
Om missionärernas sista stunder och martyrskap i Soh-ping-fu 1900; 
enligt de inföddas meddelanden. 
 

Evangl. Shang-tien-kong berättar: 
 

I den 5 kinesiska månaden 28 dagen i Kuang-sü 26 regeringsår kommo våra syskon till Soh-ping-fu till 
vår sedvanliga årskonferens. (den dagen öppnades mötet) 

Nath. Carleson öpnade mötet med ___  f.m.d folket mycket elaka och svåra. På e.m.d talade Kalberg 
öfver ___  i den inre samlingssalen, mycket oroligt och störande, upproriska skaror trängde sig in. 
Efter mörkrets inbrott samtalade syskonen om huru att göra med afsende på den hotade situationen 
under bön lade de saken fram för Herran,_______ 

29 Måndagen. De berädde sig för att lämna. På e.m.d kom bref från läraren Uang i Tsok-Üing om att 
stationen var nedbränd och sakerna bortstulna. Efter mörkrets inbrott Evangel. La-pu kom från Ing-
cheo med underrättelse att stationen omringad af upprorsmenniskor___. 

e.m 30. Stationen blef nedbruten och syskonen flydde till Yamen*, folkmassan kastade sten efter 
dem men de uppnåde Yamen. Stationen nedbränd. Sökte att få vaggnar och utfå sina pengar för 
resan. Folket slogo på dörrarna. I Yamen voro nu 13 personer 6 men, 6 quinnor och ett barn, kineser 
voro 3 ”Shang tien kong”, Fan Üing seup och Tsi süng ling. Alla instengdes i ett litet rum utan lampa 
utan mat. Fingo slutligen 5 små brödbullar att dela upp sig emellan. Shang tien kong föreslog till 
Carlesson att de skulle söka fly om natten två och två och venda sin flykt upp ått bergen ”ho-don” 
Nath. Carlesson sade: Ditt råd är godt och kanske det skulle kunna lyckas men vi skola ej skiljas åt. 
Det må bli lif eller död. Under mycken tysthet rådgjorde de, och Mina Hedlund och beslutade att 
kvinnorna skulle gå om natten till Tsoh-üin för att taga ut silver för resan ty de trode att mandarinen 
skulle hjälpa dem och så togo de afsked af varandra i det mörka sellet under nattens mörker.  

Mina Hedlund sade att 270 kin vetemjöl som var på stationen skulle uppdelas emellan dem str. 

6 üch 1. En jernkedja lades om halsen med en kort länk som sammanband en till om halsen, en klafve 
om båda henderna på var och en. Två och två. Nath C och Person. 

Vid solens uppgång fördes de ut ur fängelset bundna och sates på kärror som voro anbragda af 
mandariner under sken af att han skulle senda dem i väg, soldatmandariner förde dem utom om 
östra porten der flära tusen menniskor voro samlade. Vagnarna stannade och mandariner befalde att 
de skulle dödas.  

Nath. Carleson och Sven Person sprang 3 li men en som vallade hästar red ifatt dem och sade till dem 
vänta så får ni taga min häst och rida på, men han blott hindrade dem med list till de voro gripna, de 
slogo Nath. i hufvudet med sten, han lade handen på den platsen och bad ”Herre i dina händer 
befaller jag min Ande” och då slogo de honom ännu med en sten så att handen sjunk in i det öppna 
hålet i hufvudet. Han dog ögonblickligen. 



Person blev stenad i hufvudet och sunderhuggen på benen med på flära ställen med knivar, troligtvis 
blefo de dödade af manchurerna, kläderna frånhöfvdades dem. ___ 

 

Mina Hedlund hon slank in uti en rotfruktsträdgård och en man fick fatt uti henne och hon gaf sin 
klåcka till honom, en annan kom och slog henne med sten i hufvudet till döds.  

 

* Yamen = rådhus 


	Om missionärernas sista stunder och martyrskap i Soh-ping-fu 1900; enligt de inföddas meddelanden.
	Evangl. Shang-tien-kong berättar:


