945 og reddede i bogstaveligste forstand Peter
Nørgaards liv. De blev dog kun i byen nogle få måneder,
hvorefter de forsvandt igen og overlod stedet til den ottende armé - kommunisterne. Den nye besættelsesmagt
tømte banken, hvor Nørgaard havde alle sine sparepenge,
som var tilvejebragt ved salg af stort set alle hans ejendele.
Pengene skulle have været brugt til rejsen hjem - et forehavende, der nu ikke så for godt ud i forvejen, da vejen
igennem Sovjet stadig var spærret. ”Her stod jeg nu, havde
ingen Penge, fra Kassereren kom ingen, han var bortrejst,
al Postforbindelse standset. Det saa ikke lyst ud,”396 skriver
Nørgaard lettere opgivende i sin dagbog.
Kommunisterne og deres medløbere brød nu ind i velstående hjem, stjal alt af værdi og førte flere rige købmænd
ud og ”piskede dem til døde eller druknede dem i floden,
idet de beskyldte dem for i tidligere Aar at have begået Uretfærdigheder.”397 Få dage efter kom de og besatte en del af
missionsstationen. Alle værelser blev forseglet med undtagelse af en stue og køkkenet, som Nørgaard fik lov at
beholde. Kommunisterne tog et gammelt ur, som familien
havde arvet fra Gl. Estrup Herregård, med sig. Men efter
en måned sendte de det tilbage igen, da de ikke kunne få det
til at gå. Uret fik Nørgaard på mirakuløs vis med sig hjem
til Danmark.
Peter Nørgaard i diskussion med biskop Chen.
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Også kirken blev indtaget og tømt for inventar og senere
brugt til opbevaring af ammunition. Præsten blev fængslet,
og kommunisterne pressede penge og værdigenstande af
ham såvel som af alle andre. Også Peter Nørgaard kom i
fængsel igen: ”Dagen efter min 73 Aars Fødselsdag blev jeg
og flere Kristne fængslet, [...] blot fordi vi vare Kristne.” 398
Kommunisterne fængslede ledere af alle former for religion, og alle blev forhørt om, hvad de troede på, hvorfor
de troede på det, og hvad nytte det var til. ”Vi svarede som
det var i Sandhed”, skriver Nørgaard. ”De stod i Klynge og
lo foragteligt. Men det var jo ikke andet end, hvad Jesus og
saa mangen Martyr har lidt paa værre maader”. Han blev
dog løsladt igen efter et døgns tid - efter sigende, fordi der
var kommet ordre ovenfra, at man ikke ville have flere drab
på udlændinge. På vejen ud noterer han sig desuden, at hele
”Gaarden, hvor vi var interneret, var overfyldt med gode,
fine kinesiske Møbler plyndrede fra rige Hjem.”399 De skulle
bruges til at fyre op med!

Ud over kommunisternes hærgen var der konstant fare for
at blive dræbt i de evige luftbombardementer, som Chiang
Kai-Sheks fly gennemførte hen over byen, og snart efter
blev området ramt af en pestepidemi, der dræbte flere tusinde af byens indbyggere. Pesten kom sandsynligvis fra
dyr, der var sluppet ud fra de japanske forsøgsstationer for
biologiske våben. Herudover skabte den føromtalte omfattende inflation trængsler. Nørgaard nævner, at et æg, der før
kostede otte cent, nu koster 40 $, og en æske tændstikker,
der før kostede to cent, nu koster 50 $, osv. Heldigvis for
ham hjalp og støttede de lokale kinesiske kristne ham med
både penge og fødevarer på trods af, at de risikerede at blive
straffet for det.
Efter i to år ikke at have hørt en lyd fra nogen som helst,
hverken familien i Danmark eller nogen af de andre missionærer, får Nørgaard pludselig i april 1948 brev fra Axel
B. Christensen i Harbin, der inviterer ham til at bo hos sig i
ØK’s lokaler. Det lykkes ham at sælge resten af indboet og
få rejsetilladelsen. Med uret fra Gl. Estrup under armen - og
stort set uden anden bagage - når han med floddamper til
Harbin i slutningen af samme måned, hvor han bliver indlogeret hos Christensen. Den 4. maj kan han så for første
gang i tre år sende et brev til den ængstelige familie hjemme
i Danmark. Der skulle dog gå endnu halvandet år, inden
Nørgaard atter kunne sætte benene på dansk jord og gense
sin familie, som han havde efterladt ti år tidligere. Han
noterer sig i sin dagbog efter hjemkomsten: ”Flyveturen
fra Bangkok til Kbh. tog kun 38 Timer. [...] [Vi nåede] til
København efter Mørkets Frembrud kl. 5 Aften og dalede
ned i et Lyshav i Kastrup Lufthavn. Det var d. 30. nov.
1949.” 400

Aksel B. Christensen - i storbyen Harbin

Aksel B. Christensen havde det heller ikke nemt i Harbin lidt
længere nordpå. Han prøvede på den ene side at få økonomien til at hænge sammen, så de tilbageværende missionærer
kunne holde skindet på næsen, og på den anden side at holde humøret oppe hos sig selv. Desuden arbejdede han hele
tiden på at skaffe udrejsetilladelser til de missionærer, der ønskede at komme hjem, og distribuere fødevarer, nyheder og
breve rundt til de andre udsendte. Den, han havde den mest
omfattende brevkorrespondance med, var Alfred Hansen
nede i Dandong, som han venskabeligt drillende kaldte for
en stor ”damehjertedamptromle”. I et af brevene fra februar 1949 fortæller han den sikkert misundelige Alfred, at han
nu igen for førte gang i over ti år har drukket rigtig kaffe.
Det var dog lige ved at blive for stor en himmerigsmundfuld: ”Jeg faldt ikke i søvn før klokken fire om morgenen

og kun efter et kraftigt aspirinpulver.”401 Ud over denne, på
mere end en måde, opløftende episode var der dog meget
mere alvorlige anliggender at bekymre sig om for Aksel.
Det virker, som om kommunisterne i Harbin både var bedre organiseret og høfligere end dem i Fuyu, da de på høflig
vis (med bælter struttende af pistoler) bad, om de måtte
låne kirken. Ganske sikkert vel vidende, at ingen turde
nægte dem det. De lovede til gengæld, ”at folk tog hatten
af, ikke røg og ikke spyttede på gulvet”. I sommeren 1948
bad de endnu en gang om lov til at låne kirken i tre måneder
til at lave vattøj til soldaterne. Herefter bad de ikke længere om lov, men brugte kirken som de ville. Christensen
beskriver fx folkedomstolene, som flere gange kom til at
foregå i kirken:
”Mens revolutionen var på sit højeste, blev der ofte indkaldt til de
såkaldte ’folkedomstole’ rundt om i byen, hvor en hujende folkemasse
dømte om spørgsmål, de aldrig havde hørt om før, og hvor afgørelsen
blev truffet i kraft af, hvem der kunne råbe højest, og hvor anklagerens vigtigste argumenter lå i prygl og tortur. Hvor kunne man tænke
sig en herligere scene for disse folkeforlystelser end i kirken med dens
mange siddepladser og det høje korparti synligt fra alle sider. To gange
har vi [...] haft disse scener indenfor kirkens mure. Første gang var
så langt den værste. Tre af de ledende mænd ved et større trykkeri
var anklaget for eet eller andet (det var altid ligegyldigt, hvad man var
anklaget for. Når man først var for ’folkets’ domstol, var der kun eet
udfald muligt). Den ene af dem blev pryglet ihjel lige midt i kordøren
med underansigtet knust af pistolskæfter, den anden kunne efter endt
’ rettergang’ krybe ud af kirken på alle fire, mens den tredie slap med
en god omgang klø. En ejendommelig fornemmelse var det søndagen
derpå at skulle stå og lyse Herrens velsignelse fra omtrent samme sted,
hvor disse scener var foregået.” 402
Det er ikke overraskende, at det tærede voldsomt på danskernes kræfter at være vidne til den slags optrin, der i
slutningen af 1940’erne fandt sted dagligt over hele Kina.
Christensen betror Alfred Hansen i slutningen af februar
1949: ”Som du vil have bemærket befinder jeg mig i en
depressiv periode. Gider ingenting og vil ingenting, og alle
mennesker (naturligvis lige undtaget dig) er egentlig nogen
store krafttorsk.” Og lidt senere i brevet:
”Jeg har kastet baade tobakken og sprutten over bord. [...] Jeg var
efterhånden nået op paa lidt rigelige mængder af begge dele. Russerne
drikker jo tæt og eksemplet smitter jo (omend naturligvis i al sømmelighed), men vodka er ikke god for maven. [...] Jeg fortæller om denne
[...] beslutning til saa mange som muligt for at støtte min svage moral
med et passende kvantum angst for at blive udgrint af andre, hvis jeg
ikke fører programmet igennem.” 403
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Næsten ti års venten havde ikke ført ham nærmere en
udrejsetilladelse. Først var det den japanske besættelse og
senere kommunisterne, og i marts 1949 skriver han kort
og godt: ”Jeg vil ikke være her mere.”404 Grunden til, at
kommunisterne ikke med det samme havde givet ham en
rejsetilladelse, var sikkert bl.a., at direktiverne vedrørende
forholdet til udlændinge fra kommunisternes ledere ikke
var entydige under borgerkrigens hærgen. Som nævnt blev
der først i 1948 udstukket klare retningslinjer, men i den
kaotiske situation var det langt sikrere for de lokale kommunistiske ledere bare at trække spørgsmålet om udrejsetilladelse i langdrag. På denne måde havde de ihvertfald ikke
gjort noget forkert.

I 1980 blev hun på lige fod med mange andre missionærer rehabiliteret af de kinesiske myndigheder. I dag, hvor
børnehjemmet, der for tiden fungerer som alderdomshjem,
er truet af nedrivning, står Karen Gormsens arbejde på
både hospitals- og børnehjemsområdet som et forbillede
for mange i Dandong.

Først fra midten af 1949 blev det muligt at rejse ud. I
slutningen af juli kunne Alfred Hansen melde, at hans
udrejsetilladelse var kommet igennem, og at han ville rejse i
slutningen af august, hvis vejforholdene tillod det. Som det
var tilfældet for Peter Nørgaard kom der dog til at gå endnu
nogle måneder, førend også Aksel B. Christensen endegyldigt fik lov til at rejse.

Karen Gormsen og Ellen Nielsen

Deres loyalitet over for de kristne kinesiske kolleger og
troen på, at kristendommen kunne forenes med kinesernes
behov, samt håbet om, at kristendommen og kommunismen kunne eksistere samtidigt, fik både Ellen og Karen til
at fortsætte gerningen. Ingen af dem havde tænkt sig at
rejse. Karen Gormsen ville ikke forlade børnene på børnehjemmet, og hun kæmpede en hård kamp med de skiftende
myndigheder i Dandong, hvad enten det var russere eller
kommunister eller for den sags skyld nationalisterne, der
havde overmagten i Dandong og omegn. Efter at kommunisterne igen var kommet til magten, tvang de hende dog i
1950 ud af landet. Hun forsøgte inden da selv at få børnene,
små som store, anbragt hos venlige familier, men da det
ikke lykkedes at få fundet et hjem til dem alle i tide, fjernede
kommunisterne de sidste børn under hjerteskærende scener. Karen Gormsen blev stemplet som kontrarevolutionær, og børnene blev sendt på genopdragelse. Hun forlod
Kina i meget nedtrykt tilstand, tynget af frygt for børnenes
fremtid. Efter at hun var kommet hjem til Danmark, søgte
hun flere gange om tilladelse til at rejse tilbage til sit elskede
Dandong, men fik hver gang afslag.
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Karen Gormsen med nogle af børnene fra børnehjemmet ca. 1923.
Pigen der skjuler sig halvt bag en dreng til venstre for Karen, er Fu
Zhijie som jeg møder næsten 85 år senere.

Ellen Nielsen havde som kinesisk statsborger mulighed for
at blive i landet, men overvejede dog flere gange at rejse til
Danmark. Bl.a. grundet hendes svigtende helbred blev det
imidlertid aldrig til noget.
Kommunisterne indtog Dagushan for anden gang i juni
1947, og herefter begyndte de store kampagner mod alle
former for religion. Den 18. oktober blev Ellen og hendes to danske medhjælpere, Astrid Poulsen og Nanny Brostrøm, arresteret, alle deres ejendele og kreaturer blev taget
fra dem, og mange af deres ansatte og elever blev tvunget
til at vende sig imod dem. Samtidig blev hele Ellen Nielsens landsby ribbet for alt af værdi. Efter to uger i fængsel
blev de atter løsladt, men de havde ikke meget at komme
tilbage til. Venlige lokale trodsede dog kommunisterne og
hjalp, så godt de nu kunne, danskerne igennem den værste
tid. Tvunget af omstændighederne tog Astrid Poulsen og
Nanny Brostrøm til sidst den svære beslutning at rejse til
Danmark.

Ellen var naturligvis meget påvirket af begivenhederne
og var kommet stærk i tvivl om berettigelsen af hele sin
livsgerning. Men Alfred Hansen, som tilsyneladende altid
var klar med en opløftende bemærkning til de andre missionærer, var kommet cyklende de 100 km fra Dandong,
og han sagde trøstende til hende: ”Alt, hvad der er gjort af
kærlighed, er under velsignelse! Hellere gøre noget forkert
af kærlighed, end ingenting at gøre.”405

også var blevet indført besøgsforbud hjemme hos hende
selv. Men folk kom alligevel. I februar 1957 skriver Ellen, at
der kommer en masse soldater for at se på den mærkelige
dame, men mens ”Officererne [...] i regelen [er] flinke”, så
skriver hun, at ”de menige staar blot og stirrer paa mig,
somme tider i halve timer [...], dem er jeg lidt træt af.”406 I de
sidste år var hun næsten helt blind, men hun blev utrætteligt
ved med at synge for de besøgende. Herudover var postbuddet nu snart eneste bindeled til omverdenen. Brevene
til Ellen blev sendt via den danske ambassade i Beijing, der
så oversatte dem til kinesisk, så posten kunne læse dem
højt for hende. Hun døde den 25. juli 1960, 89 år gammel.
Efterfølgende blev hun stemplet som kontrarevolutionær,
og alle hendes medhjælpere blev straffet som imperialismens hjælpere, kontrarevolutionære, eller hvad man nu
ellers fandt på at dømme dem for. Som nævnt blev også
Ellen senere rehabiliteret og hædret, og i dag bliver hun
husket af mange i Dagushan som en både bemærkelsesværdig og stor kvindeskikkelse.
Da de sidste missionærer, bortset fra Ellen Nielsen, forlod Manchuriet i december 1950, havde man forsøgt at
sikre kirkens fremtid ved at overdrage alle bygninger til den
kinesiske kirke. Den skulle dog gå en endog meget usikker
fremtid i møde.

Ellen fik senere et par køer tilbageleveret, så hun kunne producere en
smule mælk, som hun fik lov at sælge.

Ellen fik senere et par køer tilbageleveret, så hun kunne
producere en smule mælk, som hun fik lov at sælge. Køerne
blev dog ved en senere kampagne atter taget fra hende. Ved
juletid 1950 var hun den sidste tilbageværende danske missionær, og det lykkedes ikke DMS trods gentagne forsøg
at overtale hende til at forlade landet. I 1952 var hun dog
tæt på at rejse, men besluttede sig i stedet endegyldigt for
at blive. Hun følte sig ikke stærk nok til at gennemføre den
lange rejse, da hun havde fået hjerteproblemer på sine ældre dage, og hun turde ikke udsætte sig selv for at flyve
hjem. Samme år blev hun stemplet som godsejer og havde
ifølge kommunisternes nyindførte regler derfor ikke længere ret til at komme i kirken. I stedet modtog hun de lokale
kinesiske kristne hjemme hos selv. Det på trods af, at der

Hun blev utrætteligt ved med at prædike og synge for besøgende kinesere helt frem til sin død i 1960, hvor hun var næsten blind.
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At komme til Danmark

Ved ankomsten til Danmark blev missionærerne og deres
familier som oftest mødt af både journalister, repræsentanter for DMS og selvfølgelig deres egne familier og venner,
og de følgende dage var mange aviser fyldt med nyheder
om dem og forholdene i Kina, men interessen fortog sig
hurtigt. For mange var det et chok at vende tilbage til Danmark. Birgit Djurhuus fortæller, at en af de mest slående
kulturforskelle, hun oplevede ved mødet med Danmark,
var danskernes frembusende adfærd:
”Danskerne var alt for ligefremme, sagde, lige hvad de mente, og de
lo alt for meget. De havde ikke sans for situationen. Kineserne er
meget mere forsigtige, og de er ikke så udfarende. Og jeg synes jo, at
kinesernes kultur og forsigtighed og hensyntagen til omgivelserne var
meget mere smuk og en bedre leveregel end alt det her herhjemme. Jeg
havde svært ved at vænne mig til det.”
Andre havde lignende trængsler: ”Vi havde sådan længtes
efter at komme hjem”, fortæller Helga Pallesen, men ”vi
følte os lost og udenfor”, fortsætter hun. ”Jeg var opdraget
efter principper i 1912! Fyre kunne jeg ikke omgås, og ironi
forstod jeg slet ikke – kineserne havde jo ikke ironi.” Om
den første svære tid i Gentofte Statsskole fortæller hun:
”Vi kom direkte fra Shanghai og havde kun sommertøj
med. Tante stod på hovedet i gemmerne og fandt en nederdel, en slipover og et par sorte strikkede sokker, som
nogle fromme færøske kvinder havde strikket. Et par af
overklassetøserne i klassen var særligt slemme; de var kvalt
af grin, hver gang jeg bare åbnede munden.”
”Jeg troede det var mig, der var noget i vejen med,” fortsætter Helga, ”men efterhånden finder man jo ud af, at de andre missionærbørn havde det på nøjagtig samme måde.”
Helga fortæller dog også, at hendes bror i mange år havde
glæde af det afvæbnende kinesersmil - det, som kineserne
bruger, når de bliver forlegne. ”Når han smilte kinesisk,
vidste folk ikke, hvad de skulle gøre,” griner Helga.
To af de danske børn, der var vokset op i 1930’ernes Manchuriet, tog kampen op mod kommunisterne, efter at de
var vendt hjem til Danmark i 1939. Christian og Frederik
Jensen, Marius Jensens sønner, meldte sig til tysk soldatertjeneste og kampen mod kommunismen. Christian faldt i
kamp, men Frederik overlevede og vendte tilbage til Danmark, hvor han senere blev præst.
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I hjemmene talte familierne stadig meget om Kina, og den
følelse, som Alfred Hansen gav udtryk for, ”mit hjerte
er delt i to, men det vokser vel sammen med tiden”, var
kendetegnende for, hvordan mange af dem havde det. De
mange år i Kina lod sig ikke sådan udviske, selvom man ikke
udadtil talte om Kina. Det var ikke god tone at fortælle ude
omkring, at man havde været missionær i Kina. Børnene
gik også stille med dørene og ønskede selvfølgelig bare at
være som alle de andre børn. De følte det som sagt, som
om det var dem, der var noget i vejen med, når de gentagne
gange var udsat for drillerier. Estrid Nielsen, der selv var
missionærbarn og oplevede hele efterkrigsperioden i Danmark, udtrykker det på denne måde:
”Ingen kan som disse mennesker lægge alting I Guds hånd og selv tro
på, at det hjælper. Men de forestiller sig ikke, at deres børn i efterkrigstidens Danmark på den ene side møder foragt over forældrenes
bestilling som ’rejsende i religion’, og på den anden side støder på en
frastødende, sentimental nyfigenhed i yderligtgående missionskredse.” 407
Også DMS holdt lav profil, og flere af de hjemvendte missionærer følte sig negligeret og dårligt behandlet af deres
gamle arbejdsgiver. Missionærerne var nu en del af den
pinlige og uheldige imperialistiske arv, som man ikke gerne
talte om i det officielle Danmark, i hvert fald kun i kritiske
vendinger. Og deres store og aktuelle viden om forholdene i Kina blev ikke taget seriøst af hverken medier eller
læreanstalter. De blev til et stykke fortiet og glemt stykke
danmarkshistorie, kun forbeholdt en lille snæver kreds af
danskere.

Epilog

Da Fu Zhiijie på 89 tager imod på det tidligere børnehjem i
Dandong, der i dag fungerer som plejehjem, varer det ikke
længe, inden tårerne begynder at trille ned ad kinderne på
den søde ældre dame. Gråden kommer, når hun begynder at
fortælle om Karen Gormsen, som flere generationer tidligere havde startet børnehjemmet – det børnehjem, hvor
Fu Zhijie selv voksede op, og hvor den danske sygeplejerske i sin tid havde taget hende til sig, efter at hendes mor
var død. Hun rækker ind under madrassen og tager gamle
billeder frem af sig selv og Guo Mu (mor), som børnene
kaldte Karen Gormsen. Minderne vælder frem, og det er
næsten umuligt at afbryde hendes talestrøm.

Danskernes indsats og eftermæle

Hvad var det, de danske missionærer gjorde, at man stadig
den dag i dag, næsten 60 år efter at Karen Gormsen forlod
Dandong, får en så overstrømmende og ligefrem tårevædet
modtagelse i det gamle Manchuriet? Forklaringen er ikke
så ligetil, men synes først og fremmest at skyldes den indsats, som missionærerne og deres familier gjorde for at forbedre grundlæggende livsvilkår i Kina. En anden forklaring
kan også hænge sammen med den vækst, som kristendommen oplever i Kina i disse år, for som dansk besøgende i
de gamle danskstartede menigheder bliver man i dag ofte
modtaget som en efterkommer af fortidens ”kristne budbringere”; som én af dem, der bragte kristendommen til
området og derfor har del i kristendommens fremgang i
Kina i dag. Mange kinesere er i disse år, efter årtiers kommunistisk historieomskrivning, ved at genfinde deres egen
historie og identitet, og da det kan være svært at finde en
plads i det nye kapitalistiske samfund, søger de bl.a. efter
svarene på livets store spørgsmål i kristendommen. For en
del kinesere i det gamle Manchuriet har historien og identiteten, pga. de danske missionærer og deres arbejde, altså
fået et dansk islæt.

Fu Zhijie står forrest (th.) og tager imod i døren ind til det gamle danske
børnehjem, der idag fungerer som plejehjem.

Den gamle kirke i Dagushan har idag mistet tårnet og fungerer som
privatbolig.

De gamle danske kirker, som fx her i Dalian, der for 70-90 år siden blev
bygget langt udenfor byerne, ligger nu lige i centrum og må kæmpe om
pladsen med skyskraberne.
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Danskerne og deres bedrifter omtales i dag også i flere kinesiske medier. Det gælder fx beretninger om det danskstartede hospital i Dandong, der havde 100 års jubilæum i 2006,
hvor også Marie Nielsen (Nielexin, som hun blev kaldt) og
Karen Gormsens (Guomushen) indsats er rosende omtalt.
Madeshis (Christian Madsen) utrættelige arbejde i Harbin
er ligeledes også fremhævet i den lutherske kirkes historie i
Harbin, og Ningnaishengs (Niels Nielsen) lægegerning ved
det danskstartede hospital i Xiuyan er også trukket frem
som et godt eksempel for eftertiden.

og dømt til et liv i evigt mørke, hvis de ikke lod sig omvende. At betragte dem som ”de dummeste og daarligste Mennesker, der ikke kan blive til andet” er imidlertid
vanskeligt at argumentere for. Det var bestemt ikke nemt
at blive optaget på DMS’ missionsskole. Mange ansøgte
forgæves om optagelse indtil flere gange, fra 1915 krævede
man studentereksamen for at blive udsendt, og mange var
veluddannede som ingeniører, læger, lærere osv. Ud over
missionsgerningen ydede flere desuden en omfattende indsats under de mange krisesituationer, Kina oplevede i disse
år; indsatser, som flere af missionærerne modtog hæder
og udmærkelser for fra de kinesiske myndigheder. Længe
efter at diplomater og forretningsfolk havde forladt Kina,
blev missionærerne tilbage for at fortsætte arbejdet og ikke
mindst med at udbrede kristendommen. Måske kan man
anklage missionærerne for at være kulturimperialister. Det
var del af tidsånden, at man ikke stillede spørgsmål om
overførsel af egne livsanskuelser på andre. Men mangel på
mod, næstekærlighed og arbejdsomhed kan missionærerne
ikke anklages for at have haft.

Succes eller fiasko?

Selvom Kina og kineserne måske havde en større indflydelse på de danske missionærer end omvendt, og missionærerne ofte i den danske offentlighed er blevet set som
geskæftige og ineffektive, er det alligevel deres forarbejde,
der har gjort, at der i dag høres tal på mellem 65 og 100 millioner kristne kinesiske protestanter (det officielle tal ligger
dog kun på ca. 15 millioner).

Kirkerne i det gamle Manchuriet (her Dalian) oplever i disse år en meget
stor søgning og folk må sidde udenfor og lytte til præstens prædiken via
højtalere.

I Social-Demokraten kunne man i sensommeren 1900 læse
om missionærerne: ”I Reglen de dummeste og daarligste
Mennesker, der ikke kan blive til andet. De har intet Kendskab til og ingen Forstaaelse for det Folk, hvortil de sendes.
I deres snævre Selvgodhed betragter de Hinduer og Kinesere som ’Hedninger’ og truer dem med evige Helvedspinsler, hvis de ikke lader sig døbe.” Sætningen kan dog,
på trods af sine hårde beskyldninger, på nogle områder
godt begrundes. De havde, som denne bog viser, meget
lidt forhåndskendskab til Kina, inden de tog afsted, og ja,
kineserne blev af missionærerne betragtet som hedninge
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Mange af missionærerne, og det gjaldt ikke kun danskerne,
forlod ellers Kina med fornemmelsen af, at de havde fejlet.
De havde arbejdet så hårdt, nogle over halvdelen af deres
liv, og troet så indædt på projektet ”At kristne kineserne
- hedningerne.” Alligevel var der kun omkring 700.000
kristne i hele Kina, da missionærerne måtte forlade landet.
Antallet af kristne steg dog på trods af vilkårlige politiske
kampagner op igennem 1960’erne og 1970’erne til de høje
tal, man hører om i dag.
I betragtning af det ovenfor nævnte antal protestanter
i 1949 kan danskernes bidrag synes minimalt. I 1901 udgjorde de omvendte kinesere i de danskstartede menigheder kun 49, og mens tallet midt i 1920’erne var nået op på
4126 omvendte kinesere, var det i 1941 steget til 11.064.
Som det er tydeligt i mange af missionærernes og DMS’
egne udgivelser, breve, dagbøger osv., fokuserede man i de
første år særligt på kvantitet frem for kvalitet: Hvor mange
kinesere havde hver enkelt missionær døbt inden for hvor
lang tid? Med tiden ændrede dette fokus sig dog, så omdrej-

ningspunktet i stedet i højere grad var det kvalitative: Hvor
stor indflydelse havde kristendommen på såvel de kinesiske
omvendte som på Kina generelt?
Væksten var specielt kommet efter kejserstyrets fald i 1911
og især efter den japanske invasion af Manchuriet i 1931.
Det var i en tid, hvor daglige bekymringer om sult, livet,
fremtiden, krig og meget andet fik befolkningen til at søge
støtte, råd og svar andetsteds end i den officielle propaganda og tilbedelsen af den japanske solgudinde og kejser.
Det var også en tid, der på mange måder kan sammenlignes
med de sidste 25 år i Kina, efter landet blev åbnet for udenlandske investeringer, strømninger, tænkemåder og indflydelse efter i 30 år at have været næsten hermetisk lukket for
omverdenen.

havde svært ved at forstå og acceptere begreber som jomfrufødslen, treenigheden og indtagelse af Jesus’ kød og blod
under altergangen. Det var som udgangspunkt bestemt ikke
nogen nem opgave.
Mange af problemerne opstod til dels, fordi missionærerne
så kineserne som hedninge - et ord, der mere end antyder
underlegenhed. I begyndelsen prøvede de fleste af missionærerne at vesternisere kineserne i stedet for at prøve at
se på de træk af den kinesiske kultur, der lignede, og som
kunne indkorporeres i kristendommen. Med tiden blev
kirkerne dog overtaget af kineserne, og det var kinesiske
præster, der prædikede i kirkerne, mens danskerne forsøgte
at trække sig lidt i baggrunden og i stedet koncentrere sig
om det vigtigste for dem, nemlig missionen.
Op mod en tredjedel af de danske missionærer, der var
mere end 20 år i Kina, var enlige kvinder, og de havde en
særdeles stor betydning for missionen. Uden kvindemissionærer, som fx Ellen Nielsen og Karen Gormsen, havde
der ikke været en væsentlig dansk protestantisk mission i
Kina. I det konservative samfund var det kun kvindemissionærerne, der var i stand til at komme i samtale med de
kinesiske kvinder. Desuden var de enlige kvinder ikke så
sårbare som hustruerne, der skulle føde og opfostre børn
og passe en familie, og derfor kunne de i stedet bruge hele
deres tid og energi på arbejdet for missionen.

Resterne af Ellen Nielsens livsværk i Dagushan står og forfalder.

Succesen eller manglen på samme skal dog også ses i forhold til udfordringen. Hvad stod de overfor? Danskerne
skulle lære kinesisk så godt, at de kunne læse fra bibelen
og prædike til kineserne. Det kinesisk, de lærte på sprogskolen, hvis de da havde gået på en sådan, kunne de ofte
ikke bruge til så meget, da de lokale talte dialekt, og ofte
skulle de starte på engelsk mere eller mindre samtidigt for
at lære kinesisk, da undervisningsmaterialet var på engelsk.
De skulle leve i Kina og for en dels vedkommende også
føde og opfostre børn, hvilket ofte var en meget stor udfordring. De stod over for et af de mest udfordrende samfund i hele verden med en kultur, der ikke kunne se noget
problem i at tage værdier fra både konfucianisme, daoisme,
buddhisme og kristendommen på en gang og bruge dem,
som det nu var mest praktisk. Her ville man overbevise
folket om, at man kun skulle have én gud. I virkeligheden
anså også mange kinesere vesterlændinge for at være barbarer og missionærerne som stærkt overtroiske. Kineserne

Enkelte kvindemissionærer fortsatte også missionærgerningen efter de havde forladt Kina, og deres indsats fik dermed
også betydning i bl.a. Taiwan, Indien og Afrika. En af dem
var Rigmor Madsen. Da hun sammen med de andre missionærer måtte forlade Kina i 1949, tog hun straks videre til
Indien, og derfra kom hun til Afrika. Hun fortsatte ufortrødent i over 30 år mere.
Med Kinas åbning mod omverdenen i starten af 1980’erne
tog også de første danskere igen tilbage til de gamle missionsområder i Nordøstkina, og her kunne de med egne
øjne opleve, at selvom ikke alle kirker stadig stod, så havde
ihvertfald menighederne overlevet og var i højeste grad i
fuldt vigør - en tendens, der har fortsat lige siden. Set udfra et kvantitativt synspunkt kan det vel ikke siges at have
været en stor succes, da de danske missionærer forlod Kina
omkring 1949, men når man i dag oplever tilstrømningen
til kirkerne i Kina, især på landet, synes et andet billede at
tegne sig.
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Statistik og kristendommen i Kina i dag

Alle former for statistik vedrørende antallet af troende skal
dog tages med et stort forbehold, og man kan spørge sig
selv, hvem der i det hele taget har ret til at kalde sig kristne.
Pga. manglen på ordinerede præster er det i mange landområder mindre end 50 procent af kirkegængerne, der er døbt.
Bør de tælle med i statistikken? Faye Pearson, der underviser i kristendom i Nanjing, Kina, fortalte magasinet Time, at
hun mente, at syv ud af ti kristne omvendte i Kina “er blevet
omvendte fordi de har været syge. De tror, at kristendommen har kureret dem.”408 Selvom der ikke er præcise tal for
det, er det ligeledes tydeligt, at uden danskernes klinikker og
hospitaler ville der ikke have været nær så mange omvendte
kinesere. I dag fokuserer mange kristne menigheder også
på mirakler og øjeblikkelig helbredelse, og faktisk følger
mange kinesiske kristne hvad man vel kan kalde traditionel
kinesisk folkereligion iblandet både kristendom og ingredienser fra buddhisme og daoisme. Derudover eksisterer der
i landområderne flere kristne bevægelser med karismatiske
ledere med en mere end tvivlsom baggrund og et uigennemskueligt motiv. Bør de også tælle med, eller bør man
vente, til de er blevet officielt anerkendt af den officielle
kinesiske kirke?
Mange kinesere blev dog, som tallene angiver, med tiden
døbt, og det kan man måske i virkeligheden til en hvis grad
tilskrive kommunistpartiet. Det havde travlt med at eliminere de klassiske kinesiske filosofier og religioner, især konfucianismen, og erstatte dem med maoisme og marxisme.
Da den kinesiske befolking begyndte at føle sig desillusioneret i forhold til maoismen, opstod der et tomrum.
Hvis kommunistpartiet slog alle de traditionelle guder ihjel,
og kulturrevolutionen slog maoismen og marxismen ihjel,
var der ingen gud tilbage til nogen i starten af 1980’erne,
altså måske lige med undtagelsen af den kristne gud.
Kristendommen kom med den åbne dørs politik, og
kineserne bød interesseret den genopstandne gæst indenfor.
Millioner af kinesere har søgt fællesskab, filosofi og spirituel omsorg uden for grænserne af den kommunistiske
ideologi og deres nære familie. Den nye fremherskende
ideologi, kapitalismen, kan vel ikke ligefrem kaldes en politisk ideologi, og penge giver ikke noget svar på levemåde,
ingen tanker om liv og død og ej heller ideer om, hvordan
man organiserer et samfund. Kommunistpartiet har kastet
sig ud i at opfinde en alternativ masseideologi, bl.a. baseret
på kinesisk nationalisme, men den ser ikke rigtig ud til at
have fanget befolkningens virkelige interesse. I stedet søger
den almindelige kineser svar andetsteds, og mange finder
svaret uden for det verdslige civilsamfund.
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Inden for de senere år har den kinesiske regering til en vis
grad tilladt vestlige missionsselskaber at vende tilbage til
Kina, så længe man ikke åbent missionerer, og al kontakt
skal gå via Amity Foundation, den officielle forbindelse
mellem den kinesiske kirke og Vesten.
Som ovenfor nævnt oplever den kinesiske kirke i disse år en
næsten eksplosiv vækst, og det er bestemt ikke uden problemer. Der er fx ikke uddannede præster nok til at følge
med efterspørgslen, og det betyder bl.a., at dem, der leder
gudstjenesterne, ofte er selvbestaltede præster. Meget ofte
bliver kristendommen også i dag, præcis som for 100 år
siden, blandet sammen med buddhisme, daoisme, konfucianisme og lidt lokal folkereligion. Det går sjældent, som
præsten prædiker, og det er vel helt naturligt, at den kinesiske kirke og kristendom går i flere forskellige retninger,
og at den om føje år sandsynligvis har udviklet sig til noget
ganske andet, end både udenlandske kristne, den kinesiske
ledelse og den officielle kinesiske kirke havde håbet på. Én
ting er dog sikkert: Kristendommen i Kina vil være helt
særegen og umiskendeligt kinesisk. Alt andet lige er både
”det danske kald til Kina” og kristendommen i landet kun
en dråbe i Kinas 5000 års historie.
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Tak

Det er klart, at uden den utrolige velvilje og interesse, som mange efterkommere og enkelte pensionerede missionærer har vist
projektet ved både at give interviews og stille dagbogsoptegnelser, bøger, familiefotos, breve, erindringer, plakater og meget andet
til rådighed, havde bogen ikke kunne skrives. Omfanget af materialet har langt oversteget både mine forventninger, og hvad der
har været muligt at medtage i denne bog, men alle bidrag har haft stor betydning for arbejdet, og jeg er alle bidragydere en stor tak
skyldig.
En særlig tak skal lyde til;
Hans Erik Hansen, Rigmor Madsen, Helga Pallesen, Birgit Djurhuus, Inge Hertz, Karen Jensen, Birgit Oksbjerg, Niels Geert
Bolwig, Morten Thun, Paul Kühle, Sten Lundø, Stig Thøgersen, Hans Jørgen Hinrup, Sune Nielsen, Laurids Mikaelsen, Yan
Ciguang, Fu Zhijie og Deng Fu.
Jeg vil også gerne have lov at takke;
Laurits Andersens Fond for støtte til rejser og research. Konsul George Jorck og hustru Emma Jorcks Fond samt S.C.
VanFonden for støtte til produktion af bogen. Desuden Den Hielmstierne-Rosencroneske Stiftelse, Dronning Margrethe og
Prins Henriks Fond, Danmission og Felix-Fonden for støtte til udgivelse af bogen.

224

Kort over Kina

Med byer og provinser nævnt i bogen
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Kort over Manchuriet

Dalny (Dairen) = Dalian
Chinchow = Jinzhou
Pulan-Tien = Pulandian
Siuyen = Xiuyan
Takushan = Dagushan
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Fenghuangcheng = Fencheng
Antung = Dandong
Kwantien = Kuandian
Mukden = Shenyang
Fuyu (Petune)

Sweihuafu = Suihua
Peiping = Beijing
Pitsaikow = Picaigou
Port Arthur = Lüshun
Hwanren = Huanren
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Liste over nævnte missionærer i bogen:

(I parantes er nævnt de år de var udsendt til Kina)
Inger Marie Pedersen Almstok (1926-40, 1946-50)
Fuyu, Suihua, Changchun, Dagushan

Gudrun Budtz Christensen (1938-47)
Dandong, Xiuyan

Helga Bech-Andersen (1921-46)
Fuyu, Lüshun, Dalian, Fengcheng, Kuandian, Huanren,
Dandong

Søren Anton Ellerbæk (1904-40)
Gift første gang med
Johanne Ellerbæk (f.Graversen) (1904-20) (død i Kina)
Gift anden gang med
Dorthea Anne Marie Ellerbæk (f. Toft) (1918-40)
Dandong, Shenyang

Povl Hedemann Baagøe (1912-40)
Gift m.
Mathilde (Grethe) Baagøe (1911-40)
Dandong, Harbin, Dalian
Elise Bahnson (1925-39, 1946-51)
Shenyang, Xiuyan

Eskild Karl Eskildsen (1922-40)
Gift m.
Louise Marie Eskildsen (f. Andersen)
Suihua

Peter Bertelsen (1931-47)
Gift m.
Dorthea Bertelsen (f. Bech-Andersen)
Xiuyan, Dandong

Villy Joachim Frimer-Larsen (1930-46)
Gift m.
Margaretha (Maggi) Ottilia Frimer-Larsen (f. Zollhøfer)
Dalian

Jens P. Bjergaarde (1912-39)
Gift m.
Maria Bjergaarde (f. Kruse) (1915-39)
Suihua, Kuandian, Lüshun, Xiuyan, Jinzhou

Jacob Sivebæk Gejlsbjerg (1938-48)
Gift m.
Else Gejlsbjerg (f. Neel Chrillesen)
Fengcheng

Conrad Bolwig (1893-1946)
Gift m.
Minna Gudrun Bolwig (f. Hass) (1893-46)
Hankou (Wuhan) i Hubei-provinsen, Dagushan

Karen Dorthea Gormsen (1906-51)
Dandong

Nanny Fridoline Brostrøm (1906-50)
Dagushan, Fengcheng

Laust Lauridsen Hagelskjær (1906-1930)
Gift m.
Jacobine C.C. Hagelskjær (f. Larsen) (1908-1930)
Fengcheng, Kuandian, Xiuyan

Niels Buch (1921-49)
Gift m.
Astrid Margrethe Julie Buch (f. Berggreen) (1918-49)
Dalian, Fuyu, Harbin

Hans Peder Alfred Hansen (1925-40, 1946-49)
Gift m.
Karen Mathilde Hansen (1925-40)
Fengcheng, Dandong

Aksel Bernhard Christensen (1938-49)
Født i Kina som søn af missionær Chr. Christensen
(1905-28)
Gift m.
Esther Kirsten Marie (1938-46)
Lüshun, Suihua, Harbin

Johannes Hauge (1946-49)
Gift m.
Inge Hedvig Hauge (f.Jacobsen) (1946-49)
Beijing, Suzhou i Jiangsu-provinsen

Anna Christensen (1914-50)
Forskellige steder i provinserne Shanxi, Sichuan og Yunnan
Axel Christensen (1923-49)
Gift m.
Ebba Oline Lövig Christensen (1923-36; 1940-49)
Harbin, Dalian
Chr. Christensen (1905-28)
Gift m.
Kirsten Marie Christensen (f. Jensen)
Lüshun

236

Hans Peder Karl Hertz (1905-21)
Gift m.
Dagmar Hertz (f. Warncke)
Fengcheng
Mary Elisabeth Holm (1928-46)
Dalian, Kuandian, Dandong
Jørgen Emil Jensen (1899-1933)
Gift første gang m.
Marie Magdalene Jensen (f. Dalgaard) (1899-1910) død i Kina.
Gift anden gang m.
Johanne Hemmingine Jensen (f. Hemmingsen) (1917-33)
Dagushan, Fengcheng, Xiuyan, Kuandian, Fuyu, Dalian

Marius Christian Jensen (1916-39)
Gift m.
Josephine Marie Jensen (f. Frederiksen) (1918-39)
Kuandian, Suihua
Kjestine Jepsen (1937-50)
Guizhou-provinsen
Helga Johansen (1936-44) Død i Kina
Xiuyan
Hans Oluf Juhl (1919-26)
Gift m.
Maria Juhl (f. Olesen)
Dandong
Henrik Knudsen (1894-96)
Gift m.
Caroline Knudsen (f. Johansen) (1892-96)
Hankou (Wuhan) i Hubei-provinsen, Dagushan
Jacob Edvard Krarup (1947-49)
Gift m.
Inge Grethe Krarup (f. Lüders) (1947-49)
Beijing

Helen Madsen (1920-46)
Shenyang, Dagushan, Dalian
Rigmor Madsen (1919-28, 1946-49) (f. i Kina som datter af
C.M. Madsen)
Harbin, Beijing, Jiujiang i Jiangxi-provinsen, Liuzhou i Guangxiprovinsen
Hans Hansen Magle (1920-26)
Gift m.
Anna Lucie Magle (f. Thomsen)
Dandong
Søren Emil Mikaelsen (1946-49)
Gift m.
Anna Nielsine Petra Mikaelsen (f. Thomasen) (1946-49)
Beijing, Jiujiang i Jiangxi-provinsen, Liuzhou i Guangxi-provinsen
Kirsten Marie Mogensen (1946-49)
Beijing, Jiujiang i Jiangxi-provinsen, Liuzhou i Guangxi-provinsen
Kirstine Moesbæk (1915-46)
Fengcheng, Lüshun, Pulandian

Olga Marie Petra Kristensen (1908-47)
Lüshun, Dalian, Jinzhou

Andrea Nielsen (1930-46)
Dandong

Niels Kristiansen (1901-26)
Gift m.
Ane Kathrine Kristiansen (f. Nielsen) (1898-26)
Suihua

Ellen Kirstine Marie Nielsen (1898-1960) (død i Kina)
Dagushan

Erik Gjærulf Larsen (1934-48)
Gift m.
Betty Gjærulf Larsen (f. Bjerg) (1934-48)
Picaigou
Laurids Karl Larsen (1909-24)
Gift m.
Olia Gudrun Marie Larsen (f. Johansen)
Dandong
Iris Violante Lethan (1946-48)
Beijing
Jens Chr. Jensen Lykkegaard (1896-21)
Gift m.
Marie Louise Kathrine Lykkegaard (f. Balslev Wied)
(1899-1914) Død i Danmark under orlov
Fengcheng
Chr. Michael Madsen (1905-28)
Gift m.
Nora K. M. Madsen (f. Christensen) (1917-28)
Fengcheng, Xiuyan, Dagushan, Harbin

Marie Nielsen (1927-51)
Dandong, Xiuyan
Niels Nielsen (1907-40)
Gift m.
Ane Kirstine Nielsen (1907-40) (f. Jørgensen)
Xiuyan
Johannes Nyholm (1892-93)
Gift m.
Ellen Marie Nyholm (f. Bartsch) (1892-93)
Hankou (Wuhan) i Hubei-provinsen
Peter Chr. Madsen Nørgaard (1908-49)
Gift første gang m.
Kirstine Nørgaard (f. Folmar) (1908-14) (død i Kina)
Gift anden gang m.
Frederikke (Frede) Kirstine Nørgaard (f. Højlund-Carlsen)
(1916-38)
Xiuyan, Fengcheng, Beijing, Shenyang, Fuyu
Andreas Jensen Oksbjerg (1915-23)
Gift m.
Marie Kristine Oksbjerg (f. Boye) (1915-23) Død i Danmark
under orlov.
Lüshun
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Ole Peter Svenning Olesen (1896-1927)
Gift første gang m.
Magdalene Olesen (1896-1922) (død i Kina)
Gift anden gang m.
Marie Olesen (f.Thomsen) (1924-26) (død i Kina)
Xiuyan, Fengcheng
Kaj Johannes Olsen (1927-50)
Gift m.
Alma Johanne Olsen (f. Pedersen) (1923-46)
Suihua, Picaigou
Rasmine Kirstine Pallesen (1907-20)
Kuandian
Dagny Pedersen (1911-17, 1922-49)
Lincheng, Hebei-provinsen
Peder Nielsen Pedersen (1912-46)
Gift m.
Barbara Finlayson Pedersen (f. Coats) (1912-46)
Xiuyan, Dandong, Suihua, Shenyang
Kaj Petersen (1924-32)
Gift m.
Karen Petersen (f. Mørup) (1930-32)
Shenyang, Picaigou
Astrid Poulsen (1921-50)
Dagushan
Anders Aagaard Poulsen (1912-46)
Gift m.
Margrethe Aagaard Poulsen (f. Leth) (1912-44) (død i
Kina)
Harbin, Dagushan, Picaigou, Xiuyan
Johannes Prip-Møller (1921-43)
Gift m.
Antonette Elisabeth Prip-Møller (f. Kirkegaard) (1921-43)
Diverse arkitektopgaver for DMS og andre missionsselskaber
Johannes Olaf Rasmussen (1911-38, 1946-50)
Gift m.
Ellen Rasmussen (f. Plum) (1912-38)
Fengcheng, Dandong, Lüshun, Jilin, Shenyang
Enoch Rostø (1930-38)
Guizhou-provinsen
Hansine Schmidt (1921-46)
Harbin
Ane Mette Frank Stauns (1922-47)
Dandong
Karen Ingrid Thomsen (1925-39)
Jinzhou, Lüshun, Pulandian, Suihua
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Peter Chr. Bruun Waidtløw (1895-1929, 1933-36)
Gift m.
Karen Marie Rebekka Waidtløw (f. Nielsen) (1898-29)
Lüshun, Dalian, Picaigou
Else Kirstine Johanne Pedersen Wemmelund (1920-46)
Suihua, Lüshun
Ludvig Frederik Willer (1934-46)
Gift m.
Elisabeth Willer (Schou Christiansen)
Beijing, Dalian, Lüshun, Pulandian, Dandong
Johannes August Vyff (1896-1932) (død i Kina)
Gift m.
Else Kristine Cathrine (Gedua) Vyff (f. Pedersen Meldgaard)
(1899-1932)
Xiuyan, Fengcheng, Dandong
Niels J. Østergaard (1922-27)
Gift m.
Mary J. Østergaard (f. Mowton)
Picaigou
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