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gör vi nedslag i det västerbottniska fromhetslivets intensiva historia. De religiösa
folkrörelserna har allt sedan 1835, då Svenska missionssällskapet bildades, haft stor
betydelse för det religiösa livet, inte minst genom sina missionsskolor. Bland fri
kyrkorna har pingströrelsen i dag åtminstone vad gäller inlandet flest medlemmar
medan Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen, EFS, har en dominerande plats i kustt
rakterna.
Radiojournalisten vid Sveriges, Radio Västerbotten Per Runesson, inleder med en
övergripande historisk artikel om olika frireligiösa inriktningar i länet genom tiderna.
Därefter berättar kyrkoherde Erik-Oskar Oscarsson i Norsjö om mission och skol
undervisning bland samerna och en av förgrundsfigurerna inom den gryende same
politiken Maria Magdalena Mathsdotter.
Bo Johansson, känd skolman från Vilhelmina berättar om Kristoffer Kristofferson
från Mark i Vilhelmina, en man som byggde många pingstkapell i socknen.
Anna Lindkvist, fil. dr i historia har studerat lappmissionären Gustaf Lundgrens
dagböcker som finns i Folkrörelsearkivet i Umeå. Inre kolonisation, ideologianalys
och missionshistoria tillhör hennes intresseområden. Avhandlingen Jorden åt folket
(2007) behandlar den svenska Nationalföreningen mot emigrationen och dess egna
hemsrörelse, som startades för att hämma utvandringen i början av 1900-talet.
Skolmannen, ordförande i Gratianbygdens hembygdsförening med mera Stig
Anderback berättar om fromhetslivet i Gratianbygden där bland andra predikanter
na Efraim Fjällström och O.F. Johansson får en närmare presentation. Båda har efter
lämnat fina bildsamlingar i museets fotoarkiv.
Författaren Lennart Frick växte upp i Västerbottens inland och barndomshemmet
präglades av frikyrkliga värderingar. Det har han skildrat i flera böcker, nu senast i
Arvet från 2004. I artikeln ”Vittnesgill?” porträtterar han sin far predikanten Helge
Frick.
Per Runesson återkommer med en artikel om Stöcke Lutherska missionsförening
som firade 100 år 2005 och som fortfarande envist lever vidare med olika verksam
heter, inte minst aktiviteter för barn och unga.
Slutligen berättar Rolf Sixtensson om en liten pärla i Degerfors socken, Kamsjö
kapell.
I Nära notiser presenteras ett nytt och heltäckande register för tidskriften Västerbotten, från 1920 till 2006!
Västerbottens läns hembygdsförbund vill framföra ett varmt tack till Västerbot
tens läns landsting som genom att prenumerera till sina kliniker och mottagningar
ger ett välkommet stöd till tidskriften Västerbotten.

Nästa år är det 50 år sedan Sune Jonsson debuterade med sin
bok Byn med det blå huset. Redan följande år inledde han sitt
samarbete med museet – Västerbotten 1960 inleds med ”Några
västerbottensbilder” – som sedan pågick ända till pensione
ringen 1995. Resultatet i form av negativ, originalkopior, texter,
ljudinspelningar och filmer finns nu samlat i museets Sune
Jonsson-arkiv tillsammans med materialet från dokumentära
projekt som genomförts utanför länet.
Hans internationella berömmelse med utställningar i Eng
land, Frankrike, Tyskland och USA har endast börjat. Han har
också belönats med många pris, finast kanske det internatio
nella Hasselbladspriset 1993 och med två utnämningar till
hedersdoktor – av Lantbruksuniversitetet 1995 och av Umeå
universitets humanistiska fakultet 2001.
Arkivet är med sin räckvidd av nationell betydelse och är
fortfarande under uppbyggnad för att stå särskilt till länsbornas
förfogande. Många unga fotografer ser honom som en förebild
och önskemål om att få använda hans bilder i skilda samman
hang blir allt talrikare. Men arkivet måste särskilt beakta att
upphovsmannens konstnärliga integritet och hans syn på foto
grafiers användning respekteras.
Forskningen kring hans arbetsmetod, om hans föregångare
och om mottagandet av hans böcker, artiklar, om hans radio
program, filmer och utställningar är ännu knappt inledd.
Alla dessa uppgifter har lett till att en grupp personer, som
genom åren följt och beundrat hans arbete, tagit initiativet till
att bilda Sällskapet Sune Jonssons Vänner. Dess syfte blir att
stödja museets krävande arbetsuppgifter knutna till detta kul
turarv, att främja kunskapen om Sune Jonssons verk och bety
delse liksom nutida fotografiska företag i hans anda samt att
arbeta för att arkivets resurser förstärks, lyfts fram och ges ökat
utrymme i museets publika verksamhet.
Sällskapet önskar alla som uppskattar Sunes verk välkomna
att bli medlemmar. Det höll sitt konstituerande årsmöte i muse
et 1 mars. Till ordförande utsågs Dan Brändström och i styrelsen
ingår Gunnar Balgård, Elin Berge, Göran Carlsson, Ann Eriksson,
Olof Kleberg, Sverker Sörlin och Per-Uno Ågren. För frågor om
medlemskap kontakta undertecknad.

Janne Hellgren/Västerbot tens museums fotoarkiv

Sällskapet Sune Jonssons Vänner

Som skildrare av Västerbotten är Sune Jonsson jämbördig med 1900talets många stora västerbottniska författare och bildkonstnärer och
han har haft samma betydelse för landsdelens kulturella anseende.
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EFS bönhus i Åbyn, Byske socken.
Predikstolen kommer från Byske kyrka.
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Om västerbottniskt fromhetsliv
P ER RUNESSON

När kyrkoherde Anders Rodén lämnar sin kyrka på Teg i Umeå och beger
sig till byn Bösta, femton kilometer sydväst om Umeå, och håller guds
tjänst med tjugo personer i en gammal skola, så arbetar han i en tradition
som är typiskt västerbottnisk. Den har sina rötter mer än tre hundra år
tillbaka i tiden, i de så kallade byabönerna. Det var en möjlighet för
människor som bodde långt från någon kyrka att komma samman i bön
och bibelläsning, men man fick inte fritt predika eller tolka Bibelns ord.

Någon präst var inte med på den tiden. Här
fanns fröet till en friare, mera folklig kyrka och
det som skulle komma att kallas ”det allmänna
prästadömet”: Det var den storslagna tanken
att alla människor har gåvan att tala om de andliga tingen och som växte fram inom Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen, EFS. Det var också
den självklara grunden för frikyrkans verksamhet.
– I Bösta råder en öppen och vänlig anda,
alla känner varandra, särskilt som det här rör sig
om stora släkter som samlas vid dessa tillfällen,
säger Anders Rodén. I sådana här byar finns en
levande fromhet, särskilt bland de äldre. Man
tar religionen på allvar även till vardags.
– Säg något mer som är typiskt för västerbottnisk andlighet och som du finner i Bösta!
– Förutom öppenheten och den varma stämningen så kan man peka på offerviljan. Det finns
en givartradition, som ju också präglar frikyrkan.

Man uppfattar det så, att den enskilde har ett
ansvar och jag kan ju nämna att EFS kort efter
sitt bildande 1856 var först på plan att sända ut
missionärer till Afrika och Asien. Kanske var det
den verksamheten, missionen, som i början höll
ihop EFS, som var så lösligt sammansatt. Offerviljan är stark. För en tid sedan hölls en auktion
för den yttre missionen i den måttligt stora byn
Degernäs utanför Umeå och den inbringade
drygt 30 000 kronor från de blott tjugofem personerna som deltog!
– Typiskt är de höga krav man ställer på sig
vad gäller den egna tron och livsstilen, man
tycker inte att man duger för att kalla sig ”kristen”. Ja, den självbilden är en baksida av väckelsens krav och det tycker jag är lite sorgligt. När
vi ändå sitter i samma båt, alla får vara med i
nåden. I stället frågar man: ”får jag också vara
med, duger jag”. Det är klart att alla får vara
med. Kyrkan har ingen uteslutningsparagraf!
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– Våra skönlitterära författare skildrar ju det
religiösa livet häruppe. Hur ser du på dem?
– De fångar känslor, tankar, uttryck. Jag brukar citera Sara Lidman i mina predikningar. Du
minns kanske Anna-Stavas ord, att människan
inte kan vara ”någon liten skit, annars skulle
Gud inte kunnat bli så vred på henne”. Människornas sätt att tala och leva på den tiden i sent
1800-tal genomsyrades ju av religionen. Behövde någon tröst så rekommenderades Rose
nius´ dagsbetraktelser. Och genom Bibeln och
särskilt Gamla Testamentet kunde byborna tala
om amorösa eskapader och annat skvaller, som
de inte öppet kunde beröra, de behövde inte
tala i klartext. De talade alltså i stället om vissa
avsnitt i GT när det i själva verket var händelser i byn de ville kommentera. Det här kände
våra författare till, det hade de lagt märke till i
barndomen.
Tillbaka till det historiska. Västerbottens
kusttrakter var tidigt platsen för lågkyrkliga,
pietistiska väckelser vars utövare senare skulle
komma att kallas ”gammelläsare”. Den var en
rörelse av lagisk karaktär med influenser från
Tyskland under tidigt 1700-tal. Det innebär att
man betonade frälsning genom gärningar, i
motsats till Paulus´ ”tron allena”. De här så
kallade gammelläsarna fick senare, vid 1800-talets början, se en annan riktning ta form, nyläsarna, vilka hellre än lagen betonade rättfärdiggörelse genom nåd. Alla kunde få Guds nåd,
det behövdes inga goda gärningar. Efter hand
dog detta nyläseri ut och andra väckelser tog vid.
Västerbotten norr om Umeå har sannerligen varit en, andligt sett, livlig och spännande region.
Goda gärningar gäller inte!
Vad var då det så kallade Norrlandsläseriet som
präglade fromhetslivet i Västerbotten under se4

nare delen av 1800-talet? Vi talar då om det som
kallades nyläseriet och finner fyra typiska drag.
Det var för det första en rörelse som dominerades
av självägande bönder. Det gör att rörelsen liknade samhället här uppe i stort. Det rörde sig därtill
om medelålders, gifta och manliga hemmansägare. Typiskt för läseriet var vidare en ovanligt uttalad evangelism. Man menade att vägen till
frälsning skedde utan människans egen medverkan. Goda gärningar som att hjälpa fattiga och
sjuka och visa god moral spelade ingen roll. Det
kunde till och med ses negativt och tolkas som
”egenrättfärdighet”. Sålunda kunde berättelsen
om den barmhärtige samariern väcka motvilja,
uppges det. Människan blev frälst om hon passivt mottog Guds ord. För en utomstående gör
detta onekligen ett bisarrt intryck eftersom vi
vant oss att betona de goda gärningarna. Vidare
skilde sig dessa läsare från ”gammelläsarna” i sitt
envisa betonande av nåden. Ironiskt nog kom
nyläsarna att ta upp drag ur äldre teologisk praxis från så långt tillbaka som 1600-talet.
Nyläsarna var, inte oväntat, skeptiska till tanken på den fria viljan och förnuftet. I religiösa
frågor hade detta ingen plats. Prästerna borde
inte yttra sig i världsliga frågor. Man fördömde
medelklassen och stadskulturen för dess förmenta dekadans, inte för orättfärdigt samlad rikedom eller exploatering av de ”lägre skikten”/
klasserna. Typiskt för läsarna var en dualistisk
världsbild, det vill säga att tillvaron var en arena
där det goda stod mot det onda, Gud mot djävulen. Det där ansåg också kyrkan sedan gammalt.
Men nu hade denna syn börjat sättas i fråga av
en ny teologi som benämndes neologin. I den
var världen förnuftig och god och skaparen välvillig. Djävulen hade i denna uppfattning en undanskymd roll. Det här var givetvis den värsta
sortens blasfemi och uttryck för de moderna

prästernas ytliga gudstro, enligt läsarna. Nu närmar vi oss den fjärde egenheten hos dessa, nämligen deras förakt för den moderna medelklasskulturen. Denna präglades av ytliga nöjen och
lättsinne och höll på att undantränga den gamla riktiga fromheten.
Vi hade alltså fyra drag hos nyläseriet. De var
bondedominansen, extrem evangelism (fräls
ning genom tro allena), kluven världsbild och
förakt för medelklass och stadskultur. Frågan är
då om det går att förklara denna väckelses uppkomst och framväxt. Är den sociala positionen
väsentlig? Söker sig välbärgade människor till
vissa rörelser och samfund och fattiga arbetare
och hjon till andra? Historikerna Harnesk och
Ericsson diskuterar frågan om samband religion
och samhälleliga faktorer mycket utförligt i sin
bok se litteraturlistan, och menar att religionen
förser en rörelse med energin, den anger målet,
frälsning, himmelriket. De sociala faktorerna
däremot bestämmer vilken form rörelsen kommer att ta. Men man får vara försiktig med frågor om varför en väckelse uppstår då eller då
och just där på denna plats. Slumpen kan spela
in. Författarna tänker sig att frågan ligger på ett
mera individpsykologiskt plan. Människorna
ville ha svar på frågor om livets mening, de ville
få tröst, uppbyggelse och även beska sanningar
från predikstolen. Hellre det än den, som de ansåg, urvattnade moderna förkunnelse som neologerna serverade. Väckelsen blev just den lära
eller tro som gav livet mening och innehåll.
Man behövde bara ta emot Guds nåd, utan gärningar. Det senare var nog ett budskap som de
självägande bönderna tog till sig. Under ett tidigt skede hade väckelsen dragit till sig många
obesuttna, som dock med tiden skulle inse att
rörelsen inte var intresserad av sociala reformer.
Vi kan se detta långt in i vår tid. Vem har väl

hört krav på social rättvisa, på ”politik”, predikas på ett pingstvänsmöte?
De som talade
Väckelserörelserna har burits upp av sina förkunnare. De var män, alltid män, och alla hade
de talets gåva. De kom av folket och kunde därför tala utan krångligheter, alla förstod. Äldre
svenskar erinrar sig namn som John Hedlund,
”Nalen-pastorn” kallad, med sina lustigt provocerande formuleringar (”i balsalen föds skökan”)
när han någon gång under en paus i dansmusiken fick ordet. Och där fanns den slagkraftige
C.G. Hjelm och givetvis pingströrelsens hövding, Lewi Pethrus och dennes antagonist, författaren och predikanten Sven Lidman med
sina beska ironier och drastiska humor. Sådana
talare drog åhörare i massor, de var affischnamn
ungefär som sångarfursten Einar Ekberg och
dennes kollega Einar Wärmdö eller vårt läns
Anna-Lisa Öst, ”Lapp-Lisa”. Lewi Pethrus var
bekant för länets pingstvänner, eftersom han
varit med och dragit igång den så kallade Lapplandsveckan i Husbondliden utanför Lycksele,
en betydelsefull institution.
Om vi nu lämnar detta fyrtio- och femtiotal
och söker oss tillbaka i tiden för att finna de särdrag som kännetecknade den klassiska norrländska väckelsens förkunnare vare sig de var av
læstadianskt eller rosenianskt snitt så kan vi
(med Wikström i År av liv) säga följande: Talarna var ofta personligt berörda av det de förkunnade. De talade om sådant som de själva upplevt. De var självutlämnande utan att för den
skull göra sig ”märkvärdiga”. Deras egna erfarenheter blev garanten för bibelordets sanning
och giltighet. De kunde påvisa att bibelorden
stämde, att Gud hör bön. Någon hade återfått
sin hälsa, någon hade blivit hjälpt i ekonomiskt
5

trångmål. Bönen hade givit resultat.
Bibeln var i mycket liten utsträckning någon
historiebok, vilket den gärna blir för nutida, sekulariserade, läsare. Tvärtom var den aktuell, så
att ”Nasaret var likt Norsjö och Byske låg i tankens värld nära Betlehem”. Bibelns ord anknöt
till en verklighet man själv hade erfarenhet av.
Så framställer också Sara Lidman saken i sina
romaner. Det gällde vidare för talaren att fånga
åhörarnas fantasi och uppmärksamhet. Där låg
deras legitimitet, utan åhörare – ingen god förkunnare. Ett exempel på drastisk talarkonst i
det roseanska Västerbotten handlar om Gabriel Annerscha som predikade över temat människans växande:
”Männischan hon gett vääx. Men hon ska
vääx som korumpa: det vill säga nedåt.
Först när hon jer ner i skoskaften och
förtvivle över sin egen ruttenhet kan hon
skåda huru jufft Guds evangelium egent
ligen jer”.
Men det var givetvis inte bara denna humor
som fångade åhörarna. Dessa fann att talaren
gav dem bröd och salt i stället för stenar, vilket
de mest kritiska ansåg att kyrkans präster tillhandahöll. Predikanten stod inte vid sidan av sin
förkunnelse, han var som sagt en del av den. Han
var själv gripen och drabbad. Utifrån sig själv
och sitt tidigare syndiga liv ville han visa att Gud
kunde åstadkomma under.
Predikanternas språk skilde sig grundligt
från den utläggning, där man bara söker förklara ett bibelords innebörd. De kanske inte kunde, olärda i formell mening som de var, reda ut
vad som menades med ”treenigheten” eller synen på dopets nödvändighet. De använde inte
orden dogmatiskt utan när de talade om Gud
så handlade det om Guds närvaro, alltså vad
som händer med den som möter Gud. Själv6

klart kunde en sådan personlig framställning bli
prövande genom sin självbespegling, lätt fariseisk kanske. Åhörarna drogs med av denna predikostil mycket mer än om det rört sig om en
läroorienterad predikan. Här gav talaren av sig
själv, sin glädje men också sin oro, kanske tvivel.
Predikanterna kunde vara moraliskt stränga
men åhörarna noterade, inte minst i bönerna,
påpekar Wikström, att de själva var satt under
samma dom – och nåd! Målet med förkunnelsen var inte att det skulle ”kännas rätt” och ge
sköna upplevelser enbart. Det gällde också att
förmedla tanken att även ett liv ”i Guds ljus”
kunde innebära missmod och övergivenhet, eftersom Gud ibland förde människan dit hon
inte ville. Allt låg i Hans händer.
Talarna skilde sig givetvis även vad gällde
den grundläggande frågan om lagen – nåden,
eller det lagiska mot det evangeliska. Kanske
kan man tala om konservativa mot liberala förkunnare. Låt oss höra några åsikter om skilda
stilar hos skilda talare. Gösta Johansson, EFS,
född 1918 säger:
– Vi hade tidigare en kyrkoherde här i Vännäs församling som en gång sa ’Det är inte lätt
att veta vad församlingen vill höra’. Det, menar
jag, skall en präst inte tänka på. Han är en Guds
tjänare och skall predika ordet precis som det
står i Bibeln. Han behöver inte berömma människorna, tala om för församlingsborna hur
goda och gudfruktiga och moraliska de är.
Den välkände riksdagsmannen Tore Nilsson
var bland annat områdespredikant, som det
kallades inom i EFS, i Bjurholm:
– En del har tyckt att jag varit en sträng predikant. Men så här är det. Står det ’förtappelse’
så använder jag det ordet. Står det, som i dagens Rosenius-betraktelse, att gärningar inte
betyder något så betonar jag det. Jag försöker

Sune Jonsson/Västerbot tens museums fotoarkiv

Sommarmöte i juni
1995 i logen hemma
hos Marina och Einar
Engman i Åkernäs,
Bjurholms socken.
Predikan av LBS-predi
kanterna Jan Nilsson,
Vännäsby och Tore
Nilsson, Vännäs (Tore
sitter till höger i bild,
framåtlutad).

alltså inte pruta. En del predikanter talar lite
vackert /…/ men följer du kyrkoåret och bibeln
är det mycket som är strängt värre. Säger Herren ’i huggormars avföda’ så tar jag upp det,
men samtidigt säger han ’Kommen till mig I
alla som arbeten och ären betungade så skall
jag giva eder ro’. Då jag var ung vet jag att
många kallade mig för helvetespredikant.
En som minns Tore Nilsson är Helge Ulander, fd kantor, född 1920:
– Tore Nilsson var ganska frän, särskilt som
ung predikant, men han kunde faktiskt tala
både om himmel och helvete. Och han slog ner
på alla syndiga begär. Han fick bort spriten och
motböckerna från den här byn. Pappa hade
motbok men /…/ då Tore började predika här,
brände han upp den eftersom han fick ont sam-

vete. Att man arbetade på söndagen tolererade
han heller inte. Men då tyckte pappa han gick
för långt: ’Det förstår du väl att det inte alltid är
möjligt för en bonde att fira sabbat overksam’.
Men det hade Tore ingen känsla för. I det fallet
var han inte realist. Men han var en stark ande.
Då han hade predikat, då kände man att man
verkligen fått höra en predikan.
Äldre tiders predikanter var nog mer ansedda
och högre aktade än vår tids förkunnare, anser
Lennart Johansson, 1917:
– Det berodde kanske på att de ansågs vara
utvalda och lite förmer.
Lennart betonar nådens betydelse:
– Allt är av nåd, gärningarna är ett intet. Det
tycker jag är en befriande förkunnelse. Man fick
allting gratis. Du får komma som du är utan ett
7

enda strå att bygga på, som det står hos Rosenius. /…/ Det tror jag har betytt mycket för
människorna här i Västerbotten.
Så till en kyrkobesökare som fått frågan om
vad som är ”rätt predikan”. Det är Kajsa Eriksson i Rundvik, född 1925: Här råder ingen
tvekan:
En rätt predikan, om den är enligt ordet,
skall innehålla lag och evangelium, synd och
nåd, himmel och helvete. Allt ska med.
Predikas inte lagen till sin udd, blir inte
evangelium livsbehovet hos mig. Nåden är

den enda vägen till salighet. Men nu är det
som om de tagit bort denna nådens ordning
ur predikan. /…/ Hur kan man låta Den
Onde vara i fred så till den milda grad att
man inte varnar för honom? Och lagen!
Tillit till tusen!
Tilltron till Guds ledning var stark hos de troende i Västerbotten. Ja, bortom allt förnuft,
skulle många tycka i dag. Man kunde drabbas
av de hemskaste olyckor och ändå se Guds hand
i det som hände. En kvinna född 1930 berättar:

Rosenius, Carl Olof
1816–68, f. i Nysätra, Västerbottens län, lekmannapredikant

brittiske metodistmissionären Georg Scott, som hade kom

och uppbyggelseförfattare. Fadern Anders Rosenius var före

mit till Stockholm 1830. Han fick kontakt med Scott, som

trädare för nyläseriet, en väckelserörelse som hade spritt sig

blev ett starkt stöd för honom, och började snart hjälpa den

från Norrbotten till Västerbotten. Nyläseriet präglades av Luth

ne med bibelförklaringar och predikningar. När Scott på

ers skrifter och av de herrnhutiska sångböckerna ”Sions sång

grund av förföljelse måste lämna Sverige 1842 blev Rosenius

er” och ”Sions nya sånger”. Man lade vikt vid syndakännedom

hans efterträdare som predikant och som redaktör för må

och frälsningen genom Jesu blod. Rosenius växte upp i dessa

nadstidskriften Pietisten. Han var även redaktör för Missions-

kretsar och påverkades starkt av dem. Tillsammans med fa

Tidningen från 1842 till sin död.

miljen bodde han på ett flertal platser; Piteå, Älvsbyn, Råneå

Rosenius var bara 26 år, när alla dessa uppgifter lades på

och Nederkalix i Norrbotten samt Sävar och Burträsk i Väster

honom. Nu började den verksamhet som skulle räcka ända

botten. Han gick i läroverket i Härnösand 1833–37. I Burträsk

fram till hans död. Han predikade inte bara engagerad ge

lärde han känna bondkvinnan Maja Lisa Söderlund, som var

nom Stockholms Stadsmission. Inte minst genom Pietisten,

nyläsare och kom att få stor betydelse för honom.

och genom de skrifter som efter hans död ställdes samman

Efter gymnasiet hade Rosenius olika predikouppgifter i

av artiklar i tidskriften, har hans inflytande varit starkt. Rose

Norrbotten och Västerbotten. Fast besluten att bli präst for

nius böcker har kokmmit ut i 2 miljoner exemplar på svens

han 1838 till Uppsala för att studera teologi, men stannade

ka och 1 miljon exemplar på fler än 20 andra språk, bland

bara något mer än en termin. Kroppslig svaghet och svåra tvi

annat kinesiska, arabiska och swahili, vilket gör honom till

vel bidrog till detta. I stället kom han till Länna gård söder om

en av Sveriges mest läsa och översatta författare.

Stockholm som informator. Där fick han höra talas om den
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Ur Norrländsk uppslagsbok, band IV (1996), uppslagsordet Rosenius, Carl Olof.

Janne Hellgren/Västerbot tens museums fotoarkiv

”Då min bror var fyra år omkom han på ett meningslöst sätt vid en trafikolycka. Mamma som
stod i ett fönster såg hur han blev ihjälkörd av en
backande lastbil. Min mor blev givetvis mycket
chockad men inte så över sig given som hon bort
bli. Kanske såg hon det så, att Gud tog honom
hem till sig för att han skulle få det bättre och
slippa uppleva en massa tråkigheter som skulle
ha blivit hans lott om han fått leva. Men pappa
som i åratal längtat efter en son, han älskade pojken kanske högre än vi andra. Och han sa till sig:
Jag har längtat efter en son, jag fick en son, jag
avgudade honom. Därför tog Gud hem honom
för att straffa mig för att jag brutit mot hans första bud”. (S. Jonsson).
Det här är märkliga rader. Mannen menar
med ”avguda” att han satt Gud åt sidan och
hyst större kärlek till den lille gossen, sonen!
Moderns syn på livet är också dyster, eftersom
hon nästan tar för givet att hennes son skulle
behöva uppleva ”en massa tråkigheter”. Under
det sorgeår som följde på gossens död talade fadern knappast alls.
Guds ledning är titeln på Owe Wikströms
avhandling i religionspsykologi från 1975. Ett
antal människor födda mot slutet av föregående sekel intervjuas. En kvinna, 75 år, berättar
att hon ville ha visshet om Guds existens och
att hon fallit på knä på mjölkpallen i lagårn och
talat med Gud: ”Sänd vad du vill, sa jag. Jag
visste inte vad jag bad om. Men i alla fall, han
sände ju sjukdomen. Så innan jag vart tjugo år
så var jag som en stackare, det bar iväg till lasarettet, med operation på operation och långa
sjukdomsvistelser”. En dag när den unga kvinnan kommer hem efter nio månader på lasarettet, erinrar hon sig ett citat: ”Gud tar fram riset
och risar sitt barn. Men så gömmer han det en
tid och när han ser att det behövs då tar han

Frälsningssoldater på turné i inlandet.

fram det igen”. Och dessa ord ger henne tröst,
fast hon tycker det var ganska svåra ord. Men
”det var salt. Salt”. Ordet salt finner man också
på andra ställen, en förkunnelse från predikstolen bör inte vara vag och ljummen, nej den bör
vara salt, riset ska fram, det ska svida ett tag när
man kommer hem från högmässan eller väckelsemötet.
Ett minne av ljusare slag kommer från en
kvinna, 67 år. Hon är hemma med fyra barn,
den alkoholiserade maken väntas hem och hon
saknar mat att ställa fram. Hon går in i kammaren och faller på knä och ber. På typiskt vardagligt manér talar hon till Gud som om han vore
närvarande. ”Nu är jag alldeles rådlös. Du måste skicka mig nånting att sätta på bordet”. Inget händer, hon ber en andra gång, men utan resultat och försöker så en tredje gång, vädjande,
och påpekar att maken kan komma om kanske
fem minuter (man påminns här om den franske filmskådespelaren Fernandel som i filmerna
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om den charmige prästen Don Camillo, det var
i italiensk miljö, på liknande sätt talade till Herren). Nå, efter den tredje bönen sker något. Hon
får syn på sin syster som kommer på spark. Systern har med sig mat som blivit över från ett kalas hos modern. Allt löser sig och hon säger sedan
att äran för det lyckliga utfallet tillkommer Gud.
En kvinna, 78, minns sin sjuka dotter, hon var
två år och tjugofyra dagar. Kvinnan såg att barnet blev allt sjukare. Hon var i lagårn och föll på
knä: ”Är det den enda gången du kan rädda flickan, så får du ta henne”. Hon fortsätter till intervjuaren: ”För då var jag ju säker att han rådde
helt enkelt om flickan. Då kom jag in och vi lade
oss. Och tidigt på morgonen då dog ju flickan.
Men vad jag har varit glad många gånger! Och
jag tackar Gud än i dag för att han tog hem flickan. Så som världen är nu, med alla dess förförelser. För visst måste man tacka Gud för dem som
får fara hem medan de är små.”
Den självklara tilliten och samtalandet med
Gud, är något som framlidne Sigvard Karlsson,
Bjurholm, som växte upp i ett EFS-hem, minns:
”Man vilade i tron. Allting var så självklart, så
färdigt. Man samtalade med Gud ungefär som
med en god vän. Man behövde inte elda upp sig,
för Frälsaren fanns ju där, hoppet fanns där. /…/
Man lade sig och sitt i Guds hand eller gick till
Frälsaren och tackade för nåden att leva och för
nåden att ens synder var guldna för intet. Det
var det viktigaste…”
Man blir som läsare glad över formuleringar
som ”var guldna för intet”. Bland väckelsens
människor fanns det onekligen de som kunde
formulera sig. Tänk på alla dessa uttrycksfulla
sentenser på bonader, som ”Hittills har Herren
hulpit” och alla språkliga bilder från bondens liv
med växtlighet och skörd!
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Aldrig på en söndag
Vi känner orden: tänk på vilodagen så att du helgar den. Denna maning var inte något man tog
lätt på i väckelsekretsar. Predikanten Tore Nilsson tog även jordbrukare i upptuktelse som använde spaden eller lien på sabbaten. Vad tänkte
han då om dem som tog hand om och mjölkade
korna? Sigvard Karlsson var så präglad av söndagsvilans plikt att han säger: ”fortfarande sitter
det i mig att om jag till exempel vill klippa i en
tidning eller använda sax till något annat en söndag, så väntar jag till efter klockan ett. För på något sätt sitter det där hotet kvar i mig att om man
använder saxen under högmässotid så kommer
någon och klipper tungan av en (!)”.
När Sigvard Johansson i Degersjö, född 1926,
var liten, så skulle barnen inte vara ute mellan
klockan 11 och 13. Föräldrarna lyssnade till gudstjänsten i radion, ja, alla var med.
– Tyckte du att det var långtråkigt att sitta
och lyssna?
– Nej, man var van, det var det normala och
man tänkte inte på något annat sätt.
– Och arbetet med djuren och jorden, förutom mjölkningen och annat nödvändigt?
– Jag tror inte att det förekom på söndagarna
i den här trakten. Och det gällde för alla och
inte bara dem som var aktivt troende eller så.
Byn var mestadels EFS, som bildade förening
här 1933.
– Och städning, vedhuggning och sådant?
– Det skulle göras bort i god tid före högmässan. Jag minns att mamma brukade städa på lördagseftermiddagen. Förutom att vi lyssnade på
radiogudstjänsten så lyssnade vi också när far eller mor läste ur Rosenius, hans dagsbetraktelser,
men bara på söndagarna.
En bit in på 1900-talet dök det upp en rörelse som kunde konkurrera om människornas

uppmärksamhet på söndagarna och det var
idrotten. Särskilt i Skellefteå där pietism var
levande, var det otänkbart för somliga idrottsmän att tävla eller spela match på söndagarna,
skriver Robert Tedestedt i boken Myggornas
dans (1998). Det gällde också frikyrkans medlemmar. Tiden 11–13 på söndagarna var faktiskt
belagd med idrottsförbud ända in på 1960-talet.
Detta ställde till det för Kirunalagens dubbelmatcher i ishockey i Skellefteå. För att gästerna
skulle hinna hem med tåget måste söndagsmatchen börja tidigt på förmiddagen. Därför, skriver Robert Tedestedt, inleddes dessa matcher
med korum! ”Tjänstgörande pastor förrättade
en kort fältgudstjänst på isen. Spelare och publik välsignades innan pucken sattes i spel”.
Än i dag kan kyrkoherde Anders Rodén i
Umeå tycka det är ”konstigt” när hans barn får
meddelanden att en viss fotbollsmatch ska spelas klockan 11 en söndag. Att arrangörerna inte
tänkt på den detaljen! Han minns tidigare epoker: ”Mellan klockan 11 och 13 skulle man inte
visa sig utomhus, det skulle råda stillhet, man
skulle ha den tiden fri, den skulle inte bokas för
någonting annat. I Umeåtrakten där jag växte
upp hade detta varit en självklarhet, att även
barnen skulle hålla sig i stillhet under högmässotid. Med andra ord, inget sjöbadande eller
sportande. Det var naturligtvis ett krux för
idrottsarrangörerna, man var ju tvungna att
spela matcher och hålla skidtävlingar på söndagarna eftersom alla arbetade på lördagarna på
den tiden”.
Men det var inte bara idrottande under högmässan som kunde blir en samvetsfråga för
idrottsmännen här uppe i norr. Även själva tävlandet kunde upplevas som något världsligt
och fåfängt och det visar fallet Kiruna-Lasse,
Lars Eriksson. Han hade tagit guld på 18 kilo-

meter skidor vid OS 1936 och framstod som
landets säkraste kort inför VM 1938. Åkarna
var samlade till träningsläger och Lasse
besökte en kväll en læstadiansk samling där
predikanten talade så uppfordrande och starkt
att Lasse blev berörd, detta hade ju varit hans
barnatro! Han ringde till förbundsledningen
och förklarade att han aldrig mer skulle delta i
någon skidtävling. Och så blev det. (Ur År av
liv (2003)).
Din tjänare hör
Västerbotten är väl den region i landet som
fått sin andliga särart bäst beskriven i skönlitteraturen. Behöver man säga mer än Sara
Lidman, Torgny Lindgren, Anita Salomonsson, PO Enquist och Lennart Frick, den senare en son av länets inre och den som sett mest
av väckelse inifrån. Vi ska hämta exempel från
några författare och givetvis inte glömma
Sune Jonsson, vars fotoböcker är ovärderliga,
inte minst Husen vid Himlastigen från 1998
(bara titeln är ju poetisk!).
Några av Sara Lidmans romantitlar ger besked: Din tjänare hör, Vredens barn, Bära mistel – bibliska anspelningar. Vi ska nöja oss med
ett exempel hämtat ur Vredens barn. Där möter vi ”separatisten” Gusta – Paulus, en man
som vid offentliga sammankomster smädat
kyrkans män. Han har sagt: ”Lika sant som
paaven och hans anhang brinna i den eviga elden, lika visst äro prästerna i svenska kyrkan
hemfallna åt jävulen”. Och något senare:
”Svenska kyrkan är som den babyloniska skökan. Dess präster äro buk-tjänare och avlatskrämare” samt längre fram: ”Hon är det aset
(den babyloniska skökan)! Och om vi icke lämna Henne gå vi den eviga döden till mötes”…”…dagens präster de hava ingen reda var11

ken om Lagen eller Evangelii ämbete och att de
sitta varken på Kristi eller Mose stol utan äro
helt och hållet buk-tjänare”.
Man skulle kunna leta i gamla dokument
och protokoll utan att finna så märgfyllda uttalanden som de ovanstående. Men hos Sara Lidman hittar vi dem alltså. Hon kunde framställa själva kärnan i de olika riktningarnas trosliv
och förkunnelse.
I Torgny Lindgrens Merabs skönhet finns ett
samtal mellan hemmadottern Isabella Stenlund
och ”predikanten” på besök över natten.
– Är du troende, sade han.
– Jag tror uppå Gud, sade hon. Men lämnar
mig åt honom kan jag icke.
– Icke?
– Han dränkte Hemming, fästmannen min,
däri Vormforsen. Och ungdomen och glädjen
har han också tagit ifrån mig. På detta svarar
predikanten att ”hans nåd varar evinnerligen”.
Kvinnan svarar inte.
För en utomstående är frågan vad hon menar när hon säger sig tro men inte kan ”lämna
sig åt Gud”. I varje fall hör man sällan talas om
sådana beslut. Det här mötet slutar i Isabells
säng, hon ger med sig under predikantens ordsvall. Samma förening av uppskruvad andlighet och erotik möter vi hos Lennart Frick i I
denna natt (1969), där den unge evangelisten
som på nyårsaftonen kommit per buss från
Dorotea till Risbäck och förför under stark
andlig inspiration en kvinna i själva bönhuset,
alldeles innan det nya året rings in.
Som bekant återvände Torgny Lindgren till
väckelsens femtiotal i sin senaste roman Norrlands Akvavit (2007) liksom bokens huvudperson återvänder i minnet till sin jubeltid
åren 1947–55 då han omvände 416 själar i
dessa trakter, ”några av dem två gånger”. ”Jag
12

var pastor i Nedre Avabäck, sade Olof Helmersson. Det var jag som vållade de sista stora
väckelserna. Jag predikade i alla de sju församlingarna”. Senare: ”Alla, fortsatte han sedan,
alla trodde att väckelsernas tid var förbi. Men
Anden var utomordentligt stark i mig. Folket
strömmade till från alla byarna och kronotorpen. Och upp ur gruvornas mörker. Två gånger
sändes mina predikningar i radio. Det predikande tillståndet var det enda naturliga för mig.
Den heliga inspirationen ingav mig orden, ett
efter ett, ibland hundratals åt gången. Tungor
av eld föll över stora delar av Västerbottens inland. Med bönens kraft och mina blotta händer
botade jag tre magsår och ett antal åderförkalkningar. Och jag sjöng! Jag spelade dragspel och
sjöng så att folket grät!” Sedan sjunger Helmersson några verser för den han talar med, O hur
saligt att få vandra… Detta är ju helt underbart,
det är Torgny Lindgren i god form (detaljen
magsår till exempel) och det är en predikanttyp
som många känner igen, en för vilken Anden var
stark.
En skildring av en tid när fröna såddes till det
som skulle bli en mera ”folkvänlig” kyrka finner
vi i en intressant roman av förre umejournalisten och författaren Allan Sandström. Den heter
Oron vid älven och berättar om ett mäkligt
prästmansöde. Det är professorn Nils Grubb i
det då svenska Greifswald som 1712 utnämns
till kyrkoherde i Umeå. Dit kommer han småningom med sin unga hustru och får genomlida
ryssarnas härjningar av staden. Han för här en
bister kamp mot den benhårda ortodoxi som var
kyrkans signum. Han hade i Tyskland mött de
nya herrnhutiska och pietistiska vindarna och
ville nu sprida dessa lågkyrkliga idéer i Västerbotten. Han tyckte att de som läste katekesen
skulle förstå den och inte bara lära sig rabbla

Herman Fahlgren/Västerbot tens museums fotoarkiv

Vuxendop i Avanfjärden utanför sågverkssamhället Renholmen i Byske socken. Väckelsen började bli aktuell här i början av
1920-talet och många renholmsbor anslöt sig till baptistsamfundet och lät döpa sig.

meningar utantill. Och vid 1722 års riksdag attackerade han de kyrkliga bot- och skamstraffen som nästan enbart drabbade kvinnor, särskilt de unga.
I PO Enquists Musikanternas uttåg finns
glimtar från en tidig pingströrelse. En annan
författare med väckelsebakgrund är Thorsten
Jonsson (1910–1950). Hans far förestod Missionsbokhandeln i Umeå. Han var med i rörelsens (EFS) pojkjuniorer, men i stället för att gå
in i ungdomsföreningen övergick han ”från religionen till filosofin” som han uttryckte det.
Hans brytning med EFS ledde inte till något
trauma och inte heller gjorde han litteratur av
saken, vilket åtskilliga andra av Guds barnbarn
gjort, mest kända exempel är väl Sven Lidmans
söner och döttrar. Thorsten Jonssons uppväxt-

miljö tycks snarare ha bidragit med trygghet än
otrygghet och ångest, skriver Jonssonkännaren
Pärolof Erixon.
Och i dag?
Skarorna har glesnat, men väckelsens rörelser
finns, främst då EFS, som lever i god symbios
med Kyrkan och som hösten 2007 räknade in
130 föreningar och 4 505 medlemmar. Ett riktigt fäste är Bureå med 202 medlemmar. I de
trakterna finns också Nedre Bäck EFS med bara
fyra medlemmar. I söder är Bjurholm/Mjösjöby
rätt stora med 186 medlemmar. Alla samarbetar
med alla, om inte av annat än ekonomiska skäl.
På 1950-talet skulle för Kyrkan och EFS varje
samröre med vederdöpare som exempelvis
pingströrelsen ha tett sig omöjligt! Men nu är
det andra tider.
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Mission och
samepolitik
EriK-oscar oscarsson
Maria Magdalena Mathsdotter

Undervisningen för samers barn präglades under 1800-talet av ambivalens och osäkerhet från
statens sida. Reformer avlöste varandra. År 1818 tog riksdagen beslut om att de fasta samesko
lorna som inrättats 1732–56 successivt skulle stängas. Orsaken sades vara; ”själva skolans
otillräckliga och föga gagnande beskaffenhet.” Efter detta beslut kom det att finnas kvar tre
fasta sameskolor: i Lycksele, Jokkmokk och Gällivare. I övrigt skulle undervisningen ske genom
flyttande skolor i kåtor och ambulerande kateketer. Man tillsatte så kallade missionärer med
uppgift att inspektera och handleda kateketerna som var lärare, ofta präster.
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En av dessa missionärer var Petrus Læstadius,
bror till den mer berömde Lars Levi Læstadius.
Petrus Læstadius hade egna erfarenheter av kateketskolorna som han ansåg inte gav mycket
till lärdom. Han ville satsa på fasta skolor med
längre utbildningstid och mer lärdomsinriktad.
En skola som skulle omfatta både svenskars
och samers barn.
Petrus Læstadius ställde långtgående krav
gällande samiska språkets ställning i sina förslag. Han åsikt var att språket skulle vara det
bärande i undervisningen. Samtidigt fanns det
allt för få samiskt talande präster som kunde
bedriva undervisningen. I sin visitationsredogörelse för 1833 till Ecklesiastikverket föreslog
han att det skulle inrättas fyra stipendier för att
bereda plats för samiskt talande att studera vid
Uppsala universitet. Två skulle studera teologi
och de andra två filosofi. En sådan åtgärd skulle
förstärka samernas utbildningsnivå på sikt. Av
detta förslag blev det inget. Det fanns utöver
Petrus Læstadius flera förslag och initiativ för
att få ett helhetsgrepp över samernas utbildningssituation. Tyvärr så stannade de flesta ini
tiativen vid förslag.
Læstadius förslag till reformering av samernas skolgång kom i skymundan av Folkskole
reformen 1842. Skolundervisningen för svenska
barn blev en uppgift för socknarna/kommunerna.
Ambivalensen och osäkerheten kring formerna för utbildningen och vilket språk som
skulle användas lamslog statens undervisning
för samerna. Det ledde i sin tur till att undervisningen endast nådde en liten minoritet av
alla samers barn.
Denna osäkerhet lämnade fältet öppet för
kyrkliga frivilligorganisationer att överta stora
delar av undervisningen till samerna.

Svenska Missionssällskapet
Svenska Missionssällskapet var den organisation
som kom att dominera skolverksamheten för
samerna.
Den första enskilda evangeliska lappmissionen bedrevs av Evangeliska Sällskapet för Lappland, grundat 1812. En av dess ledamöter, Carl
Fredrik Häggman presenterade sina tankar för
Peter Wieselgren i ett brev daterat den 27 oktober 1828 att man ”ej fick glömma hedningarna i
nordens skogar och fjäll”. Wieselgren i sin tur
tog kontakt med ett antal lappmarkspräster som
instämde samstämt med den kritik som Petrus
Læstadius hade framfört mot statens skolsystem. De tankar som framkom ledde till att
Svenska Missionssällskapet bildades 1835. Skolverksamhet för samerna stod som första missionsåtgärd. Biskopen i Härnösand Mikael Franzén ansåg att fasta skolor skulle anläggas, vilket
skedde redan 1839. De tre första kom att förläggas inom Västerbotten. Det var i Knaften och
Mårdsele inom Lycksele samt Bastuträsk (Gunnarn) inom Stensele.
Redan vid inrättandet av dessa tre skolor
hade de 45 elever vilket överskred samtliga intagna vid statens skolor.
Svenska Missionssällskapets skolor kom att få
en stark ställning bland samerna och undervisningsnivån var fullt i klass med den svenska folkskolan.
Det var särskilt inom Västerbotten dessa skolor kom att få en stark ställning. Under senare
häften av 1800-talet börjar samer att framträda
inom den kommunala politiken, främst inom
Vilhelmina och en av dem formulerade same
politiska initiativ.
Intressant i sammanhanget är att många av
dessa första samepolitiska initiativ skedde i nära
förhållanden till missionsorganisationer.
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Maria Magdalena Mathsdotter
Maria Magdalena Mathsdotter föddes 1835.
Under två år, 1843–44 gick hon i Svenska Missionssällskapets skola i Gafsele i Åsele socken.
Tiden vid skolan påverkade Maria Magdalena starkt och hon hade börjat formulera tidiga
politiska tankar kring samernas situation. När
hennes syster Segrid Regina låg på dödsbädden
1863 lovade hon henne att resa till kungs och
be om två saker, båda med klar samepolitisk inriktning.
Det första var att Hans Majestät skulle förordna nybyggarna att inhägna sina ägor, så att
samerna inte skulle behöva lida straff för fel,
som de omedvetna begick, i och med att renarna trängde in på andras mark.
Det andra var att att skolbarnhem för samer
nas barn grundades, så att hennes folk kunde
utbilda sig i kristlig riktning. Den första skolan
vill hon ha byggd i Dalasjö by i Vilhelmina.
Det fanns ett hinder och det var språket.
Skulle man tala med kungen måste kunna
svenska. Genom kontakter med bönderna nere
i skogslandet lärde hon sig svenska. Våren 1864
begav hon sig mot Stockholm. Hon tog sig på
skidor ned till Gävle där hon på grund av snöbrist blev tvungen att ta postskjuts till Stockholm. Den 1 mars besökte hon Svenska Missionssällskapets direktion och redan 3 mars
hade Aftonbladet ett utförligt reportage om
hennes ärende och berättade där att hon redan
träffat drottningen och ecklesiastikministern
Carlsson. Hon kom även att få audiens hos Karl
XV och fick träffa statsminister de Geer. Besöket i Stockholm var inte långt, tolv dagar, men
kontakterna var desto fler och betydande.
Illustrerad Tidning införde en artikel 2 mars
1864, där de berättade om hennes besök. Om
hennes person sades:
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Mig var det en stor glädje att se den fromma
lappska kvinnan och att samtala med henne.
Föreställen er en person av medelmåttig växt,
iklädd en drägt af renhud och bärande på
hufvudet en stor röd mössa. Hennes anlets
drag voro öppna och intelligenta, hennes
blick, ord, allt tillkänagaf en öfverlägsen
qvinna. Hon omtalade med lika mycken
ödmjukhet som tro ändamålet med sin resa.
Hon insamlade med framgång även pengar för
att en skola för samerna inom Vilhelmina skulle
komma till stånd. Insamlade medel blev 259 rdr
71 öre.
Hennes framträdande i Stockholm gav eko
långt utanför landets gränser. Tidningar i Tyskland, England, Frankrike, Holland och Schweiz
uppmärksammade henne, vilket i sin tur uppmuntrade ett flertal kyrkor och missionsorganisationer i Europa att stödja Svenska Missionssällskapets skolor.
Till Stockholm en andra gång
Vid sockenstämma i Vilhelmina hösten 1866
togs ett beslut som visar på det förtroende Maria Magdalena måste ha skaffat sig både bland
samerna och fastboende efter sin Stockholmsvistelse. Stämman gällde den evigt återkommande
frågan inom samtliga lappmarker under 1800-talet, striden om höhässjorna på myrarna. Sockenmännen beslöt att vända sig till kungs i frågan och
att skicka uppvaktning i saken. Ingen av männen
ville resa när de ansåg det för mödosamt och
svårt.
Då händer det märkliga att de utser den inom
renskötseln aktiva Maria Magdalena Mathsdotter
som sitt ombud, vilket är unikt. Frågan om myrslåttern var ständigt upphov till strid på knivseggen i hela lappmarken och som fastboende bönder höll väl vakt om i alla socknar. Eviga bråk

uppkom mellan renägare och bönder och bönderna emellan var hårda diskussioner vanliga.
Hon avreste till Stockholm i oktober och
hon stannade denna gång i tre veckor.
Åter kom Maria Magdalena Mathsdotter i
sina samtal med de missionsorganisationer hon
besökte vid sitt förra Stockholmsbesök, att tala
om svårigheterna med det allt mer framryckande nybyggarsamhället. Det som citeras här sades i samtal med missionsfolk;
Hvar och en vet, att en del af Lappland
i synnerhet den södra delen, är bebodda
af svenskar och finnar, som ditflytta, ej
för att omfatta nomadlivfet, utan för att
uppslå fasta bostäder och odla jorden. Dessa
så kallade nybyggare erhålla av staten ett
visst stycke jord, som de förbinda sig att odla.
Hvad händer? Nybyggarna intränga i det
inre af landet och taga det
i besiktning för att odla det; lapparna å
sin sida vilja behålla landet för sig, de
behöfva det för att sammanhålla sina talrika
renhjordar, som är nästan deras enda
rikedom. Och om olyckligtvis några renar
komma in på nybyggarnas egor,
fälla dessa dem till marken med ett böss-skott,
utan vidare dom och rannsakning.
Det sagda måhända var utanför hennes egent
liga uppdrag att tala om problem med myrslåttern och visar mer på hennes samepolitiska
initiativ. Hur hon framlade saken inför kungs
vet vi inget om.
Även denna gång kom det att samlas in
pengar, 257 rdr 86 öre, till förmån för skolverksamhet bland samerna.
På vägen hem reste hon förbi Umeå för att
tala med landshövdingen om problemen kring
myrslåttern. Det ligger något alldeles enaståen-

de i att Maria Magdalena Mathsdotter fick
uppdraget. Det visar nämligen på att det måste
ha funnits ett förtroende mellan samerna och
bofasta inom Vilhelmina som inte enbart kunde bero på Maria Magdalena och hennes kontakter som sträckte sig in i kungahuset och regeringen.
En bok i både svensk och fransk upplaga
kom 1866 att tillägnas henne efter hennes andra resa. Den såldes till förmån för skolorna
och barnhemmen i Lappland.
Den första samepolitikern
Maria Magdalena Mathsdotter fick stor uppmärksamhet under sina få år i rampljusets sken
och hennes verksamhet kom att omtalas uti
världen, särskilt hennes engagemang för Sven
ska Missionssällskapets skola i Dalasjö inom
Vilhelmina som inrättades efter hennes initiativ. Denna skola blev dock kortvarig då verksamheten överflyttades till Bäsksele.
Maria Magdalena Mathsdotter var unik för
sin tid både i att formulera en samepolitisk vilja
kring problemet med myrslåttern och den rådande situationen angående nybyggen samt en
god skola för samerna. Därigenom kan man
säga att hon är den första samepolitikern vi har
i Sverige. En politik som hon formulerade genom sina kontakter med Svenska Missionssällskapet och andra religiösa väckelserörelser
knutna till kungahuset, bland dem den franska
reformerta kyrkan i Stockholm. Att hennes engagemang för samerna sak dessutom gav internationellt eko understryker att hon under sin
korta levnad blev en accepterad taleskvinna för
samernas intressen.
Det enastående var att hon dessutom måste
ha haft ett mycket gott förtroende hos de fastboende bönderna.
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Maria Magdalena Mathsdotters levnad blev
kort. Hon avled 38 år gammal 31 mars 1873 i
Nätra där hon var med sin mor och syster och
skötte renar.
Maria Magdalena inte den enda
Av de tidiga samiska politiska pionjärerna som
1904 bildade det som nu är Fatmomakke sameförening – den första samiska föreningen i Sverige – och som kom att arbeta politiskt hade samtliga gått i Svenska Missionssällskapets skolor;
Elsa Laula i Tannsele inom Lycksele, Hans-Magnus Nilsson och Torkel Tomasson i Gafsele. Alla
tre studerade vidare, vilket gör att de var de enda
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samer i Sverige som hade vidare studier utöver
grundstudier vid någon av Sveriges skolor för
samer. Andreas Wilks skolgång var förlagd till
Bäsksele. Wilks kom att kopplas samman med
en annan rörelse som stod den tidiga samiska
organiseringen nära, nämligen Frälsningsarmén.
Svenska Missionssällskapet skolor hade stor
betydelse för den samiska organiseringen genom att dess ledare genom dem fick en utbildning som inte andra samer i Sverige hade tillgång till. Deras skolor hade sitt starkaste fäste
inom Västerbotten och det är väl därför de första samiska politiska yttringarna kom här.

Kebbe – kapellbyggaren i Mark
Bo Johansson

Okänd fotograf

I Västerbottens-Kuriren den 26 februari 1931 kunde man läsa:

FRÅN VÄSTRA VILHELMINA
Väder ha vi varje dag, så dä så! Oktober–februari
ostlig vind och nederbörd ideligen, ideligen med endast
små avbrott för stiltje och skarp köld.
Gudstjänstlokaler byggs här och var. Senast har en
herr K Kristofferson i Mark ensam byggt ett kapell,
rymmande cirka 100 personer. Stilfullt innan och utan.
Kontraktsadjunkten invigde det någon vecka efter nyår.
Kristofferson säger att han icke har köpt mer än för
cirka 300 kronor i byggnadsmaterial – resten har han
tagit från sitt hemman, och som sagt, byggt själv.
Nu donerar han byggnaden för all framtid för kristlig
verksamhet till Marks by och omnejd, till minne efter
sig själv. Ingen är eller kan bli ägare av detta hus så
länge det står, men det får användas av alla för uppgi
vet ändamål. Heder åt Kristoffer Kristofferson i Mark!
En hel del dylika hus ha förut byggts i socknen,
såsom i Nästansjö, Laxbäcken, Dorris med snart två
hus, m fl platser.
I Skansholm hade man börjat med en verksamhet för
insamling till en byggnad där kristlig och intellektuell
verksamhet skulle få bedrivas, men ondskans makter
flögo i grannarna, så att man skulle använda medlen
till byggande av en dansbana, inregistrerad på andelar
– alltså på enskilda händer.”

Kristoffer Kristofferson 1886–1982.
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Notisen finns att läsa i Martin Lauritz’ samling
vilhelminaklipp i Västerbottens-Kuriren 1900–
1949: Vilhelmina. En lappmarksbygd på väg mot
framtiden. Hittills utgivna i 4 volymer 1900–
1936 (ca 2 000 sidor). Återstående 1937–1949
(ca 1 500 sidor) beräknas utkomma inom något
år.
Notisen ovan nämner inte att kapellbyggaren Kristoffer Kristofferson (Kebbe allmänt
kallad) var pingstvän. Han var till och med en
av pingstväckelsens pionjärer och förgrundsgestalter i Vilhelmina. Han byggde tre pingstkapell, mer eller mindre ensam, förutom i Mark
också i byarna Rönnäs och Lövberg vid Kultsjön. Han fick uppleva att Pingstväckelsen i Vilhelmina kom att bygga hela 22 pingstkapell.
En statskyrkopräst inviger ett pingstkapell!?
Hur var detta möjligt vid den här tiden, då Statskyrkan högst ogärna tog ordet ’pingstvän’ i sin
mun? Eller var det kanske Kebbes mening med
donationen, att också statskyrkan skulle få hålla
sina högmässor i det här lilla kapellet? Eller ville
Kebbe av nån anledning ”ge svar på tal”? Det
hade ju nämligen hänt att statskyrkan hade
stängt skolhusen för pingstvännernas möten i
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Malgomajbygden sedan det blivit känt att
pingstvännerna använde sjön Malgomaj som
dopgrav. Statskyrkan med sin makt över skolverksamheten tolererade inte vuxendop. Så
Kebbe och hans trossyskon blev tvungna att
börja bygga egna kapell med dopgravar. Man
kunde inte i längden fortsätta att ha sina möten i varandras hem.
I trosfrågor verkar Kebbe ha varit bestämd.
Han praktiserade också en församlingstukt,
som en del medlemmar ibland kunde ställa sig
frågande inför. Men varför var han då så tillmötesgående mot statskyrkan?
Ett svar finns att läsa i den bok han skrev i,
Reflexer och norrsken från Lappland (Malg
omaj) (1938). Där skriver han bland annat:
Jag har älskat kyrkan med gammal kärlek,
och aldrig skall jag glömma, vad kyrkklock
orna talade till mitt barnahjärta den dag
då jag tillsammans med far och mor gick
uppför kyrkbacken för att begrava vår käre
gamle gudfruktige farfar. Han hade varit en
av de två, som reste det tunga träkorset på
kyrktornet då kyrkan byggdes.
Denne farfar – Olov Kristofferson (Ohl Cherstopson, född 1816) – hade förresten på
1830-talet fått ansvaret för ett annat ovanligt
och minnesvärt uppdrag, som hade med Vilhelminas nya kyrka att göra.
I mitten på 1830-talet gick nämligen Ohl
Cherstopson (då bara 18 år) tillsammans med
”Lång Jösse” från Järvsjö de 25 milen till Umeå
och Länsstyrelsen för att hämta de 1 500 riksdaler, som socknen fått låna för att kunna bygga en ny kyrka (med träkors) uppe på Kyrkberget, den gamla kyrkan från 1794 var i dåligt
skick. De två delade på pengarna och sydde in
dem i kläderna och kom åter till Vilhelmina
utan missöden.

”Malgomajs fria församling”
Kebbe föddes 1886 i byn Mark som nummer 7 i
syskonskara om 8 barn. Det tog honom många
år att komma fram till den ’pingstväckelse’, som
skulle bära honom livet igenom. I Lillån, nära
Örebro, upplevde han första gången frälsningens
verklighet och helbrägdagörelse till kroppen.
Hemma i Vilhelmina hörde han talas om ett
konstigt folk i byn Järvsjö, som kallades ”tungo
talare” och ”fallare”. Men det ansågs bara vara
en farsot som skulle blåsa bort. Inom parentes
kan nämnas att den första Pingstförsamlingen i
Vilhelmina socken bildades i Järvsjö i östra Vilhelmina. Där hade man i slutet av första världskriget haft besök av pingstvittnen från Lycksele.
Kebbe granskade ingående de redan etablerade frikyrkornas budskap, men där kunde han
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Då den nya kyrkan togs i bruk i början på
1840-talet, var den driftige Per Olof Grönlund
kyrkoherde. År 1828 hade han kommit flyttande från Stensele till Vilhelmina. I fem år var
Ohl Cherstopson städslad som dräng i hans
prästgård. Där mötte han pigan Märta, ”en
kvinna, ovanligt viljestark och okuvlig till sin
natur”. En dag upptäckte Ohl Cherstopson att
han inte längre var en ”oförvitlig man”, skriver
Kebbe. Märta var med barn. Paret var tvunget
att skyndsamt gifta sig och söka sig ett nybygge.
Märta blev Kebbes farmor.
Denne farfar – Ohl Cherstopson – kunde
också berätta för Kebbe, att han en sommardag
hade mött Gud på en myrholme uppe på
Blaikfjället, då han var där för att slå myrfoder.
Mötet hade skett i en uppenbarelse, som Kebbe
ingående beskriver i boken Gud i ödemarken
(1947). En känslo- och sinnesupplevelse, som en
pingstvän idag (kanske) skulle kunna känna
igen?

Det lilla kapellet i Mark står kvar än i dag efter 77 år. Då hade byn ett 20-tal
hushåll, i dag finns bara ett par tre hushåll med fastboende kvar. Förutom
kyrksalen inrymdes en liten kammare i kapellet, där Kebbe själv bodde. Där
fanns också plats för resande evangelister.

inte finna det gensvar hans sökte. De då etablerade frikyrkorna var Vilhelmina Missionsförsamling, som hade varit i verksamhet sedan
1882 och haft ett missionshus färdigt på Vilhelminaplassen sedan 1893. Frälsningsarmén hade
kommit 1898. Baptisterna i Vilhelmina tillhörde Baptistförsamlingen i Åsele. Först 1934 återvände ett 30-tal- och byggde ett eget kapell i
Vilhelmina.
I slutet av första världskriget hade de första
pingstvittnena också besökt västra Vilhelmina –
bland annat en ”vedhuggare Karlsson” från
Västmanland, som sökte sig upp till byarna i
Marsfjällsområdet. Han lär också ha förrättat
vuxendop i Kultsjön. Det sägs, att vart han än
kom, gick han genast ut och högg ved tills det
återstod en halvtimme till mötet.
Ett annat tidigt pingstvittne hette Hjalmar
Ax från Småland. Han kom till Vilhelminaplas21
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första år i Malgomajbygden. Under den tiden
verkade där en stor skara tillresta bröder och
systrar som förkunnare – för längre eller kortare
tid. Det var pastorer och evangelister – två pastorspar, fem pastorer och 26 ”glädje-budbärarinnor”. Kebbe anger dem alla med namn i sin
bok.
I övrigt sammanfattar han:
Men det som nämnts om Vilhelmina är
obetydligt jämfört med vad som utförts i
våra grannsocknar Lycksele, Stensele och
Sorsele, där pingstväckelsen började långt
tidigare och där helt slagit igenom.
Kyrksalen kan knappast ha rymt hundra sittplatser, även med långbänkar. På
fondväggen står ”Guds Rike Är Nära” och under den hänger en mindre tavla
med en stor samling vitklädda personer.

sen 1918, då Inlandsbanan just hade nått fram
dit. Han fick hyra Rönnlunds biograflokal som
möteslokal. Han togs emot med vänlighet och
omtänksamhet. Det kom många rallare till mötena. De ville inte gå då mötena var slut – alla
ville sitta och fortsätta och diskutera.
Då Kebbe fick reda på att pingstvänner i
Jämtland skulle ha en bibelskolevecka i Alsen,
och att Lewi Pethrus skulle komma som lärare,
reste han dit. Där i Alsen blev han döpt i både
vatten och ande med tungomålstal. Åter hemma i Mark visste han vad ett Herrens och
pingstväckelsens vittne skulle predika i byarna
vid Malgomaj.
”Malgomajs fria församling” bildades 1928
med Kebbe som föreståndare. Malgomajfältet
omfattade i huvudsak Ångermanälvens källområde väster om Vilhelminaplassen ända upp till
fjällen.
Sex kapell byggdes under församlingens tio
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22 pingstkapell i kommunen
Då pingstvännerna i Vilhelmina kommun efter
andra världskriget hade byggt färdigt fanns det
22 pingstkapell. Det samlade antalet församlingsmedlemmar uppskattas då ha varit ca 600.
I dag omfattar Vilhelmina Pingstförsamling hela
kommunen. Sex kapell står ännu kvar inom
församlingen och medlemsantalet är ca 230.
Till sist: Pingströrelsen i Vilhelmina med alla
de 22 kapellbyggena måste innebära, att de fria
Pingstförsamlingarna i Vilhelminas byar genom
åren samlade på sig mycket kunskaper och erfarenheter av framgångsrik lokal självförvaltning. Vad kan i detta förflutna finnas kvar idag
– att närmare syna med tanke på framtiden?
År 1930 hade Vilhelmina 10 177 medborgare. Ca 800 av dem bodde på plassen/i municipalsamhället, resten i de ca 150 större och
mindre byarna. De 49 skolorna undervisade
2 242 skolbarn.
Nybyggarkulturen med lokal självförsörjning och självförvaltning i byarna nådde då sin
höjdpunkt efter 150 år. Byborna själva skaffade
sig de ”spetskompetenser” som krävdes för var-

dagens liv och problem och utvecklingen mot
framtiden. Bekräftelsen på att man ”levt och
gjort rätt” kom med andra världskriget. Det
passerade utan att man efteråt fick höra att nån
människa lidit nöd och brist.
Självförsörjning och självförvaltning måste
med andra ord ha passat Pingstvännernas byaförsamlingar som hand i handske. De bidrog
också till att fostra och utveckla ett socialt byaliv, som gav åt byborna mening, frid och förso-

ning med sig själva, jordelivet och omvärlden.
Och som också stärkte krafterna i uppoffring
och sammanhållning.
Innan det är ohjälpligt för sent: Borde inte
åtminstone en beskrivande undersökning kunna göras som kan tjäna som beredskap för de
förändringar, som kan komma i framtiden –
och som, kanske, kan aktualisera de resurser
byarna i Vilhelmina haft och har för sin överlevnad?

Pingstkapell
i Vilhelmina
Hacksjö
Järvsjö*
Bäsksjö
Idvattnet
Djupdal
Laxbäcken*
Skansholm
Rönnäs
Skog
Mark
Lövnäs
Klimpfjäll

Kebbe återger en sägen
Gamle gudfruktige hedersmannen Karl August Vin
berg i Andersmark berättade för mig vid ett tillfälle föl
jande:
– I min ungdom hände det en gång, att hela byg
den, ung och gammal, hade gripits av ett slags dans
raseri. Under lördags- och söndagsnätter samlades fol
ket till dans. Till och med mitt i den bråda slåttertiden
kom folket hem från arbetet så tidigt, att de skulle få
ordna till en onsdagsdans. Även jag var gripen av dans
lusten och kom hem från arbetet för att klä om och gå
till danslokalen, som då var i en grannby. Min mor, som
var gudfruktig, grät och bad mig så bevekande att slu
ta med de ideliga dansbesöken.
– För detta kan aldrig gå väl, sade hon.
Men jag struntade i sådana förmaningar och gick i
alla fall.
Mycket folk var samlat från byn och gårdarna om
kring. Till och med barnen var med, och alla tycktes ha
väldigt roligt.
Själv var jag inte sen att få tag i en flicka att föra ut i
dansen. Efter någon timme var jag så svettig och varm,

Lövberg
Dorris
att jag måste ut för att svalka mig. När jag efter en
stund åter gick in, stannade jag vid dörren för att titta
på de dansande.
Vad jag då fick se, förändrade hela min livsinställ
ning. Bland de dansande såg jag en främling, klädd i
fina, svarta kläder. Jag hade inte sett honom förut och
kunde inte förstå hur och varifrån han kommit. Han var
alldeles ensam och dansade icke som de andra i en viss
riktning, utan snodde omkring från den ene till den
andre liksom för att egga och inspirera, samt slickade
sig om munnen och såg så innerligt skadeglad ut. Vad
som gjorde ett så kusligt intryck på mig och övertyga
de mig om vilken herre det var, som figurerade bland
de dansande, var de blåa eldslågor, som sköt upp för
varje steg han tog. Det såg ut som om golvtiljorna
hade bränts under hans fötter.
Men mor blev glad när jag kom hem och sade:
– Nu, kära mor, går jag aldrig på någon danstillställ
ning mer.

Dikanäs*
Kittelfjäll*
Matsdal
Dajkanvik
Tresund
Nästansjö*
Storsele
Vilhelmina (Vilhel
minaplassen)*
* finns kvar i dag

Källa: K. Kristoferson Gud i ödemarken (1947).
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I brytningstider
Bland frikyrkornas pionjärer, pastorer och evangelister, fanns det många som också använde det skrivna
ordet i sin förkunnelse. Man skrev om det man varit med om – svårigheter och strapatser, omvändelser,
uppenbarelser, bönesvar, helbrägdagörelser och jubel. Berättelserna spreds med rörelsernas tidningar/
tidskrifter eller samlade i böcker.

Avfärden från bibelskolan i Stockholm för 25 år
sedan med Lappland som mål är förknippad med
ljusa och glada minnen. Tillsammans med evange
lister, som förut verkat i Lappland, reste vi, min kam
rat och jag. Hon var då 17 år (nu är hon hemma hos
herren), och jag 21 år. Vi voro glada och frimodiga i
hågen, men dock gripna av djupt allvar. Detta var ju
ingen vanlig resa, semesterresa eller dylikt. Så togo
vi fram våra gitarrer och sjöngo den ena sången
efter den andra. ”Vad gör det då om än ryktet sä
ger”, ”Såningsmäns tårar och skördemäns glädje”
med flera. Vi förnummo redan nu något av den at
mosfär, som vi sedan skulle bli förtrogna med i våra
väckelsemöten.
I R. mötte farbror S. oss med släde. Han tittade så
ömt och deltagande på oss med sitt glädjestrålan
de ansikte. Han hade nu fått bönesvar. Han och
hans dotterson voro de enda frälsta i L., dit vi skulle.
Han hade inrett ett rum på vinden i sin stuga, skaf
fat dit bockar och plank för möten, en järnspis, ett
bord och ett tvättställ. I detta rum hade han ofta på
sina knän bedit och talat med Gud om, att få vittnen
till byn. Nu stod bönesvaret framför honom i dessa
båda unga evangelister.
Vi fingo stiga upp i släden och så bar det iväg
över skog och myr. Det fanns då ingen landsväg till
L. Och mer än en gång tippade släden och vi lågo
där kravlande i den mjuka snön, men snart voro vi i
släden igen, och så bar det av på nytt under bjäller
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klang under nordens stjärnklara himmel. Någon
gång då och då suckade farbror S. och sade: ”Det är
icke alltid så gott för Herrens vittnen”. Så småning
om började han försiktigt fråga oss om vi hade hus
geråd och han talade om för oss, att vi från första
stund måste klara oss själva. Han lät oss också få
veta, att hans hustru var mycket ond för att vi skulle
komma och så hade han en son, som var hemkom
men från sjukhus och beredde oss på, att välkom
nandet där hemma kanske icke skulle bli så stort. –
Vi sutto nu tysta och suckade till Jesus. Det hade nu
också blivit mörkt och det var mycket kallt. O, vad vi
fröso!
”Ja, nu ser ni första ljust i ’Kina’”, sade farbror S.
och vi började nästan känna oss som missionärer
och undrade, om vi verkligen voro i Sverige.
Ja, så svängde släden nu in till förstubron och en
pojke på 16 år kom ut och tog emot hästen. Farbror
gick före in i stugan. Vi kommo litet rädda efter och
stannade vid dörren. Ett stort kök, tapetserat med
tidningar från förra århundradet, nu smutsiga och
gulnade. I taket hängde virke till torkning, på väg
gen flera bössor, vid spisen en stor huggkubb, med
yxa och ved inne till att huggas. Framför järnspisen
satt gumman med ryggen mot oss. Farbror gick nå
got varv runt bordet i köket och sedan försiktigt till
fram till gumman och sade: ”Nu kommer Herrens
vittnen”. Men då högg hon spiskroken, rusade upp
och sprang efter sin make. Där stodo vi vid dörren

och sågo på denna kusliga syn. Gumman vrålade:
”Göbbtoke hänna, du ä precis som e tok, dra hit sör
länninga och stackholma te ass gamlinga, jeg tar
inte mot töcke villoanda i mitt hus.”
Det var inte fritt att vi nu kände oss lite ängsliga
och nedslagna av ett sådant mottagande. Farbror
kom till oss vid dörren och bad oss vara frimodiga
och gå fram till vedlådan och sätta oss och värma
oss vid spisen. ”O, det är inte alltid så gott för Her
rens vittnen”, gick han runt golvet och sade för sig
själv.
När gumman började andas lugnare och den
värsta vreden gått över, vågade vi slutligen tilltala
henne. ”Nu skola i skura golvet åt tant någon dag.”
(Man tyckte ju att det närmast liknade ett ladu
gårdsgolv.) ”Och så kunde vi ju hjälpa tant med lite
av varje.” Vid dessa ord blev gumman något mjuka
re och farbror passade på och frågade: ”Mor, har du
något kaffe i panna, vi fryser så jämmerlit”. Då för
vånade den lilla gumman oss med att verkligen bju
da på svart, salt kaffe. Intet bröd till. Det var ärtkaffe,
kokt av uppbrända ärter och smakade som sot
vatten. Vi sväljde ned det med stor svårighet och
tänkte: ”Om de dricka något dödande gift, så skall
det alls icke skada dem”.
Nu gingo vi upp på vårt rum, där var det nysku
rat, ty pojken, dottersonen, hade just hunnit skura
färdigt, tills vi kommo, och här lågo nu brev till oss,
som hunnit före oss. Vi voro nu på gott humör igen
och tacksamma till Jesus. I portmonnän hade vi kr.
3:65, som vi skulle köpa mjölk för och mjöl till gröt i
första hand. Men vi sjöngo som fågeln på kvist: ”Fo
der för dagen har jag ju fritt”. Så kröpo vi ner i säng
en och sovo så gott som endast unga människor
kunna göra.

På morgonen fanns det en liten snödriva nedan
för fönstret inne i rummet. Fönstren hade ej blivit
riktigt igendragna på hösten, det var nämligen en
kelfönster, och nu voro de fastfrusna. Papper hade
stoppats i springorna, vilket dessutom ej gjorde
dem tätare än att snön yrde igenom. Vattenhinken
befanns också vara bottenfrusen. Ja, detta var den
första morgonen på fältet!
Nu måste vi skriva affischer och inbjuda till mö
ten. Vi kände oss nervösa, när vi satte dit våra namn,
men knävägen hjälpte oss till frimodighet. Så minns
jag med gläjde alla böne- och fastedagar vi hade i L.
På den tiden tog jag ofta ”tumversar” och fick då
ofta denna vers: ”Se, jag sänder eder åstad såsom
får mitt in ibland ulvar. Varen fördenskull kloka så
som ormar och menlösa såsom duvor”.
Mötena voro alltid talrikt besökta av andäktigt
lyssnande människor, både äldre och yngre, icke
endast från denna by utan även från byarna runt
omkring, trots de stora avstånden. Så lärde vi oss
färdas på skidor med ryggsäcken och gitarren fast
bundna på ryggen. Mitt i mötena blevo vi ibland av
brutna med att någon steg upp och bad om förbön,
innan vi hunno börja eftermötet. Sommaren 1926
var det dopförrättning för första gången i byn och vi
voro då överlyckliga av glädje över att få se flera
vänner och nyfrälsta gå den bibliska vägen och se
dan döpte Jesus dem i sin helige Ande.
Farbror S. levde så länge att han kunde glädja sig
över en verkligt andlig seger i sin hemtrakt. Han
lämnade det jordiska år 1935. Hans hustru blev ock
så snäll och god och blev frälst på sin dödsbädd
1930.
Källa: Evangelisten Ruth Carlsson berättar om
mötet med Lappland i Väl kampen vi ana (1969).
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Fatmomakke i Vilhelmina socken var en plats Gustaf Lundgren ofta besökte för förrättningar av olika slag.
Bilden är från ”Ransarkungen” Enock Wallins begravning i juni 1933.
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En lappmissionärs dagböcker
berättar
ANNA LINDK V IST

I Folkrörelsearkivet i Umeå finns en samling dagböcker efterlämnade av den
skånske lappmissionären Gustaf Lundgren (1893–1954). Som nyutbildad
missionär sändes Lundgren ut av Svenska Missionssällskapet för att först verka
vid Glommersträsk i södra Norrbotten. Han blev emellertid relativt omgående
omplacerad till Sorsele och här kom han att stanna fram till sin död 1954.

Tillsammans med Lundgrens stora fotosamling, som finns i Västerbottens museums fotoarkiv, ger hans dagböcker en fyllig bild av hur
en av kyrkans utsända i Västerbottens fjälltrakter kunde arbeta och verka, känna och tycka i
mitten av 1900-talet. Men innan vi går vidare
in på dessa skildringar följer här en översiktlig
presentation av den omfattande missionsverksamhet som bedrevs i lappmarkerna under aktuell tid.
Inre mission
Missionen i Sveriges nordligaste områden har
aldrig varit så utbredd som under 1900-talets
första hälft. Det fullkomligt myllrade av stora
och små föreningar, organisationer och samfund som konkurrerade och samverkade inom
samma geografiska område. Flertalet hade sina
rötter i 1800-talet och arbetade med både ”yttre” och ”inre” mission, det vill säga med mission
utanför och innanför Sveriges gränser.

Att tala om yttre och inre mission var något
nytt i svenska språket. Tar man en titt i Svenska akademiens ordbok (SAOB) kom uttrycket
”yttre mission” i bruk kring 1862 och ”inre mission” cirka 1871. Det senare definieras som
”evangelisationsarbete inom ett kristet land
med syfte att vinna förnekare [eller] religiöst
indifferenta personer för en avgjord, personlig
kristendom”. Att det behövdes ett sådant missionsarbete innanför Sveriges gränser vid den
här tiden kan tyckas märkligt, men precis som
under 1600-talet och 1700-talet var det lappmarkerna som stod i centrum för verksamheten – områden som fortfarande räknades till
nationens underutvecklade periferi. Här gällde
det alltjämt att verka för invånarnas integration
i det svenska samhället.
Missionen kom därför att innebära mer än
att förkunna Guds ord, stärka den kristna tron
och omvända invånare. Den sociala omsorgen
stod lika mycket i centrum. Störst betydelse
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hade missionen för utbyggnaden av skolväsendet och driften av barnhem och ålderdomshem. Den inre missionen inverkade på så sätt i
hög grad på samhällsbygget i slutet av
1800-talet och början av 1900-talet.
Svenska Missionssällskapet
Den mest tongivande organisationen för inre
mission i lappmarkerna var den som Lundgren
verkade inom, Svenska Missionssällskapet, förkortat SMS (Svenska missionssällskapet kyrkan
och samerna sedan 1961). Det grundades 1835
efter inspiration från missionssällskap i England
och Tyskland och kom att stå under statskyrkans
överinseende. Till initiativtagarna räknas den
engelske metodistpastorn George Scott, som
var verksam i Stockholm, och biskopen i Göteborg, blivande ärkebiskopen, Carl Fredrik af
Wingård, samt generalen Franc Sparre, grosshandlaren Gustaf Theodor Keyser, kyrkoherden
Abraham Zakarias Pettersson och ämbetsmannen Mathias Rosenblad.
Sällskapet skulle till en början bedriva missionsverksamhet både i Sverige och i utlandet.
När Svenska kyrkans missionsstyrelse bildades
1874, delades missionsarbetet mellan de båda
organisationerna och Missionsstyrelsen övertog
ansvaret för den yttre missionen medan Missionssällskapet helt riktade in sig på arbetet i de
svenska lappmarkerna.Enligt sällskapets första
stadgar skulle det ge ut och sprida skrifter, understödja missionsverksamhet i andra länder,
samt understödja unga män som önskade bli
missionärer i utlandet eller lappmarkerna.
En stor del av Svenska Missionssällskapets
arbete skulle emellertid ägnas åt social hjälpverksamhet, framförallt omhändertagande och
undervisning av barnen i lappmarkerna. Under
åren som kom grundade sällskapet flera så kalla28

de missionsskolor och barnhem, där både samiska och ickesamiska barn undervisades av sällskapets lärare och lärarinnor. Den första skolan
öppnades 1839 i Knaften utanför Lycksele. Därefter följde snabbt etableringen av skolor i Bastuträsk och Mårdsele i Västerbotten och snart
fanns sex skolor i sällskapets regi.
Skolverksamheten tycks ha varierat något,
dels sett till antalet skolor, dels till deras geografiska placering. Kring 1913 var antalet fyra och
de var placerade i Lappträsk i Arvidsjaur och
Mattisudden utanför Jokkmokk, samt i Gargnäs
och Gafsele i södra Lappland. Ett barnhem fanns
också vid denna tid i Änge i Jämtland. Periodvis
fanns barnhem även i Bäsksele utanför Vilhelmina och i Karesuando. Skolor fanns i Laxsjö i
Jämtland, Racksund i Arjeplog och i Kraddsele,
Sorsele och Gunnarn utanför Storuman.
Efter 1913, då svenska staten tog över ansvaret över det svenska skolväsendet i större omfattning än tidigare och nomadskolorna infördes för de nomadiserande, renskötande samerna,
fortsatte Missionssällskapet vara en aktör inom
skolväsendet i lappmarkerna genom att stödja
det ekonomiskt. Sällskapet gav också pengar,
mat, böcker och kläder till sina ”skyddslingar” –
det vill säga till barn, samiska och ickesamiska,
vars familjer saknade medel till inackordering
och skolgång. Några årtionden senare, 1942,
skulle sällskapet också grunda Samernas folkhögskola – en skola som värnade om samiska
ungdomars utbildning och ”karaktärsdaning”
inom den samiska kulturen. Folkhögskolan var
först stationerad i Sorsele men flyttades efter
några år till Jokkmokk. Inledningsvis var utbildningarna vid skolan enbart till för samiska ungdomar men på 1960-talet öppnades de för allmänheten på grund av sviktande elevunderlag.
Framför allt skapades skolan för att utgöra ett
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Uppdraget som
lappmissionär
innebar dagliga
vandringar i
svårframkomlig
terräng. Här ses
Gustaf Lundgren
med sin stav uppe
på kalfjället.

bildningsalternativ för samiska kvinnor, som
inte hade samma möjlighet till sysselsättning
inom rennäringen som männen.
Femöresföreningen och Föreningen lapska
missionens vänner
Två andra missionsföreningar som såg dagens
ljus i slutet av 1800-talet skapades i syfte att understödja och samverka med Svenska Missionssällskapet. Femöresföreningen var en av dem. Den
skapades 1864 för att bidra till finansieringen av
Missionssällskapets barnhem. Namnet fick den
för att medlemmarna förband sig att skänka fem
öre i veckan till föreningen. Den andra stödföreningen var Föreningen Lapska missionens vän
ner, bildad efter ett upprop av prinsessan Eugenia 1880. Den organiserades som en tidstypisk
borgerlig välgörenhetsförening, initierad och
präglad av kvinnor från över- och medelklassen,
men med några män högst upp i hierarkin som
rådgivare. Prinsessan Eugenias förening var
främst aktiv i ett av östlæstadianismens huvudfästen, i Lannavaara i nordligaste Norrbotten,

strax söder om Karesuando. Här anlade föreningen både skola och barnhem. År 1934 överlämnades föreningens verksamhet och kapital
till Svenska Missionssällskapet.
Kvinnliga Missionsarbetare och
Lärarinnornas Missionsförening
Svenska Missionssällskapet var således en stor
och betydande aktör inom både missions och
undervisningsväsendet i norra delarna av landet
under 1800- och början av 1900-talet. En
mängd andra kristna föreningar och organisationer delade emellertid snart arbetsfält med sällskapet. Dessa hörde inte alltid till den statliga
Svenska Kyrkan utan skapades också av de nya
samfunden. Särskilt utmärkte sig Evangeliska
Fosterlands-Stiftelsen EFS och Svenska Missions
förbundet, som båda blev starka krafter inom
missionen. Andra missionsföreningar kunde
vara fristående från bestämda samfund och i
stället ekumeniska till karaktären.
Bland de ekumeniska organisationer som var
aktiva i lappmarkerna fanns missionsföreningar29
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Utanför Göteborgs
lappmissionsförenings
ålderdomshem på
Örnäsudden, nordväst
om Sorsele. I mitten står
hemmets föreståndare
John Levin och hans
hustru Anna. Till höger
om dem predikanten
Abraham Holmgren som
också var anställd av
lappmissionsföreningen.
Sittande längst till
vänster ”Blinda Sara”,
en av hemmets första
skyddslingar. Mannen
med händerna knäppta
i knäet heter Carolus
Fjellner (yngste sonen
till kyrkoherde Anders
Fjellner i Sorsele) och
intill honom sitter
”Sjangen”, Jean Grahn.
Foto på 1910-talet.

na Kvinnliga Missionsarbetare (KMA), verksamt 1894–1994, samt Lärarinnornas Missionsförening (LMF), bildad 1899 (senare med
namnet Lärarnas Missionsförening). Båda bedrev såväl yttre som inre mission.Dessa föreningar startades på initiativ av kvinnor och utbildade och sände ut kvinnliga missionärer eller
”bibelkvinnor” som de kallades. Att kvinnor
inom flera låg- och frikyrkliga samfund utbildades till missionärer och blev förkunnare på, om
inte samma, så nästintill samma villkor som
män, är för övrigt något som fått oförtjänt liten
uppmärksamhet i vår historieskrivning. Kvinnors starka inverkan på missionen i allmänhet
har inte heller beaktats. Syföreningarna som
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växte fram i församlingar och samfund under
1800-talet är i och för sig välkända som kvinnornas arena, men att det var just här missionen hade en av sina viktigaste stöttepelare är
varken känt eller erkänt. Svensk och nordisk
forskning om kvinnors missionsverksamhet har
främst behandlat kvinnor inom den yttre missionen.
På Örnäsudden utanför Sorsele i Västerbotten anlades ett ålderdomshem under 1906 på
initiativ av fru Anna Peterson, ordförande för
Lärarinnornas missionsförening. Detta ålderdomshem förestods av John Levin som var utsänd som missionär av en annan förening, Göteborgs
lappmissionsförening.
Förhållandet

mellan denna förening och LMF är inte vidare
utrett, men Anna Peterson var ordförande för
båda. LMF hade även egna missionärer utsända
i lappmarkerna, bland annat i Sorsele socken. År
1908 köpte LMF fastigheten Solhem i Sorsele,
vilken först skulle tjäna som bostad och möteslokal för bibelkvinnan Anna Nilsson och sex år senare för Ester Sundin från Göteborg. Sundin
stannade där som LMF:s utsände fram till 1954.
De nu nämnda organisationerna täcker långt
ifrån hela den missionsverksamhet som bedrevs
i lappmarkerna och Sorsele i slutet av 1800och början av 1900-talet. Svenska Missionssällskapets utsända hade alltså en hel del aktörer
att samsas med på fältet. Därtill var pingströrelsen på frammarsch i området och så fanns den
ordinarie kyrkoorganisationen med sina präster
och förkunnare att ta hänsyn till.
Gustaf Lundgrens skildringar
De personer som Missionssällskapet utbildade
och sände ut som missionärer var samtliga män.
Kvinnliga representanter inom sällskapet fanns
också, men de tjänade som lärarinnor och föreståndarinnor vid barnhemmen. Till en början
kallades missionärerna k
 ateketer, sedan lappmissionärer, nomadpredikanter och slutligen same
diakoner. Trots beteckningarna vände de sig inte
enbart till de nomadiserande samerna utan i
lika hög grad till den bofasta befolkningen. Till
skillnad från de stationära prästerna i församlingarna ägnade sig lappmissionärerna främst åt
uppsökande verksamhet och rörde sig över vidsträckta områden. I regel var fyra till sex missionärer aktiva samtidigt i lappmarkerna, från Idre
i Dalarna till trakterna av Kiruna i Norrbotten.
Åren mellan 1927 och 1954 var Gustaf Lundgren från Skåne aktiv som missionär.
I det följande återges huvudsakligen upplys-

ningar från hans första år. Vad som i detalj skedde under de följande 26 åren ute på fältet återstår nämligen att undersöka.
Från Stockholm till Glommersträsk och Sorsele
När vi möter den 34-årige Lundgren i januari
1927 håller han precis på att slutföra sin utbildning till lappmissionär. Han befinner sig därför
vid Svenska Missionssällskapets huvudkvarter i
Stockholmsområdet. Här genomgår han sista
etappen i Röda korsets sjukvårdsutbildning
som var obligatorisk för missionärerna.
I början av februari är utbildningen klar och
Lundgren avlägger examen vid Svenska Kyrkans
Lekmannaskola i Sigtuna. Vid samma tid trolovar han sig med sin blivande hustru, småskolelärarinnan Gerda Åkesson.
Efter ytterligare ett par veckor med arbete
vid Missionssällskapets expedition i Stockholm
reser Lundgren norrut. Redan under utbildning
en hade Lundgren varit stationerad i lappmarkerna under perioder, bland annat i Glommers
träsk i södra Norrbotten. Det var hit han nu
återvände till att börja med. Här bodde han
inneboende hos ett gift par, där åtminstone
mannen hade sitt ursprung i Skåne, precis som
Lundgren själv.
I juni 1927 upphör emellertid Gustaf Lundgrens arbete i Glommersträsk och Norrbottens
inland. Nu fortsätter hans uppdrag istället i Sorsele i Västerbottens fjälltrakter. Lundgren återger sina första intryck av orten i dagboken och
beskriver den som karg, ödslig och isolerad:
Sorsele kyrkplats är liten och oansenlig.
Endast fjorton hus finnas: däribland sjukstuga, prästgård och skola. En s.k. arbets
stuga finnas också, där ett 15-tal barn
åtnjuta fri inackordering, som bekostas
av kollektmedel och en stiftelse. Närmaste
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Gustaf Lundgren
på besök i skolan i
Kraddsele utanför
Sorsele. Lärarinnan
hette Signe Lind.

järnvägsstation är Storuman och dit är
det 72 km. Post kommer hit tre gånger i
veckan. Endast två landsvägar leda från
Sorsele-kyrkplatsen: den stora till Lycksele
samt en liten landsvägsstump om 17 km. till
en by vid namn Bure. Upp efter Vindelälven
mot Örnäsudden, omkring 10 km., håller
man på att bryta väg.
Efter att ha rest runt i ett par dagar i sällskap
med kyrkoherden Carl Axel Calleberg, berättar
Lundgren återigen om sina intryck av trakten
och dess befolkning. Han beskriver bland annat
hur han sett folk bre sina smörgåsar med hjälp av
tummen – ”en sed som är ganska utbredd i dessa
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nordliga bygder” – kniv och gaffel används överhuvudtaget sällan. Prydnadssaker som gardiner,
mattor och blommor i vas är ovanliga hemma
hos invånarna och har någon sådant så betraktas
den som stram och högfärdig. Dessutom tycks
trädgårdsodling vara något okänt. Alla grönsaker
förutom potatisen ses som ”mindervärdigt födoämne”. Allt detta sammantaget får Lundgren
att konstatera: ”Här synes vara ett arbetsfält där
mera kraft bör nedläggas till hjälp och fromma
för ödebygdens folk.”
Lundgren var inte ensam att göra denna bedömning av Sorsele som ort. Missionssällskapets
ledning betraktade hela området kring Sorseleoch Vilhelminafjällen som det mest svårgenom-

trängliga och oländiga området i lappmarkerna.
Det var därför ansett som ett område lämpat endast för en missionär med god fysik.
Ett ständigt resande
Missionssällskapet ombesörjde att Lundgren fick
en egen bostad i Sorsele, dit även hans blivande
hustru så småningom skulle flytta in. Under detta första år spenderade Gustaf emellertid inte
mycket tid i hemmet, även om han ibland befann sig på hemmaplan för att hjälpa till i gudstjänstlivet på orten. I dagboksanteckningarna får
man nästan varje dag följa med på nya besök i
byar och gårdar, såväl sommar som vinter. Under
sommaren skedde färderna till fots och om vintern tog han sig ofta fram på skidor med en lokal
vägvisare vid sin sida. Dagböckerna berättar om
hur åtskilliga turer förvandlades till halsbrytande äventyr genom hårt väder i väglöst land.
Mat och logi fick Lundgren vanligtvis i de
hem han besökte, hos människor han i dagböckerna kallar sitt ”värdfolk”, men ibland var det så
fattigt och trångbott att det varken bjöds mat eller sovplats. Han och hans medföljare fick då lov
att tälta och finna egen mat i naturens skafferi.
En lappmissionär var på grund av sin roll som
uppsökande förkunnare därför i det närmaste
själv nomadiserande. Att Gustaf Lundgrens resande kanske gick till överdrift jämfört med vad
som var brukligt bland andra missionärer visar
brev med kommentarer som sändes från hans
överordnade i Stockholm. När Lundgren arbetat på samma sätt under några år mottog han
följande rader från sekreteraren i Missionssällskapet:
Att skynda från plats till plats och kasta ut
en näve korn här och en där, det kan ge
mindre andligt resultat än att stanna invid

en åker, även om den är liten, och ge sig tid
att plöja och så sakta och väl, med lag och
evangelium, med löse- och bindenyckeln.
Några fasta punkter för Lundgrens resor fanns
emellertid. Midsommardagen och första söndagen i september var vigda för Fatmomakke
kapellplats i Vilhelmina socken liksom en helg
i juli och i mars eller april när det traditionsenligt hölls kyrkhelg bland samerna, så kallade
”lapphelger”. Även i Dikanäs och Ammarnäs firades flera fasta kyrkhelger där missionären
skulle närvara.
Vad ingick då mer i uppgiften som lappmissionär? På sina vanliga turer under de första
månaderna i Sorseleområdet besökte Lundgren
sjuka, döpte barn och drack kaffe hemma hos
invånarna. Därtill predikade han, ordnade nattvard eller enklare andakter och bönestunder.
Ibland predikade han tillsammans med församlingens ordinarie präster med stora samlingar
åhörare och andra gånger ensam för en enda
person på en isolerad gård.
Andra uppdrag Lundgren hade att sköta var
att besöka sjukstugorna, inackorderingshemmen, de fasta skolorna och nomadskolorna,
men utan att för den skull ha en formell roll
som inspektör. Till människorna på dessa institutioner delade han ut böcker, enligt dagböckerna ”kristlig litteratur”. Vid de tillfällen då han
besökte skolorna höll han även lektioner för
barnen.
Under första halvan av oktober tog Lundgren semester och reste hem till Skåne. Det visade sig bli ett återkommande inslag vid denna
tid på året. Syftet med hemresan var inte enbart rekreation utan också att väcka intresse
och vinna ekonomiskt stöd för den inre missionen bland invånarna i söder. Hösten 1927 höll
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De fria viddernas samer
stod högst i kurs hos
Gustaf Lundgren.
Fotografiet med alla
sina typiska attribut ser
alltför arrangerat ut.
Kanske var det också
det – för att passa den
skånska publiken.

Lundgren därför föreläsningar i närmare tio
församlingar under sin ledighet från arbetet i
norr. För att fånga åhörarna illustrerade Lundgren sina berättelser med fotografier från fältet.
Enligt egen utsago gjorde han sig känd som
”skånelappen” vid dessa framträdanden.
Föreläsningar av detta slag bidrog till att bibehålla missions- och syföreningarnas varma
intresse för både den inre och yttre missionen.
Församlingarna samlade sedan in pengar, kläder,
skor, strumpor och vantar, men även matvaror,
leksaker, verktyg och redskap, som knivar, saxar,
kammar, sybehör och ljus. Varje jul höll Missionssällskapet julfester, där gåvorna delades ut
till barn, åldringar och andra som ansågs tillhö34

ra lappmarkernas behövande.
Människosyn
Gustaf Lundgrens dagböcker säger en hel del
om hur en lappmissionärs praktiska arbete
kunde gå till ute i bygderna. Det är emellertid
inte allt de berättar om. Anteckningarna visar
även otaliga prov på Lundgrens personliga attityd till vad han gjorde och de människor han
mötte. Hans människosyn framträder här med
stor tydlighet.
I dagböckerna talar Lundgren varmt om sina
möten med invånarna, men ofta med en kärleksfullt paternalistisk attityd. De han möter
beskrivs som barn men inte alltid i betydelsen

Lapsk nybyggarby om tre små fattiga och
fallfärdiga nybyggen. I en av gårdarna ligger
en gammal gubbe sjuk. Sängen tyckes vara en
enda rörlig massa av smuts och ohyra. Jag
har aldrig sett något sådant förr.
Och vidare:
Från gästningen i en av gårdarna må en liten
episod antecknas. Gumman höll på med
kaffekokning. Under tiden skulle diskningen
även skötas om. På golvet lekte några små
hundvalpar, vilka då och då ”vätte” ifrån sig.
Lika ofta som detta skedde, var gumman
färdig att med disktrasan torka upp för att
omedelbart därefter fortsätta disken med
samma trasa! Äntligen blev kaffet färdigt,
men det höll nästan på att sätta sig i halsen.
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”Guds barn”, jämlika med honom själv, utan
som naiva, okunniga och oskyldiga barn med
ett barns egenskaper. Han säger exempelvis att
”Man har mycket att lära av dessa enkla människor. Deras barnsliga, ödmjuka, trosvisshet på
den gode Fadern, är stark och mäktig.”
Den människosyn som tränger igenom i
Lundgrens dagböcker ger också intryck av att
han omedvetet eller medvetet kategoriserade
och rangordnade invånarna i omgivningen. Exempel på kategorier som Lundgren lyfter fram
är ”nybyggare”, vilka kunde vara av både samiskt och icke-samiskt ursprung, samt ”de nomadiserande samerna”. Som lappmissionär var
det dessa kategorier han arbetade närmast.
I Lundgrens rangordning av dessa grupper
hamnade de bofasta nybyggarna lägst på den
sociala skalan. Allra lägst stod de bofasta samiska nybyggarna. Skildringarna från Lundgrens
hembesök vid dessa nybyggen är otaliga och de
påminner inte så sällan om Lubbe Nordströms
socialreportage Lort-Sverige på 1930-talet:

Samiska nybyggare stod lågt i rang. Gustaf Lundgren menade att behovet av
civilisering och medborgarfostran var allra störst hos denna grupp.

Efter första koppen avböjde jag. Gumman frå
gande – Var inte kaffet gott? – Inte var det
något fel på kaffet men --- Jag hann inte till
slut för än gumman sköt in: – Ja, nog dricker
du en tår till då! Säkert är, att det kaffet drack
jag inte.
”Episoden” avslutades enligt dagboken med att
Lundgren hällde det avsvalnade kaffet mellan
rocken och västen. Samma dag ska Lundgren
även ha träffat på en ”lappgumma” som satt
och tuggade mat åt ett litet barn. Lundgren
skriver att han försökte uppmärksamma gumman på det ohygieniska i detta, varpå hon svarade: ”Hä begrip ’fäll int’ den lille ongen! Int’
dör den av hä int’”. ”Vad skulle jag väl göra?”,
frågade sig Lundgren uppgivet.
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Skildringarna av de nomadiserande, renskötande samerna är betydligt mer positiva. De
behandlas med större optimism och beundran
än både bofasta ickesamiska och samiska nybyggare och kan därför sägas stå högre i social
rang i Lundgrens ögon. En alternativ tolkning
är att se den positiva synen på nomaderna som
ett uttryck för att de inte passade in i den gängse, sociala skalan för en ”svensk befolkning” i ett
”svenskt” samhälleligt sammanhang. De stod
utanför, så olika normen för hur en svensk skulle leva, att de inte kunde mätas och rangordnas
på samma sätt. Denna människosyn var klart
påverkad, medvetet eller inte, av idén om den
ädle vilden och av tidens segregerande ”lapp
ska vara lapp”-tänkande som genomsyrade den
statliga politiken. Allra tydligast framträder det
i idylliseringen av de nomadiserande samernas
liv och leverne som ibland kommer till uttryck
i dagböckerna. Under en tur i fjällen skriver
Lundgren exempelvis följande rader:
Här är nomadens rätta element. Här
känner han sig hemma. Fri såsom fågeln,
oberoende av tidens jäkt och brådska.
Som en kung i sitt skatteland härskar han
däröver. Vida utsikter, sol och sommar,
stormens vinande tjut och dån över fjället,
allt är honom välbekant. Det hälsar honom
i vårens tid, då han kommer, det tager
farväl om hösten då han far. Att lappen
älskar sitt viste, sin renhjord, fjället, vidden,
livet där, står allt klarare, ju mer man
tränger in i deras förhållanden. Beröva dem
detta! Som en blomma utan sol, ljus eller
vatten skulle de förtvina och dö. Ett mera
om sin hembygd värnande släkte torde
’Moder Svea’ knappast äga inom sina
gränser.
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En bofast same utan renar var således en döende same, menade Lundgren, en syn som alltså
även genomsyrade skildringarna av de samiska
nybyggarna.
Typisk banerförare för andligheten?
Nu har vi fått några exempel på hur Gustaf
Lundgren arbetade och bedömde sina medmänniskor i de dagböcker han förde under sitt
första år som lappmissionär i Sorsele. Frågan är
bara hur dessa berättelser ska användas. Hur representativa är de för svensk mission under
1900-talet? Frågan är befogad eftersom Lundgren med tiden visade sig bli en kontroversiell
figur i flera avseenden. Hans agerande resulterade i att han efter närmare femton år blev
fråntagen sitt ämbete och avhyst från bostaden
i Sorsele. Lundgren gav dock inte upp sitt kall
utan stannade kvar på orten, fortsatte med missionsverksamhet i egen regi och bildade Lapska
Fjällmissionen. Denna förening var fristående
från Missionssällskapet fram till 1981, då de
återförenades. Lappmissionären Gustaf Lundgren skilde sig därmed från sina missionärskolleger och kan knappast ses som en helt typisk
representant för Svenska Missionssällskapet.
Jag skulle dock tro att Lundgren inte skilde
sig nämnvärt från andra missionärer i just de
berättelser som har återgivits här. Jag tror tvärtom att de ger uttryck för ett tidstypiskt arbete
och en tidstypisk människosyn som fanns hos
många andra människor i liknande positioner.
Lundgrens dagböcker och fotografier är därför
en spännande källa i sökandet efter andlighetens mångsidiga historia i Västerbotten.
Artikeln utgör en omarbetad och förkortad version
av ”Kyrkan och kolonisationen i 1900-talets Sverige”
som ingår i Livsfrågor i Lappland (2005).
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Missionsmöte i Lundstens gård i Fräkenvik vid Strömsund 1925. Predikanter var Efraim Fjällström och E August Eriksson, Forsmark.

Fromhetsliv i Gratianbygden
Stig anderback

”Nu världen fritt må rasa och prästen hjälpa till …” Ja, det påstås att så sjöng
man i en frikyrklig möteslokal i bygden, när diskussionen gick som hetast
om den rätta läran. Men det var undantag, för såväl i början när frikyrkliga
väckelserörelser kom till Gratianbygden, som senare och framförallt i dag,
så finns såväl respekt som gemenskap mellan olika trosriktningar.
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Ett tydligt exempel på god ekumenik berättar
Nanny Jonsson om i Väl kampen vi ana (1969).
År 1906 och åren därefter gick väckelsen fram
över Tärna socken. En av Helgelseförbundets
evangelister samt officerare från Frälsningsarmén ordnade möten i skollokalen på gamla kyrkplatsen i Tärna. Det samlades så mycket folk att
lokalen inte räckte till. Då flyttades mötena till
prästgården där alla rum togs i anspråk. Vid midsommarhelgen svarade kyrkoherde Næselius för
skriftermål och nattvard. Predikade gjorde bland
andra Napoleon Bjuhr. Han tillhörde då EFS,
men gick senare över till Pingströrelsen. Hans
son John berättade vid ett tillfälle: ”Då pappa,
småskrattande, ställde sig i predikstolen och hade
alla fingrar instoppade i Bibeln som bokmärken –
ja, aldrig under två timmar!” Enligt uppgift var
Napoleon så fängslande i sin framställning att de
allra flesta inte klagade över hans långa predikningar.
Svenska kyrkan var först med den andliga
verksamheten. Samer och nybyggare i Gratianbygden hade tre kyrkor att välja mellan. Dikanäs (1833), Stensele (1824) och Tärna (1792),
nuvarande kyrka 1908). Till någon av dessa
platser kom folk till kyrkhelger och marknader
och för att ta del av senaste nytt från släkt och
vänner men också från myndigheterna. Kyrkan
hade ända fram till 1932 ansvar för såväl skola
som social omsorg, förutom kyrkobokföring,
dop, vigslar och begravningar. Kyrkorådet med
kyrkoherden i spetsen tillhörde samhällets
myndigheter och därför det översta skiktet på
samhällsstegen. En av kyrkorådets uppgifter var
att övertyga föräldrar om nyttan och skyldigheten att barnen skulle gå i skola. Trots att Folk
skoleförordningen kom 1842 så var det först in
på 1920-talet som alla barn i Stensele socken
gick i skolan. År 1932 överlämnades skolans
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verksamhet till kommunen. Det fanns då 32 fasta och fyra ambulerande skolor i socknen. ”Stensele kyrkoförsamling kan glädjas åt att kunna
lämna ifrån sig ett välorganiserat och effektivt
skolväsende och den borgerliga kommunen kan
sålunda ifråga om skolorna fortsätta på väl banade stigar”, var kyrkoherde Gustav Parks slutord.
Den sociala delen, fattigvård och äldrevård,
var också en kyrkans angelägenhet. Alla dessa
uppgifter tog sin tid och därför blev prästens andel av den direkt andliga uppgiften många gånger
begränsad till söndagens predikningar, de kyrkliga
förrättningarna och till att besöka döende.
Ett 20-tal präster har hittills tjänstgjort i Umnäsdelen av Stensele församling, de allra flesta
med goda och uppskattade relationer till sina
församlingsbor. Bland prästerna återfinns bland
annat två missionärer som tjänstgjort i Afrika,
Martin Nordfeldt och Martin Lundström. I dag
har församlingsdelen, som nu tillhör Fjälldistriktet i Stensele–Vilhelmina pastorat, en präst, Bert
Dimenäs, som bland annat arbetat i Palestina.
Kapell uppfördes i byarna Akkan, Dajkanberg,
Danasjö och Grannäs. Stiftelser bildades och intresserade bybor bidrog med fria dagsverken
och gåvor. Avfolkningen har drabbat de flesta
byar i området och i dag är kapellen på väg att
avyttras. Tiden 1950–70, när skogsnäringen och
kraftverksutbyggnaden gav många arbetstillfällen, var det mycket folk inom området och då
samlades stora skaror, speciellt vid kyrkhelgerna,
såväl i kyrkan som i kapellen. Som jämförelse
kan nämnas att befolkningen uppgick till närmare 1 300 invånare då – mot ca 500 i dag!
Frikyrkans verksamhet
Kanske var det lättare för frikyrkans företrädare
att få kontakt med befolkningen och samtala om
de andliga behoven? Det var ofta bygdens egna

döttrar och söner som var Ordets förkunnare.
De hade god kännedom om de villkor som rådde i bygden. Visserligen hade prästerna själva
jord- och lantbruk som en del av sin försörjning
fram till början av 1900-talet, men de deltog
inte i samma utsträckning i det vardagliga arbetet. Det var förmodligen lättare att tala om sin
andliga nöd med en frikyrklig kvinna eller man
som delade vardagsmödorna än med prästen,
som också var en del av samhällets myndighetsutövande. De flesta präster var både folkliga och säkert också angelägna om själarnas
frälsning, men de representerade till syvende
och sist myndigheterna. Många föräldrar hade
motsatt sig sina barns skolgång och varit i dispyt med kyrkoherden, som i sin tur skulle svara inför biskopen. Någon hade fått avslag på sin
begäran om fattigvård och i det beslutet hade
också kyrkans företrädare en roll.
Frikyrkans predikanter var inga myndighetspersoner. De åkte mellan byarna, predikade i
köken och följde också upp resultatet av sina
predikningar och andliga samtal nästa gång de
kom på besök. I dag är också Svenska kyrkan
ett samfund och ingen myndighet.
Kyrkan hade fram till 1932 ansvar för skolans undervisning och då prioriterades god
kunskap i kristendom. Den grunden fanns hos
de flesta, liksom kunskapen om vad som ansågs
vara rätt eller fel. Tio Guds bud och Luthers lilla katekes var de rättesnören som alla skulle ta
del av. Det sociala trycket var starkt – på gott
och ont. Personlig integritet liksom sekretessskydd går inte att jämföra med den uppfattning
och synsätt som vi har i dag.
Andliga pionjärer och profiler
I Gratianbygden invigdes Umnäs kyrka 1926.
En av initiativtagarna var August Eriksson

(1881– 1964) från grannbyn Forsmark. Vid 25
års ålder fattade han beslutet – efter många års
funderingar – att söka till predikantutbildning
vid Johannelunds Missionsskola i Uppsala. Det
var svårt med ekonomin under hans tre terminer – han fick avstå från brevskrivning till fästmö och föräldrar på grund av portokostnaden.
Hans anställning som resepredikant vid Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen EFS gav inte några
större inkomster. För år 1915 erhöll han 900 kr
och 1918 2 100 kr. Löneförhöjningen berodde
till stor del på den inflation som rådde vid första världskrigets slut. Från den senare lönen
hade gjorts avdrag med 56 kr till fonden ”bistånd på ålderns dag”. Redan kommande år
blev lönen 4 kr per dag och begränsad till 100
dagar per år. Förutom sin kontanta lön försörjde han sig och sin familj som småbrukare och
fiskare. Dessutom tillverkade han kaminer av
täljsten som han bröt i närheten av Joeström
inom Tärna socken. Under sina predikoresor
hade han också med sig sin tandtång. Hans bedövning var ett fast grepp om patientens bakhuvud med sin stora och starka näve. När han
fått ett bra grepp om den onda tanden ökade
han greppet om huvudet och då kändes smärtan mindre…
August var en naturbegåvning som talare.
Något manuskript behövde han inte. När han
förberedde sig inför en predikan, sägs det att
han vandrade runt i köket tidigt på söndagsmorgonen. Bibel och psalmbok hade han i händerna, gnolandes på en psalmvers gjorde han
ibland en notering med en blyertsstump på en
papperslapp. Han använde ofta liknelser från
dagligt liv och leverne och ofta med personanknytning. Naturligtvis användes inga namn,
men ofta var det lätt att spåra vem som avsågs.
Superi, dans och kortspel varnade han ofta för.
39

Efraim Fjällström/Västerbot tens museums fotoarkiv

oksjön 1924. Efraim Fjällström med dottern Frida på predikoresa till Anders Andersson. Framför huset står Emma Andersson, dotter till Anders
ndersson med skägget, vid dörren troligen Gustav Mattsson från Kopparberg.
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Efraim Fjällström, Abborrberg, (1885– 1952)
kom med i pingstväckelsen i Sorsele under tiden för första världskriget, men gick snart över
till Missionsförbundet. Kanske berodde hans
val av trosriktning fadern på Fjosok-Erik, som
var mycket kritisk till pingströrelsen. Under
ledning av predikanterna August Bäckström,
Jonas Öman och Gustaf Ångman fick Efraim
sin utbildning i Gunnarn, där Missionsförbundet hade ett stark fäste. En missionskrets, underställd Stensele missionsförsamling, bildades
i Abborrberg och där var Efraim en av de tongivande. Lönen var blygsam och förutom jordbruket, som Efraims fru Johanna skötte under
hans resor, tillhörde slöjd och byggenskap försörjningen. Efraim var också idégivare och konstruktör till flera vattendrivna cirkelsågar i de
angränsande byarna. Han var också instrumentbyggare. Enligt uppgift byggde han 15 gitarrer, en fiol och en mindre orgel. Efraim spelade gitarr, men tvingades att övergå till
dragspel. Hans hyvel, som drogs av en Solomotor, hade, enligt en av hans sonsöner, klippt
av några av hans fingertoppar!
Sång och musik var (och är än i dag) en viktig del av den andliga förkunnelsen inom väckelserörelserna. Efraim var med och bildade
ungdomsföreningar i Flakaträsk 1925 med 24
medlemmar i starten och i Abborrberg 1930
med 20 medlemmar och bygga missionshus i
Abborrberg, invigningsklart 1937. Hans område som resepredikant var stort, geografiskt sett:
Övre delen av Stensele socken, delar av Sorsele
och hela Tärna och de delar av Vilhelmina som
gränsade till Stensele och Tärna.
Efraim var utan överdrift en synnerligen begåvad och mångkunnig person. En verksamhet
vars minne kommer att leva länge är hans fotodokumentation av människor och platser han

besökte under sina prediko- och arbetsresor.
Redan 1915 köpte han sin första kamera. Hans
bildskatt finns till stora delar i Västerbottens
museum. Sommartid är bilderna utlånade till
Bygdemuséet Gratian i Umnäs där många haft
och har möjlighet att ta del av dem.
Andra profiler i bygden
En annan av stöttepelarna inom missionsförsamlingen i Abborrberg var Gustav Karlsson,
(1880–1960). Han var den genuine byapredikanten. Han hade ingen egentlig utbildning
som förkunnare, vilket också ledde till framställningar och liknelser som var rättframma
och uttalade på bygdens tungomål. Ett exempel är när han predikade om Sackeus, den kortväxte publikanen som klättrade upp i ett mullbergsfikonträd för att bättre kunna se och höra
vad Jesus gjorde och sa: ”Va tro je va kärn had
oppe bjärka å göra?” (’Vad tror ni att karln hade
uppe i björken att göra?’). Det var på Gustavs
mark som missionshuset byggdes och själv var
han en av de pådrivande. Vid sidan av sitt jordbruk hade han en liten lanthandel men han
hade också andra talanger, han provade ut glasögon åt ”ålderdomsblinda”, lagade klockor och
drog tänder.
David Sparrman, (1865–1942), tillhörde
Missionsförbundet. Enligt uppgift började han
som resepredikant redan 1903–05. En missionskrets, även den underställd Stensele missionsförsamling, bildades i Slussfors och där
blev David föreståndare 1921. Medlemsantalet
ökade och 1925 invigdes missionshuset. I Davids uppdrag ingick också predikoresor till andra byar. Han, liksom andra predikanter från
Missionsförbundet och EFS, predikade ibland
vid större kyrkhelger i Umnäs kyrka. Hans försörjning utöver den blygsamma predikantlönen
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var ett litet jordbruk samt fiske. ”Sparrmansselet” i Umeälven, nedanför hans gård, bär fortfarande hans namn. Där hade han sitt skafferi.
David Sparrman var en stillsam och
alldaglig person som i stort sett föll in
i mönstret av en överlevare i Gratian
bygden. Men på en punkt var han en
avvikare. Morakniven – detta välsignade
instrument var för småbrukare, fiskare,
jägare, getare, ja alla kategorier bältes
bärare, med ett ord, OUMBÄRLIG.
Vid den tiden, då man plägade helga
vilodagen genom att på söndagens morgon
ikläda sig korderoj eller cheviotkostym,
ströks morakniven och på sommaren även
beckoljeflaskan. Men så icke David
Sparrman! En predikantkollega, som sa sig
gilla broder Sparrman på många sätt och
vis, men att han vid tjänsteförrättning var
iklädd morakniv, se, det gillade han inte!”
Ur boken Fyra predikanter – frikyrkan i Gratianbygden
1910–1940 (1999).

Predikanterna reste tillsammans
Ofta följdes predikanterna på sina missionsresor. Ernst Bergfors, född i Slussfors men sedermera boende i Dorris, Vilhelmina, började som
evangelist inom Södra Lapplands Missionsförening 1922. Han berättar om en resa till Åbacka
och Giltjaur där Efraim Fjällström och Gustav
Karlsson var hans följeslagare. Vidare reste han
tillsammans med David Sparrman och August
Bäckström från Stensele och besökte flera byar
inom Gratianbygden. Under två veckors resa
besökte Ernst och löjtnant Johansson från
Frälsningsarmén byarna Blaikliden, Västansjö,
Dikanäs, Bergland, Dajkanberg, Harrvik, Storberg, Skansnäs, Stennäs, Henriksfjäll, Kittelfjäll
och Krutberg. Fortskaffningsmedlet var skidor.
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År 1934 bildades Slussfors baptistförsamling. En mindre stuga hyrdes som möteslokal
för 10 kr i månaden. En medlem som fick stor
betydelse för församlingen var Helge Bergfors.
Han var kunnig byggnadssnickare med egen
verkstad. Tidigare hade han en ledande ställning i en arbetsgrupp med syfte att bygga ett
Folkets Hus. Efter sin omvändelse lämnade han
det uppdraget. I stället blev han ledare för församlingen och initiativtagare till byggandet av
ett kapell, Betel, som invigdes 1939. Redan
1936 anställdes de första evangelisterna, Næmi
Höglund och Sigrid Bäckström. Dopfrågan var
den avgörande skillnaden mellan missionare
och baptister. Många som tillhört Missionsförbundet kanske gick över till baptisterna av den
anledningen. Trots skilda uppfattningar i dopfrågan etablerades samarbete med Svenska kyrkan via diakonen Anders Hestner med gemensam söndagsskola för barn.
Evangelisten Elsie Larsson född i Nordmaling 1909 var en av församlingens många förkunnare. Hon verkade i Slussfors med omnejd
mellan åren 1939 och 1956. Besvärande för
henne var när hon mötte trångsynthet hos vissa kristna. Uttrycket ”I vårt hem finns ingen
värdslig dagstidning” samt den skarpa gränsen
mellan troende och icke-troende vände hon sig
emot. Hennes uppfattning liknade min mormor Lindas: ”Du ska akta Dig för människor
som är frommare än Vår Herre” var hennes råd
till mig. Elsie Larssons eftermäle i bygden är att
hon var medmänniska för många.
Ett tiotal pastorer har varit anställda hos
Baptistförsamlingen under åren och inte mind
re än ett drygt 30-tal evangelister från olika delar av vårt land.
Adventisterna kom till Slussfors via Oskar
Ferdinand Johansson, i dagligt tal kallad OF.

Efraim Fjällström/Västerbot tens museums fotoarkiv

Norra Fjällnäs, Tärna socken. Från vänster Efraim Fjällström, Erik Grubbström, Björkbacken och pastor Gustaf Ångman. Sittande
Anna Carolina Andersdotter (1853–1937) från Norra Fjällnäs med sin make predikanten Anders August Danielsson (1850–1943),
av samesläkt från Storfjället.

Han kom i kontakt med rörelsen 1916 genom
en kolportör. Efter en ettårig utbildning på Nyhyttans missionsskola återvände han till sin
hembygd och gifte sig med Thilda, en flicka
som blivit adventist 1921. Många år var de ensamma om sin tro – den stora skillnaden jämfört med andra troende var att de ”firade söndag på lördag”. I början av 30-talet fick OF och
Thilda besök av adventistpastorer, bland annat
Oskar Spånghagen. Sommaren 1937 hölls det
första missionsmötet. Då döptes åtta personer

och fyra kom med från andra församlingar, som
tillämpat vuxendop. Sommaren 1940 invigdes
Adventkyrkan och församlingen Slussfors sjundedagsadventister organiserades. Genom fria
dagsverken och gåvor var skulden för byggkostnaden nere på 85 kr. Med den kollekt som insamlades, där också en guldring fanns med,
kunde skulden regleras redan vid invigningen.
Då var medlemstalet 20. Vid sekelskiftet 2000
var medlemstalet närmare 70, förutom ett trettiotal barn och ungdomar. Ett 15-tal pastorer
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Efraim Fjällström/Västerbot tens museums fotoarkiv

Småbrukaren och utgivaren av religiösa traktater, fotografen
med mera O F Johansson från Slussfors, Stensele socken.

har varit anställda sedan församlingens bildande. Dorkas var en kvinna som det berättas om i
Bibeln. Med henne som förebild har församlingen samlat in kläder till behövande i bygden
och under senare år har många klädsäckar
skickats till olika utvecklingsländer. Ungdomsverksamheten är en viktig del av församlingens
arbete. I samband med Lapplandskonferensen,
som hållits årligen sedan 1940, anordnas fjällvandring för ungdomar. Under påsktiden ordnas ungdomsläger med deltagare från hela Norden. Vissa år har också ungdomar kommit från
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andra länder. Även O F Johansson har efterlämnat en fin bildsamling som finns i Västerbottens
museums fotoarkiv.
Fram till 1930 hade Pingströrelsen ingen
starkare förankring i Gratianbygden. Utmärkande för den är vikten av andedop och synen
på församlingen. I mitten av 30-talet kom
evangelisterna Göta Nyberg och Elisabet Lundberg till Nordanås. De hade stor framgång med
sin förkunnelse och snart bildades en ganska
stor grupp. Den bildade en underavdelning till
Långsjöby pingstförsamling. Även här byggdes
kapell – i Nordanås 1938 och i Forsmark 1962.
I slutet av 30-talet var medlemstalet ca 40.
Bland de drygt 30 evangelister – även här från
olika delar av vårt land – nämner jag Iris Isaksson och Wiviann Wikström som verkade under
många år. Vid sidan av den andliga verksamheten hade de en mindre snickeriverkstad. I dag
sker verksamheten från Långsjöby och kapellen är i privat ägo.
Från min uppväxt har jag många fina minnen av möten med evangelister, präster och
pastorer och inte minst Frälsningsarméns officerare. Ibland kom Hubert Thörnqvist på cykel
från Tärnaby och ibland Jägmästare Thirén i sin
gamla Volvo. Concertina, gitarr och dragspel
gav ett speciellt stuk till sångerna, som vi byapojkar gärna lyssnade till och sjöng med i.
Ovannämnda personer, och många fler, som
inte har nämnts med namn, har varit förmedlare av tro, förlåtelse, tröst och sammanhang. De
har betytt mycket för denna bygd och vår lokala kultur. Även som samhällsbyggare har de varit goda förebilder. Dels har de varit företagsamma och förtjänat sitt uppehälle genom de
möjligheter som funnits i bygden, dels har de
visat vad människor kan åstadkomma genom
personligt engagemang och samarbete. Med

O.F. Johansson/Västerbot tens museums fotoarkiv

Ungdomar samlade till fotografering hemma hos O.F. Johansson i Slussfors omkring 1930. Från vänster Agda Johansson och Per
Lyngfors, Frida Karlsson och Vilhelm Nylander, Johan Gustavsson och Lilly Johansson. De kom från byar i trakten av Slussfors,
Akkan, Gardsjönäs och Flakaträsk.

andra ord – lokal förvaltning av såväl råvaror
som humankapital.
De som kommit från andra delar av landet
har haft med sig nya impulser och kontakter,
delat med sig av kunskaper och färdigheter. Äktenskap har ingåtts och nya generationer har
bildats med nätverk över hela vårt land och andra länder – en av bygdens egna söner Knut Eriksson, var för övrigt missionär i Afrika under
många år, utsänd av pingstförsamlingen, liksom
Inga-Lisa Örnehult för adventisterna. I lärofrågor, där det funnits olika meningar, har diskussionen varit livlig och olika argument har prö-

vats, förkastats eller befästs. Med andra ord
– vardagliga övningar i demokrati, där olika
uppfattningar måste få ha sin plats och även
respekteras.
Visst vore det angeläget, intressant och lärorikt om någon vid universitet eller högskola
gjorde en mera djupgående historik och analys
över vad andligheten har betytt och betyder för
en bygd!?
Området mellan Storuman och Tärnaby, mera exakt mellan Odlingsgränsen i öster och gamla kommungränsen i väster, benämns Gratianbygden. Namnet kommer från det samiska namnet på Umnässjön
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Bengt-Olov Frick

I bildens mitt med portfölj Helge Frick, på väg in för att predika. Vid det här laget ler han
tryggt för han vet vad han skall säga efter 23 år som ”smörgåspredikant”.
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Vittnesgill?
Lennart Frick

Mitt i flyttbestyren, i drivorna av flyttkartonger, dyker den lilla volymen upp,
häftad, nött, med sönderriven rygg. Ödemarken blomstrar heter den, ”vitt
nesbörd samlade och utgivna av Henning Löfström”. Tryckåret är 1950,
något förlagsnamn finns inte på titelsidan men väl en uppgift att boken går
att rekvirera direkt från utgivaren: ”Lövås, Dikanäs”. Och både i förordet och
baksidestexten deklareras hur den eventuella vinsten av utgivningen ska
nyttjas: den ”kommer delvis att användas för inköp av ett missionstält och
delvis att läggas som grundplåt för en missionsbil. Både tältet och bilen
skola helt användas i fjällmissionens tjänst.”

Om utgivningen alls blev vinstgivande för Dikanäspredikanten Löfström vet jag inte, inte
heller om han nånsin lyckades samla ihop till
sin ”missionsbil” – men jag minns mycket tydligt min fars stolthet när det första exemplaret
av boken anlände till oss i Åsele. Han var en av
de 48 medverkande, och hans bidrag, ”Guds
trofasthet”, var hans allra första tryckta text.
På författarfotot kan man se att pannans vikt
börjat djupna, han är 41 år fyllda och i 19 år
har han kuskat Lappland runt som frilansande
reseevangelist inom pingströrelsen. Bara kortare perioder har han haft fasta anställningar
som församlingsföreståndare, den dominerande
tiden har han försörjt sig och sin växande familj
som ”smörgåspredikant” – en tidig föregångare
till Olof Helmersson i Torgny Lindgrens aktuella roman Norrlands Akvavit (2007). Det är

inte många byar i det västerbottniska inlandet
eller visten i fjällbygderna som han inte besökt
under åren. Han är sen länge väl etablerad i
bygderna, rutinerad hemmastadd också i provisoriska talarstolar – men det var först med stor
vånda och efter många kasserade bläckfläckade
utkast han åstadkommit sin textdebut. Som
elvaåring var jag svårligen imponerad av att se
hans namn i tryck ”av Helge Frick”.
Idag, 58 år senare, är det väl snarare nostalgi
jag erfar när jag på nytt läser hans text och volymens övriga 47 bidrag. Det märks tydligt att
skribenterna är långt mindre vana vid pennan
än vid muntliga framträdanden, och baksidans
diskreta formulering om ”enkla berättelser”
känns väl vald. Men några littera ambitioner låg
ju heller inte bakom dem, och det vore övermaga att i dag ironisera över troskyldigheten i
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texterna. Här finns inget utrymme alls för intellektuell tveksamhet eller tvivel, det här rör
sig enbart om entusiastiska vittnesbörd om
Herrens nåd och Herrens framgångar, om den
efterlängtade Väckelsen, om Elden som brinner
och förtär, om Kallelsen, den himmelska, som
fört förtäljarna rätt, om Uppgiften, om Uppdraget. Och när jag ögnar igenom listan över de
medverkande (män, idel män, noterar jag nu;
var det ingen av de många kvinnliga evangelisterna som tillfrågades?) kan jag ännu se många
av dem framför mig, höra rösterna, dialekterna,
fraseringen – och minnas gesterna deras uppe
på estraderna. Många av dem måste jag ha lyssnat till under mina tidiga år, de flesta var lika
lite stationära som min far, och det var ofta
hemma i vårt kök som resenärerna hamnade
efter sina tillfälliga gästspel.
Jag mumlar namn: Henning Löfström själv,
honom minns jag tydligt, Gottfried Alenius,
Ernst Eriksson, Seved Arman, Uno Olofsson,
William Jansson, Ernst Rudin, Birger Ohlsson,
Tage Bohman, Carl Gyllroth – vem minns dem
i dag, vem minns nu vilken roll de en gång spelade i bygderna? Deras vittnesbörd handlar alla
om livet under 20-, 30- och 40-talen i de lappländska fjällbygderna, en period som redan är
historia, redan halvt utsuddad – och oskuldsfullheten i berättelserna om hur Väckelsen
också för många kom att innebära ett första
stapplande steg bort från de armaste sociala
miljöerna kan i dag möjligen te sig åtskilligt
överspelad. Vem förstår i dag vilken dominerande roll de frikyrkliga aktiviteterna spelade i
just dessa norröna miljöer under den aktuella
perioden?
Uppväxt i dem och tillräckligt gammal för
att själv ha upplevt miljöerna när de ännu var
vitala och levande är det för mig tämligen lätt
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att återuppleva dem också i volymens texter,
dessa vittnesbörd. Språkbruket är mig välbekant, de retoriska figurerna likaså – liksom de
återkommande svartvita bilderna av Världen,
Synden och Förtappelsen. Tonfallen klingar
ännu i bakhuvudet, och minnesbilderna från
mina egna lappländska barndomsår är lätta att
framkalla, strimmade av distinkta dofter och
precisa detaljer. Här träder rökdofterna från
rödglödgade kaminer i råkalla bönhus fram, här
flimrar minnesbilder av milslånga cykelturer
till ”stormöten” i grannbyarna förbi, stillsamma
folkfester med sockerdricka till barnen och sju
sorters kakor till de vuxna och här dyker plötsligt livliga tältminnen från Husbondliden upp,
från de årligen återkommande, folkmyllrande
Lapplandsveckorna; bilderna av kvällsmötenas
förtätade stämning under den fladdrande tältduken, deltagarnas uppskruvade förväntningar
inför storbesök av Lewi Petrus, Einar Ekberg
och Einar Wærmö. De är tydliga i minnet, lika
konkreta som bilderna av de svartklädda gummorna med hårknut i bönhuset, ihärdigt bevakande varann i tävlandet om vem som skulle
hinna först upp ur bänken när bönen blev fri.
Just den senare sortens bilder kan jag nu le
åt, milt överseende kanske. Samtidigt kan jag
inte undgå ett sting av milt vemod vid insikten
om att den sortens självklara, enkla trygghet
och förvissning inte längre är tillgänglig, inte
för mig, inte för någon. Inte ens för dagens troende kan ju världen te sig lika svartvitt enkel
som för dessa de hängivna 40-talsevangelisterna – det inser till och med jag (en av många i
min generation som tidigt övergav de frikyrkliga miljöerna och deras stundom plågsamt påtvungna sociala kontroll). Att frikyrkorna, inte
minst pingströrelsen, idag ser helt annorlunda
ut vet jag, även om mina kunskaper av dagens

frikyrkliga aktiviteter i de västerbottniska bygderna inte är mycket att skräppa med; de är i
hög grad andrahandsrapporter förmedlade av
släktingar och vänner som blivit kvar, fortfarande mer eller mindre involverade.
Frågan innefinner sig omgående: är jag då alls
vittnesgill?
Jovisst, den som redan som barn formats av
en extrem gruppering, en extrem social miljö,
han bär ofrånkomligen med sig intrycken genom decennierna, han är i grunden formad och
präglad också av de konflikter och åsikter han
vrängt sig loss ifrån. På tillräckligt avstånd kan
han också, kanske, lättare att se de mönster som
miljöerna skapades och skapade – utan att behöva hemfalla åt uppdämda aggressioner eller
entydiga fördömanden. Själv gjorde jag häromåret i volymen Arvet (2004) ett försök att skissera min egen bakgrund i denna västerbottniska
frikyrkovärld, bland annat genom porträttet av
min egen far, Helge – en av dessa tidiga religiösa klassresenärer, en av de många som envetet
satsade hela sitt liv på drömmen om missionerandet. Han var bara 22 år när han 1931 själv
bröt upp från sin proletära ASEA-miljö i Västerås och oförskräckt gav sig av norrut, till en
första tjänst som oavlönad evangelist vid en
liten nybildad pingstförsamling i Järvsjöby, Vilhelmina.
Tillsammans med den några år äldre Henrik
Kax skulle han under de närmaste åren få uppleva pingströrelsens explosiva framväxt i de
västerbottniska inlandskommunerna. ”Väckelsen” var just då en påtaglig realitet, och duon
Frick & Kax kunde med häpnad och stolthet
notera hur Elden brann, hur den spred sig blixtsnabbt, hur de nyomvända i vissa byar plötsligt
blev en majoritet istället för en sedvanligt föraktad minoritet. Henrik Kax gav ändå snabbt

upp sitt nordliga missionerande, återvände till
bruket hemma i Hedemora – och Helge Frick
skulle under de kommande decennierna aldrig
få uppleva något liknande. Expansionen planade ut, avfallen blev allt fler, församlingarna
stelnade och tunnades ut – och med åren skulle drömmen om en ny väckelsevåg blekna alltmer, te sig allt mindre välgrundad.
I vilken utsträckning pingströrelsens tidiga
framgång i Västerbotten hade att göra med den
världsvida 30-talsdepressionen kan man förvisso grunna över – liksom över det faktum att
den primärt kom att utspelas i de lappländska
inlandskommunerna, inte i det mer välmående
kustlandet. Att Väckelsen huvudsakligen berörde ”småfolket” är uppenbart, och det populistiska draget i både förkunnelse och ritualer
hade tydliga inslag av avståndstagande gentemot allt som tedde sig som etablerade mönster
i de socialt dominerade klasserna. Inslaget av
folkligt uppror och protest ska inte underskattas.
Att den politiska och fackliga arbetarrörelsens framväxt efter förra sekelskiftet, liksom
den samtidiga nykterhetsrörelsens framgångar,
innebar en viktig vitalisering av samhället är
ställt utom tvivel. Insikten om att förändrade
etiska normer också innebar en förändring av
sociala strukturer spred sig i vida kretsar, och
den framväxande lokala föreningsverksamheten innebar inte minst en viktig internutbildning, en gradvis inträning i personligt aktivt ansvarstagande. Något liknande gällde förvisso
också frikyrkornas etablerande i de lantliga utkantsmiljöerna – även om det där i många
kretsar länge fanns inslag av komplicerande socialt distanserande. Tonvikten vid det hinsides,
det ensidiga betonandet av den privata frälsningens primat, kunde stundom resultera i
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märkunderliga politiska ställningstaganden; när
de svartvita religiösa hållningarna också kom
att gälla det sociala vardagslivet kunde slutsatserna bli en smula märkliga.
Så här i efterhand, när facit tycks föreligga,
är det bara alltför lätt att haka upp sig vid och
överbetona inslagen av bigotteri och sekterism
under till exempel pingströrelsens första decennier. Inte minst i de västerbottniska kretsarna
kunde de stundom benhårda beteendelagarna
(”syndakatalogen”) och det strikta avståndsta
gandet gentemot allt som stämplades som
”världsligt” skapa stora interna problem – liksom
de i dag nästan obegripliga hätska revirstriderna
mellan konkurrerande frikyrkor. Skiljelinjen
mellan ”vi” och ”dom” kom inte bara att gälla de
”frälsta” och ”syndarna” – den kom lika ofta att
handla om frågan om vilken församling eller
samfund någon tillhörde; det gällde att ingå i
”rätt” gruppering, att vara ”rätt” frälst.
Också som liten hade jag svårt att ta till mig
skillnaden mellan att vara ”riktigt” frälst eller
bara ”frälst” – och inte ens pappa var nånsin förmögen att ge mig ett preciserat svar.
”Det finns frågor som inte kan besvaras”, brukade han säga, ”dom får vi lämna åt Herren”.
Han och många andra i den ursprungliga
skaran av kringresande evangelister fick med
åren lära sig ”the hard way” att sekterism är en
ytterst tveksam väg om förkunnelsen alls ska
nå utanför de egna kretsarna. Han var själv
tidig med omstridda försök med ekumeniskt
samarbete på lokal nivå; en gemensam nyårsvaka i Åsele i början av 50-talet med baptister
och pingstvänner i samma lokal väckte ont
blod – och jag minns att han i samma veva fick
en kraftig reprimand från pingstförsamlingens
äldste för alltför flitigt privat umgänge med
EFS-församlingens föreståndare… Med åren
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blev han alltmer mjuk i förkunnelsen, alltmer
förstående inför den nya tidens förändrade vanor – och de sista årens bistra erfarenheter, från
LKAB-strejkens tumultariska Kiruna, aktualiserade påfallande de sociala och politiska insikter
han burit med sig inombords från ungdomens
ASEA-period. Och jag minns gärna en eftertänksam formulering av honom vid vårt allra sista samtal en augustidag 1970, en oroad formulering, en grubblande summering av ett långt liv
i Väckelsens tjänst: ”Om nån enda missförstått
mig, om nån enda fått för sig att man för det
hinsides har rätt att strunta i att ta ansvar för livet här nere, då har jag misslyckats.”
Den eftertänksamheten gladde mig mycket,
den gjorde det definitivt långt lättare för mig
att med milt överseende minnas också de bigotta inslagen i den tidiga pingstväckelsen; de
var barnsjukdomar, nu var de förhoppningsvis
försvunna. Och jag kan gott tänka mig att Helge Frick med stor förståelse (men kanske med
betänksamt rynkad panna) skulle ha kunnat ta
till sig Olof Helmerssons bistra självrannsakan
– även om också han skulle ha tvingats inse att
det förflutna inte nånsin går att tänka bort, retuschera. Om förkunnelsen varit sann eller inte
är trots allt mindre viktigt än de påtagliga
sociala konsekvenser den fick, för enskilda och
samhällen.
Och jag tycker att både Olof och Helge
egentligen innerst inne borde vara tillfreds
med vad de åstadkommit – precis som jag är
glad över att jag fick förmånen att växa upp i
en så komplicerad men spännande och vital
miljö som den västerbottniska pingstväckelsen.
Den har jag burit med mig genom åren; den
har jag mycket att tacka för.

Stöcke Lutherska missionsförening
Bengt-Olov Frick

Per Runesson

Från gamla missionshuset i Obbola, Holmsunds socken år 1906. I Västerbotten finns endast några få
bönhus från tiden före 1900, den allra viktigaste bönhusbyggarperioden inträffade åren 1911–40.
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Året är 1905. En skara på trettioåtta personer har samlats en januaridag för
att bilda en så kallad missionsförening under kolportören Sandbergs ledning.
Det är ingen stor församling, men man kan stärka sig och finna tröst i profeten
Sakarjas ord ”Ty vem är den som vill förakta den ringa begynnelsens dag?”
Under Stöcke Lutherska Missionsförenings första år betalade kvinnorna tio
öre i årsavgift och männen tjugofem. Med detta oansenliga belopp skulle
skulden på det bönhus, som man beslutat om, betalas av. I mars året därpå
hade man byggt sig ett hus, ett Herrens tempel, om man så vill.

Tidigare hade den andliga verksamheten bestått
av samlingar som benämndes byaböner. Man
hade då samlats i hemmen och läst ur Luthers
postilla. Kanske samtalade man över det lästa,
eller som det står i Skriften, man ”begrundade”
det sagda. Man sjöng ur samma böcker som än i
dag används, Sions Toner och Psalmboken.
Stöcke förening bildades vid samma tid som
andra föreningar i umetrakten. Det var Sandvik, Teg, Strömbäck och Sörmjöle. Först på
plan förefaller missionsföreningen i Obbola ha
varit. Redan från första året hölls i Stöcke syföreningssammankomster samt auktioner för
missionsändamål, två stående inslag i föreningens repertoar genom åren. År 1910 skickade
föreningen för första gången pengar till den så
kallade yttre missionen. Beloppet låter inte
stort i våra ögon, femtio kronor. Man kan ju
komma ihåg dels att det allmänt var ont om
kontanter i det gamla bondesamhället, dels att
som jämförelse denna femtiolapp betydde en
halv månadslön för en arbetare och att föreningen hade andra dryga utgifter, inte minst för
bönhuset och dess skötsel.
År 1912 kan vi anteckna att en ungdomsförening bildats och samma år kom söndagsskolan
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igång. Året därpå tycks en väckelse ha gått genom byn, så att, enligt verksamhetsberättelsen,
”största delen av både gamla och unga har mottagit frälsning i Jesus Kristus”. Låt oss nu titta i
de stora bruna böcker som innehåller just verksamhetsberättelser och styrelseprotokoll och se
vad den sirliga handstilen har att berätta!
Ur protokollen
Först ser vi att en styrelse har utsetts. Det är nio
personer, sex karlar och tre kvinnor. De heter
Johan Björk, Erik Lindgren, Oskar Edlund, Per
Wännman, Jonas Lindgren, Nils Jonsson, Fanny
Lindgren, Anna Hedlund och Maria Jonsson.
Männen dominerade och inte bara till antalet i
styrelsen, det kan man gott påstå. Kvinnorna
kom att syssla med de göromål som man förknippar med kvinnorollen på den tiden. Till
och med posten som sekreterare förbehålls
männen ända fram till 1920-talets slut (kvinnorna kanske inte ville?). Då träder Jenny Nilsson in på scenen och lyfter protokollsprosan till
en högre nivå i sin egenskap av sekreterare.
Mera därom senare.
År 1909 har styrelsen fått ett par nya namn,
nämligen ”madam Norberg” och ”madam

Wännman”. Även en Anna Grahnberg ingår i
styrelsen. Under det första kvartalet har hållits
två föredrag av kolportörerna Palmgren och
Nordström. Man använde länge ordet föredrag
i stället för predikan och ordet kolportör fast
det egentligen några år tidigare officiellt inom
EFS blivit utbytt mot ordet predikant.
Vad var en kolportör?
Kolportör var beteckningen på en person som
reste omkring och sålde religiös litteratur och
som också kunde tala om religiösa ting. När
Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen EFS grundades 1856 var en av rörelsens uppgifter just att
sprida uppbyggliga skrifter. För att behålla den
inomkyrkliga prägeln, skulle kolportörerna underställas kyrkans präster. Kolportörerna förstod naturligtvis innebörden i uttrycket ”det
allmänna prästadömet”, ett av stiftelsens fundament, nämligen att alla kristna är kallade att
vara Guds vittnen. De kunde och ville själva
lägga ut texten och söka omvända de människor de träffade under sina hembesök. Därigenom kom de också att konkurrera med prästerna och motsättningar mellan de två grupperna
uppstod. Tanken var ju den att prästen skulle
förvalta Ordet och sakramenten och kolportören vara ett stöd åt denne i den kyrkliga verksamheten. Alla kolportörer var män enligt den
kyrkliga traditionen. Kvinnor var utestängda
från denna verksamhet, dock inte så inom frikyrkan. Med tiden blev kolportörerna mera ordets förkunnare och EFS-styrelsen insåg att deras förkunnelse gott kunde ingå i en biblisk
lekmannadefinition. För vidare läsning i ämnet,
se Stefan Gelfgrens intressanta avhandling om
EFS 1856–1910 Ett utvalt släkte (2003).
Tillbaka till vår krönika om föreningens
verksamhet från 1913 och framåt. Det handlar

om syföreningsmöten, auktioner för missionen
och fester vid skilda tillfällen under året. Man
reparerar köket och andra delar av missionshuset och beslutar om målning av bänkar och om
frivillig väghållning. Ja, det är stort och smått.
Medlemsantalet håller sig kring åttio som det
heter ”godkända medlemmar”, några fler män
än kvinnor. Hur kommer det sig, kan man undra. År 1915 utses Erik Hedlund till ”ordningsman” mot ett årligt arvode av tolv kronor. Det
är väl jobbet som vaktmästare det handlar om.
Då beslutas också att de medlemmar som mest
intresserat sig för bönhusets byggande skall fotograferas till sommaren. Även 1915 används ordet kolportör. År 1916 uppsätts en flaggstång av
Erik Lindgren. J. Nordberg levererar virket till
klammer. Samma år antyds en konflikt, ovanligt
nog. Det är en predikant Petrus Jonsson som blivit på ett obehörigt sätt avskedad av EFS-ledningen. Man vill få klarhet i frågan så att Jonsson ”blifve återinsatt i sitt ämbete”. År 1917
gäller det skurning samt uttagning av innanfönster. Detta senare skall Erik Hedlund ombesörja, medan ”systrarna” skall skura. År 1919 är
medlemsantalet 79. Två personer har avlidit
och två flyttat.
1920-talet
Ibland blir man nyfiken och undrar vad som
döljer sig under vissa utgiftsposter. Vad hade
till exempel Hanna Lindgren gjort 1921 för att
få uppbära tio kronor? Eller B. Salström 148
kronor. Berta Wikström har tvättat tak och väggar i bönhuset och för detta fått 36 kronor. Jenny Nilsson, som senare ska bli sekreterare har
erhållit 50 kronor, ospecificerat även det. Kronoutskylder dyker upp för första gången och är
på tio kronor. År 1922 beslutar man att bönhuset ska kunna hyras ut. Men om det gäller före53
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drag eller ”tillställningar av tvivelaktigt värde”
så skall man rådgöra med styrelsen. Fem per
soner hälsades välkomna som medlemmar.
Nämnas bör här att föreningen varje år sänder
pengar till olika adressater. Det kan vara EFS
centralt, länsförbundet, den inre och/eller yttre
missionen med flera och då mindre bidrag (det
kan gälla bidrag till något bönhusbygge i länet,
till exempel).
Ett ovanligt beslut fattades vid årsmötet
1924. Då beslutades att inreda ett stall med
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fem spiltor i föreningens uthus. Vid nästa årsmöte noteras att nämnda arbete påbörjats. Under dessa år i mitten av 1920-talet förekommer
varje år smärre reparationer och anskaffning av
nyttigheter till bönhuset, hela tiden kräver huset vård och tillsyn.
Årsberättelsen för 1928 inleds med några
ord ur Psaltaren: ”Nådig och barmhärtig är
Herren, långmodig och stor i mildhet”. Därefter följer en utläggning över dessa ord och det
är Jenny Nilsson som är sekreterare och som
bjuder på en vacker minipredikan. Vi får på
nytt gå in i arbetet för Guds rike med visshet
om att Han, vår himmelske fader vill ha tålamod med oss, Hans svaga barn. Ordet har under
året förkunnats av predikanterna Palmgren,
Nordström och Rönnmark. Även en rektor
Jonsson omnämns. En medlem, fru Agnes Bäckström har genom döden skilts från föreningen
men ”i stället gått in i sin Herres glädje, således
en kärve bärgad för den himmelska ladan, Guds
namn till lov och pris”. En annan kraft som gått
bort är predikanten Jonas Sandberg som var
ingen mindre är föreningens grundare, då benämnd kolportör. Vad han genom Guds nåd
fått utföra, det skall evigheten uppenbara, skriver Jenny Nilsson.
Under året har föreningen fått in 374 kronor
på missionsauktion, medan syföreningskollekten givit 182 kronor och 89 öre. Som utgifter
finner vi 200 kronor till länets missions- och
ungdomsförbund samt vidare 64 kronor ”för
lyse”. Man kan påminna om avsaknaden av elektricitet, avgiften torde ha gällt fotogen till lampor. Mot slutet dyker en vacker så kallad konjunktiv upp av verbet ”vila”. Där står: ”Vile så
Guds rikes nåd och välsignelse över vår förening
och varje dess medlem!” Som slut citeras sångens ord: ”Gläds att få offra dig, tiden är kort”.

1930-talet
År 1930 frambar på årsmötet Oskar Jonsson
ett tack för visad vänlig hågkomst vid sin mors,
Maria Jonssons, död. Efter sedvanliga ärendens
behandling sjöngs som avslutning ”pbO Jesus
bliv när oss”. Årsberättelsen inleddes detta år
med orden ”Icke åt oss Herre, icke åt oss, utan
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År 1929 väljs Jenny Nilsson in i styrelsen
som sekreterare, ett gott val, förefaller det. Till
revisorer återvaldes herrar M. Bäckström och
Ludvig Nilsson. Erik Hedlund fortsatte att vara
vaktmästare. Tjugo kronor anslogs till ett blivande missionshus i Boliden liksom till Stöcke
Fredsförening. Protokollet justerades av M.
Bäckström och Waldemar Nordberg.
År 1929 är Bibelordet som inleder årsberättelsen ”Jesus Kristus, densamme i går och i dag
och i all evighet”. Temat för Jenny Nilssons utläggning är människans litenhet, hennes beroende av Guds nåd och välvilja (”annars hade
det för länge sedan varit ute med oss”). Nu
nämns även en predikant Åhström. I november
hölls ”Wästerbottens Missions och Ungdomsförbund” kretsmöte i Stöcke. Distriktsföreståndare Gustafsson talade liksom herrarna Nilsson
och Engström. För missionen har många symöten arbetat men fler borde ha ställt upp, tycker
sekreteraren. Kom därför och bliv med, manar
hon. ”Arbetet i vingården brådskar”.
Medlemsantalet var vid årets början 59.
Emellertid har tre personer avlidit sedan dess.
De är handlanden Olov Edlund, fru Maria
Jonsson, en av föreningens grundare (”vi tro
och hoppas att hon får njuta den gode tjänarens lön”). Fru Anna Hedlund, också avliden,
tillhörde föreningen från dess början. De döda
ska tala till oss att kämpa och hålla ut. Tiden är
kort, natten kommer då ingen kan verka.

EFS bönhus i Öre, Nordmalings socken.

åt ditt namn giv äran för din nåds och för din
sannings skull” (Psaltaren 115:1). I februari har
hållits en bibelkurs anordnad av länsförbundet.
Då medverkade predikanterna Palmgren,
Nordström och Olsson. Vad gäller syföreningsarbetet tycks aktiviteten ha varit klen och sekreteraren manar medlemmarna att med ”mer
levande intresse omfatta” detta. Medlemsantalet var vid årets början 56. Två personer har avlidit under året, Johan Persson och Anna Granberg-Jonsson. De manar oss som är kvar att
verka medan dagen varar.
55
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Året därpå går Johan Nordberg bort, föreningens äldsta medlem och en av dem som var
från början. 1933 väljs en festkommitté bestående av Adina Wännman, Agneta Hedlund,
Ludvika Jonsson, Ingeborg Sävsten, R. Granberg och som värd Helge Vännman. Vaktmästare Erik Hedlund ska sluta och han avtackas å
det varmaste för sin gärning. Under arbetsåret
1933–34 har förutom de vanliga predikanterna
även föreståndare Arnkvist talat liksom prästerna Örnfelt och Palm samt kyrkoherdarna
Bengtson och Wallman. En kyrkosångare Hag-

Överboda EFS, Umeå socken.
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ner från huvudstaden har också medverkat.
Julotta har arrangerats och där talade stadsmissionär Fritsell. Medlemsantalet är nu 52, sedan
tre medlemmar avlidit. De är Jonas Bäckström,
Agneta Hedlund och Lotta Nilsson, samtliga
medlemmar sedan 1905. Två kvinnor har avlidit som inte var medlemmar men som ändå
deltagit i föreningens arbete, Amanda Olsson
och Tyra Pettersson. År 1934 är det Alrik Lindström som är föreningens vaktmästare. En intressant utgift under året har varit ”bilskjutsar”
63:75. En kassabehållning på 347 kronor ger
intryck av ekonomisk stabilitet. En post lyder:
”Inköp för fäster 154 kronor”. Långt fram i vår
tid skriver man ”fäst” och ”fäster”.
Under arbetsåret l934–35 har man kunnat
lyssna till förkunnelser av predikanterna Nordgren, Nordström, Olsson och Jansson samt föreståndare Arnkvist, Karlsson och Backlund.
Föreningens styrelse uttalar viss pessimism rörande det ekonomiska, i varje fall varnar man
för optimism. Saker och ting blir bara dyrare.
Nu är inte längre Jenny Nilsson utan Jobald
Nordberg sekreterare.
Till festkommittén valdes kommande år
Hilda Persson, Frida Lindström, Elna Nordström, Lilian Hedlund, Albertina Karlsson
samt Albin Vännman. Nu uppmanas intresserade att delta i planering och plantering av
gårdsplanen utanför missionshuset. Stora reparationsarbeten har pågått efter överenskommelse med Holger Lundkvist. Det talas om
förfallna bjälkar och väggar. 25 frivilliga har arbetat och skänkt material.
Det ska sägas att även Jobald Nordberg lägger ut texten på ett vackert sätt, ehuru inte
med lika långa passager som Jenny Nilsson
gjorde. Under året 1936–37 har man fått besök
även av predikant Jakobsson och kyrkoherde

Lund. Dessutom av två inte namngivna missionärer från Abessinien (nuv. Etiopien). De har
på ett gripande sätt redogjort för livet i hednaland och givit föreningen en skarp förmaning
att ”vi som få bo och leva i ett så tryggt land bör
offra mera till våra både andligt och lekamligt
undertryckta bröder, då vi däremot få leva i lyx
och överflöd”. Ja det var ord och inga visor. Det
här var ju vid en tidpunkt då Italien angripit
och bombat delar av Abessinien. Ytterligare tre
personer från 1905 har nu gått bort, fruarna
Vännman, Brändström och herr J. Lindgren.
Nu kan det vara dags att få minnesbilder av
några av föreningens äldre medlemmar. Vi börjar med Anna-Lisa Hedlund. Hon säger sig inte
vara i så god form den dagen intervjun äger rum
och betonar att det är svårt att minnas det förflutna ”när man inte längre är tjugo”.
– Ja, söndagsskolan kände man till, dels gick
jag själv och dels hade jag sex barn som jag fick
skjutsa på cykel till söndagsskolan (allt eftersom). Jag minns Nanny Stenberg och Jenny
Nilsson.
– Kunde man vara med i föreningen utan att
tro på Gud?
– Jamen, det var ju det man gjorde, visst
trodde man (Anna-Lisa syftar på sig själv. En
och annan informant har varit svävande på den
punkten, men EFS var och är ju ingen bekännelsekyrka, ”man kom liksom in i föreningen”
brukar det sägas).
Har man inte båda föräldrarna i livet när
man är barn, då är det svårt att klara sig, säger
Anna-Lisa när hon nämner om den tro på Gud
och på ett andligt liv som hon fick redan i barndomen.
– Fann du din make i föreningen?
– Nej, han var förresten sjuklig, hade drabbats av tbc i barndomen, smittats av farföräld-

rarna. Och min mamma hon dog ju på Hällnäs.
Så jag har varit med om lite grann.
– Har du någon favoritpsalm?
– ”Härlig är jorden”, det är den finaste. Jag var
med i kören och sjöng och det var härligt.
– Det sägs att det gick en väckelse fram här på
trettiotalet, minns du någonting av den?
– Ja, då var ju alla med.
– Finns det något som kan förklara detta,
kunde kriget spela in, det bröt ju ut då?
– Jo, det kunde det, jag hade en bror som for
till Finland som frivillig 1940. Han kom tillbaka,
men han grubblade. Det tog honom mycket.
Men väckelsen var härlig, alla var med, nu är det
bara några stackare kvar, man sitter så ensam.
– Men det mildrar att ha den religiösa upplevelsen?
– Ja, o ja. Man ber ju att Gud ska hjälpa en,
varje dag, säger Anna-Lisa som avslutning.
Under arbetsåret l937–38 har många talat,
bland dem missionspastor Eriksson, predikanterna Bergvall och Rönnmark. Tre medlemmar
har gått över den gräns varifrån ingen återvänder,
nämligen Hilda Brändström, Jonas Hedlund och
Ragnar Brändström. Under året har hållits missionsauktion samt skördefest, vid en av missions
aftnarna fick man besök av missionär ”fröken
Sandberg”.
1940-talet
Sedan utbryter andra världskriget och 1939–40
talas det om ”orons tid” som kommer att tvinga
oss att pröva grundvalarna för vår tro och vårt
hopp. Det gäller att söka de vägar som leder till
större trygghet och lycka åt människosläktet.
Skribenten känner dock tillförsikt: ”hur skulle vi
då ens i en tung och mörk tid kunna förtvivla”.
Detta sagt vid en tidpunkt då det hitlerska tyranniet stod på sin höjdpunkt i Europa och lilla
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Sverige var inringat, det gör ett märkligt intryck, onekligen. Ja, det tyder förstås på god tro
och en stark ande. Under vintern 1940 har man
upplåtit lokal och bidragit till den så kallade
Finlandsinsamlingen. Vad missionshuset anbelangar så behövs nu en omläggning av golvet.
Årsmötet det året leds av predikant Emil Karlsson. Nanny Stenberg valdes att företräda föreningen vid länsförbundets konferens i Skellefteå.
Svea Stenberg fick i uppdrag att besöka medlemmar i deras hem och värva prenumeranter
på rörelsens tidningar.
Under det kommande året skulle frivilliga
krafter hjälpas åt med reparationer av bönhuset
men saken fick anstå tillsvidare eftersom så
många män var inkallade till militärtjänst. Att
representera föreningen på länsförbundets konferens utsågs Albertina Karlsson med Agneta
Hedlund som suppleant.
År 1942 beslutar föreningen (inte styrelsen)
att inteckna sin fastighet för tre tusen kronor.

Kassören får i uppdrag att i sparbanken kvittera ut beloppet samt av dessa medel utbetala
föreningens inkomna räkningar. Vid årsmötet
den 17 maj beslöts om anslutning till Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen. Under detta år avled en av de första medlemmarna och en vars
namn ofta synts i föreningens dokument: Per
Vännman. Vid årsmötet året därpå, den 16 maj
hölls tal om och lystes frid över Per Vännmans
minne. Då beslöts också att man skulle säga ja
till ett förslag om juniorläger i Stöcke under
sommaren för länets ungdomar. Under året har
missionsaftnarna varit väl besökta vad gäller de
kvinnliga medlemmarna. Männen har inte
ställt upp, en missräkning, skriver sekreterare
Nordberg. En medlem har gått bort, Johan
Mannberg, en av föreningens äldsta, ”en beprövad man”.
År 1946 kan styrelsen hälsa en ny predikant
välkommen till Stöcke eller till ”vårt distrikt”,
en ”herr Lundgren”. En av föreningens äldsta
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Kort historik över DUF:s verksamhet
Det var 1912 som Stöcke Lutherska Ungdomsförening
bildades. Vad man mera i detalj sysslade med är svårt
att fastslå eftersom det saknas protokoll fram till 1934.
Enligt kassaboken låg verksamheten nere åren 1928–34.
Den väckelse som gick fram även över Stöcke 1933 sat
te sina spår även bland ungdomarna. Föreningen liva
des upp, man höll möten antingen lördags- eller sön
dagskväll varje vecka. Ofta svarade medlemmarna
själva för programmet och ibland deltog församlingens
präster eller någon predikant. Den 8 mars 1952 upphör
de sålunda föreningen, eller återuppstod som en del av
Frostkåge EFS, Byske socken.
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”Stöcke Lutherska Missions- och Ungdomsförening”.

har avlidit, Anders Forsberg. Antalet medlemmar är nu 54. Mot slutet tackas alla de som under de senaste åren skänkt ved, man har på så
sätt kunnat hålla utgifterna nere.
Nu hoppar vi till 1948. Detta år väljs Jenny
Nilsson igen, denna gång till revisor, tillsammans med Karl Stenberg. Under verksamhetsåret har en gammal medlem gått ur tiden, Anton Granberg. Saker och ting går framåt även
vad gäller tekniska moderniteter. Sålunda skaffar man 1949 ”en elektrisk värmeplatta för kaffekokning”. Den man som var föreningens sekreterare åren 1905–21, Nils Jansson, har under
året gått bort.
År 1951 skärper man bestämmelserna rörande uthyrning av bönhuset. Det ska ske bara till
religiös verksamhet. Året därpå är man plötsligt
inte fler än 44 medlemmar. Av dessa har senare
två personer avlidit, Rosina Granberg och Hilda
Lindgren. Och i mars detta år antyds att man avser gå samman med ungdomsföreningen.
1950-talet
År 1952 utnämndes följande medlemmar till
hedersledamöter: M. Bäckström, Oskar Hedlund, Verner Hedlund, Karl Stenberg. Under
verksamhetsåret har man haft besök av reseombudet Albert Olsson, det var hans sista besök.
Kort därefter avled han. Även under detta år
har en missionär besökt föreningen, pastor
Gustav Nylander, vilken på sitt ”eldiga och hänförda sätt” upplyste om missionen i Afrika. Den
1 mars hölls en så kallad Strömbäcksafton för
den planerade ungdomsskolan i Strömbäck.
Stina Sandberg och musikdirektör Viklund svarade för sången och musiken, 450 kr blev det
ekonomiska resultatet. Juniorarbetet har bedrivits med bibelstudium, arbetsmöten och programmöten. Intresset har varit glädjande stort,

skriver sekreteraren. Även söndagsskolan går
fint. Dukar har skänkts till altaret och taket har
fått ny plåt. Nu är man 52 medlemmar. Året
därpå utses Magnus Bäckström till vaktmästare.
25 kronor anslås till bönhus i Svanabyn, Dorotea samt till nykterhetsrörelsen. Fyra kvinnor
utsågs att arrangera en fest till förmån för lidande barn i Korea, således under kriget där. Kristi
Himmelsfärdsdag och Alla Helgons Dag har varit föreningens offerdagar. En kamin som eldas
med olja har installerats i stora salen och utfallit till belåtenhet. Den 22 och 23 oktober firade
föreningen femtio år. Reseombudet Emil Skölengen medverkade liksom predikant Pettersson. Juniorarbetet har pågått regelbundet, men
tyvärr har inga pojkar varit med. Orsaken är
brist på manliga ledare. Saken kommenteras
med orden att skörden är stor men ”arbetarna
är få”. I vår tid med så ”hård” dryckenskap bland
de yngre borde det vara angeläget att få dessa
ungdomar under kristet inflytande, anser sekreteraren. Riksbudkavlen, i anledning av EFS
hundraårsjubileum kom till Stöcke den 27 november, meddelar protokollet från den 26 februari 1956. EFS grundades som nämnts 1856.
Vid årsmötet l956 var Torsten Säfsten och Lilian Hedlund antecknade som juniorledare, eventuellt rörde det sig om återval för båda, eventuellt bara för den sistnämnda. Till konferens i
Stockholm valdes två kvinnor, Rönnkvist och
Eliasson. Under ett par månader har bönhuset
använts som skollokal, därefter fick skolan tag
på andra lokaler. Till lilla salen har en orgel köpts
för 300 kronor. Under verksamhetsåret 1958
avflyttade predikanten Oskar Pettersson till en
liknande befattning i Hälsingborg. Antalet medlemmar är 20 februari 1959 49. Samma månad
invaldes predikant Birger Sundqvist i styrelsen
efter nämnde O. Pettersson.
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EFS bönhus i Nyland,
Hörnefors socken.
Altartavlan är målad
av Evert Larsson 1947.

Samtal med Hjördis Gleisner
– Ni hade symöten i föreningen och då sydde ni
förstås?
– Nja, det vart så lite, det var väl mest att
man hade nåt med sig, och så hade man ju barnen med. Det var gemenskap och det var mycket folk.
– Och söndagsskola?
– Ja, oj där var man ju med. Det var Nanny
Stenberg som ledde, och så hade hon Solglimten. Det var lördagsafton, man fick göra saker,
ja, det var också roligt.
– Du minns kanske några sånger ni sjöng,
”Vit som snö som Lapplands snöfjäll” till exempel? Eller ”Ett litet fattigt barn jag är”?
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– Ja, den sjöng vi – ”men glad jag är ändå”.
Och så hade vi en liten negerpojke som nickade när man stoppade i en slant, som vi brukade
ha med oss. Och på julen så satte man upp ett
skynke, en ridå, på julfesten det var stämningsfullt, liksom alla ljusen. Man framförde någon
sketch också. Det var väldigt mycket folk då.
– Jag minns en gång i tiden, fast det är länge
sen, när karlarna satt på ena sidan och kvinnorna på den andra. Man fick lära sig att följa med,
det var allmänt så att barnen följde med föräldrarna på mötena. Och så hade bönhuset en stor
kamin, den spred värme, annars var det ju väldigt kallt i lokalen. Dass hade man, det gick bra
det också.

– Har det varit svårt att rekrytera medlemmar till kaffekokning och annat arbete?
– Nej, inte alls. Vi tyckte bara det var roligt,
och även där en sån fin gemenskap. Nej, jag saknar bönhuset, att det blev sånt slut. Nu åker vi
för det mesta till Tegs kyrka. Min mamma sa
”bara det inte tar slut nu, när de äldre går bort”.
Men det har ju fortsatt. Mamma brukade förresten spela på högmässor och gudstjänster, om
dom inte hade nån annan, hon spelade orgel,
slutar Hjördis.
1960-talet
Juniorarbetet för pojkar är åter i gång meddelas
det 12 februari 1960. Det leds av predikant
Birger Sundkvist. I februari l961 är man 44
medlemmar. Året därpå är man två fler, således
46. Brandförsäkringen är det året 100 000 kronor. Den 29 januari 1963 avlider mångårige
styrelseledamoten Valdemar Nordberg. Den 16
november är det Jenny Nilssons tur att ”gå hem
till den eviga vilan”, denna så språkligt begåvade och alltid läsvärda sekreterare. Missionsauktionen det året var ovanligt talrikt besökt, bland
annat med folk från Strömbäcks folkhögskola.
En av eleverna där, en man från dåvarande
Tanganyika, ledde de församlade i bön. Utfallet
blev 823 kronor, ”god behållning”. I februari
1965 är antalet medlemmar 45. Under året har
fyra medlemmar gått bort, Berta Lindgren, O.
Hedlund, O. Karlsson samt Agnes Ericsson.
Året därpå är det ytterligare tre medlemmar
som avlidit och antalet medlemmar är i februari l966 trettioåtta. Året därpå sker samma sak,
tre medlemmar avlider och föreningen är till
antalet trettiofem medlemmar.
Verksamhetsåret 1967 anordnades familjegudstjänst under Allhelgonahelgen med medverkan av predikant Gösta Andersson och ung-

domssekreterare Siv Sjödin. Tre medlemmar
gick ur tiden detta år, nämligen Ester Wännman, August Karlsson och Per Lindström. Vid
årsmötet 10 mars valdes följande konferensombud: till Stockholm Gun Andersson, Ruth
Eriksson och Anna Pettersson. Beslöts om tapetsering av lilla salen. Sekreteraren kommenterar tillståndet i världen: Vem trodde att tekniken som lovade en fantastisk utveckling med
välstånd och kultur, i dag skulle utgöra ett hot
mot allt liv på vår planet? Vem trodde att vår
tids tortyr skulle ställa den medeltida grymheten mot kättare och brottslingar i skuggan?
Vid årsmötet i februari 1969 väljs Birgit
Sävsten att delta i konferensen i Stockholm.
Nu har föreningen två vaktmästare, Albin
Vännman och Conrad Stenberg. Den senare
ska också tillsammans med Ingrid sköta affischeringen. Ett tack riktades till Helge Vännman som i många år varit kassör åt söndagsskolan men som nu avböjt återval.
1970-talet
År 1970 meddelas att lilla salen renoverats.
Man uttrycker visst bekymmer för det sviktande underlaget vad gäller söndagsskolans verksamhet. Det ekonomiska ser inte ljust ut, men
man hoppas på god offervilja bland medlemmarna. De är nu till antalet 33. På årsmötet
enades man om öppnandet av postgiro för att
därigenom komma i åtnjutande av aktivitetsbidrag från Umeå stad. I februari 1972 kan man
läsa att två personer hälsats välkomna som
medlemmar, J. Ågren och Anders Pettersson.
Året därpå nämns att man har en studiecirkel
på gång med ett tiotal deltagare. Man har under verksamhetsåret haft nio symöten, dessutom har föreningens predikanter och församlingens hållit olika möten och sammankomster.
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Söndagsskolan har varit igång, dels i Stöcke, dels
i Strömbäck. Året därpå upptogs under årsmötet kollekt till Västerbottens EFS samt till stiftelsens barnhem i Mafinga. Det året avled två medlemmar, Abel Vännman och Elsa Granberg,
mångåriga medarbetare i Herrens vingård. Tre
nya medlemmar har därtill hälsats välkomna. I
mars 1974 är man trettio personer i föreningen.
Vid årsmötet detta år dyker Bengt Bergius
namn upp. Han väljs nämligen till mötets ordförande. Mötet väljer Albin Wännman till hedersledamot i föreningen. Familjen Säfsten företräds
av Theodor och Birgit i styrelsen samt av Torsten
som revisor. Nu höjs årsavgiften till fem kronor.
På nyårsdagen tog man farväl av predikant Paul
Lundgren som flyttar till Östergötland. Från
höstterminen har pastor Bengt Bergius ansvaret
för predikoverksamheten (skrivet i mars 1975).
En del verksamheter för de yngre har under året
ägt rum hemma hos familjen Bergius. Ida Sjöström har avlidit, å andra sidan har tre nya kommit in i föreningen, varför antalet medlemmar
är 38.
Årsmötet den 2 mars 1975 fattade ett mycket
viktigt beslut, nämligen sammanslagningen av
föreningarna i Stöcke och Strömbäck. Egentligen
var formuleringen ”samordning”. Det slutgiltiga
beslutet skulle fattas året därpå. En interimstyrelse skulle bildas av medlemmar av de båda före
ningarnas styrelser. År 1975 skulle bli ett provår.
Styrelsen för år 1975 väljs med slutna röstsedlar.
Två kvinnor väljs in, Kerstin Lidström och Birgit
Säfsten. Man beslutade att gå med i föreningen
”Öppen gemenskap”. I januari kunde bönhuset
återinvigas, efter en tids reparationsarbete. Då
medverkade distriktsföreståndare Halvar Eriksson och kyrkoherde Wallmark. Lilla salen har
hyrts ut till skolan, ett visst besvär vållade detta
arrangemang men fördelarna var tydliga.
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Missionsaftnar har hållits, som regel, varannan
lördag i Stöcke och en tisdag i månaden i Strömbäck. Den 26 oktober hölls föreningens 70-års
jubileum. Birger Sundkvist och dubbelkvartetten
medverkade. Under året har två medlemmar avlidit, Becka Brodin och Jonny Ågren. Medlemsantalet är 35 (fyra nya) och i Strömbäck 13.
Från och med hösten 1976 har söndagsskolan
hållits under högmässotid, tydligen en uppskattad nyordning. Vid utgången av året var antalet
medlemmar 58 (10 nya) och då talar vi om den
nya större föreningen kallad Stöcke-Strömbäck.
Vid årsmötet i februari beslutades att årsavgiften
skulle bli tjugo kronor per familj och att denna
skulle inkludera en prenumeration på Vårt Budskap. Sedan hösten 1977 tjänstgör P. David Carlsson som predikant i området. Under sommaren
har frivilliga krafter hanterat penslar till bönhusets fromma och även rest ett staket runt detsamma. Märta Granberg har avlidit under året.
Föreningen har nu 56 Herrens tjänare. I februari 1979 meddelas att övervåningen i bönhuset i
Stöcke inretts med möbler. Adissa Vännman har
avlidit under året och antalet medlemmar är nu
54, fyra personer har flyttat. Hösten 1979 slogs
pojk- och flickgrupperna samman. Vid 1979 års
slut hade föreningen femtio medlemmar. Under
året avled Rut Granberg. 1980 fastställdes årsavgiften till femtio kronor för familj och tjugofem
för en enskild medlem. Vid utgången av året
hade föreningen 48 medlemmar. Två medlemmar gick bort, Anna Bergmark och J.O. Eriksson.
Samtal med familjen Säfsten
Ett familjenamn som ofta dyker upp i dessa annaler är Säfsten. Vi får här en intervju med Birgit och Torsten och det är den senare som börjar.
– Ja, söndagsskolan var man ju med i och sen
kom man obligatoriskt med när det vart en ung-

doms- och sen juniorförening, och då blev man
inskriven och medlem.
– Jag kom inte med förrän 1956, då blev jag
medlem och det var tack vare Nanny Stenberg.
Och då var det faktiskt så att alla som bodde i
Stöcke var engagerade i missionsföreningen,
oavsett om man var medlem eller inte för då
hade vi symöten på onsdagar, mitt på dan, för
då var vi bara hemmafruar. Och vi tog med oss
våra barn. Det var varannan onsdag. Då var det
ju Missionsförbundet också, så då hade vi varannan och dom varannan onsdag. Det där pågick hela vintern, sen hade vi en präst som kom
från Teg en gång i månaden. Det var ju ganska
mycket folk, både på högmässorna och missionsaftnarna – kvinnor, för det var inte vanligt
att karlarna gick (på missionsaftnarna). Vi var
två eller tre väninnor till dessa symöten som
ansvarade för förplägnaden och det var förstås
kaffe och bröd. Det var Nanny Stenberg som
ansvarade för det hela, ringde och påminde om
saker och ting.
– I och med att strömbäckarna kom med så
gick det ju inte att ha dom här missionsaftnarna mitt i veckan, utan då blev det lördagar. Jag
tycker det var en nackdel, för då (lördagar)
kom ju mina barn hem, eller barnbarn. Och nu
gick dom inte i skolan på lördagarna längre
utan var ofta hemma.
– Dom var ju inte så många i Strömbäck så
dom ville komma in till Stöcke och så skulle
föreningen Stöcke-Strömbäck bli mycket mäktigare. Dom ville ju upphöra med sin förening.
– Och så hade ni auktioner till förmån för
missionen.
– Ja dom gav bra, inte lika mycket som i Degernäs men i alla fall. Dom kunde väl få upp till
en sex, åtta tusen på en auktion. Vi hade vanligtvis dukar, mattor, allt möjligt, kaffe, tårtor,

allt sånt som vi tillverkat själva. Och så hade vi
också köpt in några tårtor. Vi delade ut åt barna
då. Men när Stöcke-Strömbäck kom hit då vart
det dom här årorna (lotter) och så blev det kanske en chokladkaka för hundra kronor, och så
vart det tablettaskar som gick på en femti–sexti
kronor och det skulle låtsas vara ett lotteri. Folk
kände att det inte var så roligt att gå och det förstår man ju, dom var ju vana att det var hemvirkade spetsar och det var dukar och vävda saker.
– Så har vi haft barndop i Stöcke, mina barnbarn är då döpta i missionshuset – av Margareta
Häggqvist. Och apropå bönhuset så minns jag
att Konrad Stenberg yrkade på ett besök av
Frälsningsarmén, att dom skulle komma och
sjunga för oss. Men det gick inte, det förslaget sa
man nej till, det var ett annat exempel också.
Och på det där viset så blev det ju så att det blev
som olika läger. Nej, Guds hus, det fick bara vara
EFS-predikanter…
– Men nu är det mera ekumeniska tongångar?
– Jodå, men förr hade vi i alla fall kyrkoherden här, en gång i månaden under vintern och
under hösten.
– Och då skulle någon ställa upp och bjuda
prästen efter högmässan, då skulle det vara bakat och städat! Jag vet morfars hade en flerfaldiga
gånger. Och i äldre tider kunde det vara möten
både lördag och söndag och då skull´en ju måsta
ligg nånstans, predikanten (det vill säga sova
över), Oskar Pettersson kom jag ihåg till exempel.
– Och innan det blev Tegs församling då hade
vi ju prästerna från Backen. Det var kyrkoherde
Lundh och komminister Palm.
– Det är klart det är väldigt många före
ningsmedlemmar borta nu och dom här unga
har inte samma känsla för missionshuset. Så säger Birgit Säfsten och maken Torsten för oss till63

baka till mera livaktiga tider och berättar om
alla aktiviteter som fanns när han var ung i början av fyrtiotalet, det var nog guldåldern för
missionsföreningen i Stöcke, enligt makarna
Säfsten. Nu tillbaka till krönikan.
1980-talet
Vid årsmötet i februari 1981 fick styrelsen i
uppdrag att undersöka vilken sorts verksamhet
byborna ville ha i bönhuset. Vidare frågades det
om ventilation av toaletterna och giftbesprutning av bönhusets parkeringsplats. År 1981 beslutades även att införa föreningsmöten med
syfte att föra dialog kring olika frågeställningar
med föreningens medlemmar. Lennart Lundholm, som då var ordförande, skickade ut många
välformulerade inbjudningar till dessa möten.
Vid årets utgång bestod föreningen av 49 medlemmar, under året hade Mimmi Nilsson avlidit.
Verksamhetsåret 1982 präglades av lyckad satsning med familjegudstjänster, där inte minst
barnkören Tonstänk slog väl an. Många föräldrar
visade sig vid dessa sammankomster. 1983 gästades man av Vuxenkören från Nordmaling. Körens enkla väckelsesånger och frimodiga vittnesbörd gladde såväl gammal som ung. Till det så
kallade predikantområdet hälsades Åke Fors
lund välkommen med hustru Ingela. Vid årets
slut var 47 personer medlemmar i föreningen.
Hösten 1983 arrangerades för första gången en
skördefest. En sådan kom också till stånd året
därpå. Under det året har barntimmar drivits i
samarbete med Tegs församling. Den 20 oktober
samlades alla föreningar inom predikantområdet till en gemenskapsdag i Obbola där Fredrik
Almqvist talade över temat ”dopet”. Föreningsmöten har hållits varannan månad och missionsaftnar en gång i månaden. Under året har två
medlemmar gått bort, Albin Vännman och John
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Bergmark. Trots det var medlemsantalet vid
årets slut, 1984, 49.
Årsberättelsen för 1985 inleds med några rader ur Hebréerbrevet. De lyder, 12:2, ”Låt oss
ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman
och fullkomnare”. Den 21 april sändes i riks
radion en gudstjänst från Strömbäcks kyrka.
Valentin Bergquist predikade. Vid utgången av
1985 hade föreningen femtio medlemmar.
Året därpå hölls 21 december en så kallad grötfest för ett 70-tal äldre inbjudna. Ett trevligt,
välbesökt arrangemang med musik, julsånger
och tal. Medverkande var Alvar Andersson,
Rolf Nyberg och Ford Bäckström. Medlemsantalet var vid årets slut, 1986, 54. Året därpå besökte ett 20-tal pojkar och flickor Patrullriks i
Fjärlöv. Under hösten fortsatte de att träffas varje tisdag. Ledare har varit Dan och Anna-Karin
Eriksson med flera. Under denna höst kom det
också igång en blandad kör under Alf Lindhs
ledning och den har sjungit vid skilda sammankomster som högmässor och julotta. Medlemsantalet har nu gått ned något, till 48 personer. I
stället för missionsaftnar på lördagarna har
man provat en ny verksamhetsform, onsdagsträffar för daglediga. 1987–88 utreddes möjligheten till ett mer utvecklat samarbete med
Tegs församling (ett ev samarbetskyrkoavtal).
Utredningen leddes av Sven-Ivar Lidström. Av
olika anledningar så blev det dock inget mer
formaliserat samarbete men en samverkan har
dock fortsatt i annan form.
1990-talet
På årsmötet i januari 1989 beslutades att föreningen ska börja med pappersinsamling en gång
varannan månad. Medlemsavgiften höjs från 35
till 50 kronor. Under våren fräschades bönhusets hall och möteslokal upp betydligt. Många

medlemmar var med och målade väggar och
dörrar. År 1990 hälsades Rune Persson välkommen som områdespredikant. Margareta Almqvist tillträdde ett vikariat hos EFS i Umeå. Vad
gäller höstens begivenheter bör vi särskilt nämna en resa till Sjöbotten med ett trettiotal deltagare i alla åldrar. Nästan alla i kören deltog.
Detta år har Alf Eriksson från Piteå varit till
god hjälp och tillverkat en ny dopfunt. År 1990
deltog ett tjugotal scouter, med ledare i ett
stort scoutläger i Mjösjöliden utanför Piteå. Ca
2 500 scouter från hela Sverige samlades en
vecka för lägerliv i det fria. All mat lagades av
scouterna själva över öppen eld.
År 1991 hölls en tacksägelse- och fönyelsegudstjänst i Tegs kyrka, ett uttryck för det samarbete mellan EFS och kyrkan som nu inletts.
Vår förening ska nu ingå krets med alla föreningarna inom Tegs församling. Luciafest hölls tillsammans med Stöcke IF vilket fram till idag har
blivit en tjugoårig tradition. Tre personer flyttade under året, varvid medlemsantalet stannade
vi fyrtio. Under 1992 samlade man in pengar till
nödlidande i Somalia. Året därpå hölls en gudstjänst (Trettondagen) i Strömbäck vilken sändes
i TV och som därtill var välbesökt. Temat var
Stjärntecken. I januari hölls i Stöcke en mötesserie med Bo Lindberg under temat ”bönen”. Familjegudstjänsterna har också varit välbesökta.
Där kan nämnas scoutinvigning och barnbibelutdelning. På julfesten sjöng förresten Bäverscouterna. För att kunna ta emot alla intresserade scouter startades Bäverscouterna som var till
för de yngsta scouterna. I Sällerhög utanför Borås hölls EFS patrullriks med 17 deltagande scouter från föreningen samt sex ledare. Scouterna
deltog även ett antal år på scoutläger i Björnkälen som är EFS Västerbottens eget scoutställe.
Vid årsmötet i januari 1994 avtackades Dan

Eriksson som avgår ur styrelsen efter många års
arbete. Han erhöll stor kram av styrelsens ordförande Birgit Persson. Dan redogjorde för olika förslag till verksamhetsinriktning för 1994.
Bland annat uppmuntrade man till förbön för
föreningen genom så kallade bönebrev samt att
låta temat ”Gud gör oss fria” genomsyra vårens
gudstjänster. Beslutades att innertaket skulle
isoleras. Nya medlemmar är Anders och Annika Wangdell. Patrullriks för 1996 hålls i Holmsvattnet utanför Skellefteå och nu söker man
frivilliga att hjälpa till.
Vid årsmötet 1 februari 1997 valdes till styrelsen fem ordinarie ledamöter och nu blev det
kvinnlig majoritet! Birgit Persson, Annika
Wangdell, Eva Lundeborg-Karlsson samt Lars
Bergman. Som suppleant står Dan Eriksson.
Under detta år hölls en bilorientering där målet
var Hyngelsböle. Vid den årliga grötfesten
medverkade Filip Gerhardsson samt Margareta
Häggqvist. Vid årsmötet i januari 1998 meddelade valberedningen att man inte kunnat få
fram någon som kunde axla uppdraget att arbeta i föreningens styrelse. Det beslöts nu att
två personer som fanns kvar i styrelsen ska arbeta som föreningens kontaktpersoner och ha
övergripande ansvar. Föreningsmötena skulle
ett par gånger per år fungera som interimstyrelse. Vid slutet av året var 38 personer medlemmar. I slutet av 90-talet avvecklades den
mycket omtyckta och välbesökta scoutverksamheten på grimd av ledarbrist.
2000-talet
Under året 1999 hölls vardagsmässa nästan varannan onsdagskväll i Strömbäcks kyrka med 5
till 14 personer per gång. De ungdomliga verksamheterna förefaller ha dragit till sig fler deltagare. Vid årets slut var medlemsantalet 35.
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Vid årsmötet 2000 konstaterades att arrangemanget med kontaktpersoner i stället för styrelse fortsätter. Dessa var Eva LundeborgKarlsson, Annika Wangdell och Dan Eriksson.
Årsberättelserna har blivit torrare och sakliga.
De små predikningar, om man vill kalla dem så,
som präglade de första decenniernas redogörelser är nu borta. Under en tid förekom längre
Bibelcitat eller böner men även de har nu försvunnit. Föreningen vill från bönhuset kunna
kommunicera även med omvärlden och har
beslutat att telefonen skall behållas. Under detta verksamhetsår fortsätter man samma verksamheter som tidigare år, familjegudstjänster,
grötfest, lucia och julkrubban där man sjunger
och läser julevangeliet tillsammans. Till denna
julkrubba kom 59 personer vilket måste betraktas som en framgång, onekligen. Scoutverksamheten är avvecklad, men under 2000-talet
har en ungdomsverksamhet tillsammans med
Unga Örnar etablerats i form av ”Öppet-hus”
vissa fredagkvällar. Tillsammans med Tegs församling bedrivs en öppen förskola en gång i
veckan där 25–38 barn och föräldrar samlas.
Det håller på att bli trångt i gruppen varför det
diskuteras att utöka till två tillfällen per vecka.
Nu börjar föreningens framtid diskuteras.
Hur ser ett femårsperspektiv ut? Den frågan
ställs i januari 1999 och tas på nytt upp vid årsmötet 2001. Det konstateras dystert att ”för få
familjer” kommit till familjegudstjänsterna.
Som kontaktpersoner omnämns Dan Eriksson
och Eva Lundeborg-Karlsson. Ingen predikant,
noteras det kort och gott. Medlemsantalet är
29. Vid årsmötet 2003 diskuterar man fram
och tillbaka om föreningens framtid. Det är
svårt att se någon sådan i en tid när folk har så
mycket annat för sig och inte ”vill binda upp
sig i en förening”. EFS i Västerbotten har svårt
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med ekonomin, därför minskar man på predikanttjänsten. I dag 25 procent till och med augusti 2003. Svårt att vara tillgänglig för elva
föreningar med kvartstjänst. Vad vill EFS i Västerbotten egentligen? Träff i maj för alla, det
kom 19 personer och man språkade om tankarna kring bönhusets framtid. Dan och Eva har
haft kontakt med Tegskyrkan, Anders Rodén
och med byamännen.
Det för föreningens framtid så betydelsefulla årsmötet hölls 21 mars 2003. Till ordförande
valdes, som så många gånger förr, Dan Eriksson
och till sekreterare Eva Lundeborg-Karlsson.
Som en punkt stod frågan om föreningen och
framtiden. Skulle man lägga ned eller fortsätta?
Man beslöt det senare. Tre år till vill man fortsätta. Det gäller att ”ge föreningen en chans”.
Och kontakterna med byamännen har varit positiva som bland annat bidragit med grus till
väg och parkering liksom tidigare till virke till
scoutförrådet samt visst ekonomiskt stöd. Så
blev punkt 15 denna: mötet avslutades.
Vemodigt, men inte hopplöst, får man som
krönikör kanske sammanfatta. Stöcke och byarna runt omkring växer, bland annat uppförs
tjugo nya enfamiljshus i Stöcke, med många
nya unga familjer vilket på sikt kan bli positivt
för verksamheten. Vem vet?
Det kan vara gott att dels repetera en del av
vad som skrivits hittills i denna historik, dels få
ytterligare synpunkter på det senaste kvartsseklets verksamhet. Därför följer här en intervju med Bengt Bergius.
– I vår trakt fick ett antal bönhus i början av
1970-talet medel från Svenska kyrkan till upprustning. Bland dem var förutom Stöcke även
Stöcksjö och Degernäs. Det drogs in vatten och
el. I den vevan uppstod en diskussion om eventuell sammanslagning av föreningarna i Stöcke

och Strömbäck. Man skulle hålla gudstjänst i
respektive bönhus varannan söndag. Så blev
det och man höll en högtidlig återinvigning av
Stöcke bönhus. Gilbert Marklund hade färgsatt
i mörkbrunt så det såg ganska hemskt. Men det
var ju en expert som hade gjort det, så ingen
vågade säga att det inte såg bra ut. På den tiden
skulle det vara mörka färger.
– Återinvigningen ägde rum den 19 januari
1975. Bland andra medverkade distriktsföreståndaren Halvar Eriksson och kyrkoherde
Staffan Wallmark. Nu blev det som en ny iver
och engagemang därute eftersom det samtidigt
hade flyttat ut ganska många yngre människor
från stan, EFS-familjer som var beredda att engagera sig i föreningen. Bönhuset blev på
sjuttio
talet den bästa lokalen i Stöcke så då
kom idrottsföreningen och ville hyra där ibland
och under många år så hade skolan ett klassrum där. Det blev som en skjuts för arbetet i
Stöcke under sjuttio- och åttiotalet för att plana ut lite grand under nittiotalet. Kanske är det
just nu inte samma glöd i det frivilliga arbetet
som det var för en trettio år sedan.
– Blev någon av föreningarna förloraren på
denna sammanslagning?
– Ingen kände sig väl som förloraren men
den vision man hade på Strömbäck att nu kommer stöckeborna hit, den fick de aldrig riktigt
uppleva. Det blev inte den skjuts på Strömbäck
kanske som många hade tänkt sig. Det gick för
de yngre familjerna, de som hade en tradition
med sig från stan, men de här gamla de var kvar
i ett tänkande som löd: ”när det är i Stöcke går
vi, men när det inte är i Stöcke så går vi inte”.
Däremot så vann Stöcke i det att det fanns rätt
så många frivilliga ungdomsledare från Strömbäck som engagerade sig i Stöckeföreningen.
Sedan fanns det ett annat bönhus som hette

Stöcke norra och det var Missionsförbundets
bönhus. Men de hade väldigt liten verksamhet,
det var bara något möte om året. Det är sålt till
privatpersoner nu.
Vad de äldre talade om på 1970-talet, det
var den fantastiska väckelse som ägt rum på
trettiotalet och i början på 1940-talet. Det som
fanns på 1970-talet var resterna av denna tidigare väckelse. När man läser äldre verksamhetsberättelser så märker man hur de inleds
med en utläggning över något ord ur Bibeln. Vi
har här en text som talar om hur nådig och
barmhärtig Herren är medan däremot det finns
så mycket av fel och brister hos oss. Den som
skrivit detta, sekreteraren Jenny Nilsson, formligen gisslar sig eller hon gör det så att säga på
föreningens vägnar. Vi är alla sådana, har litet
av kärlek och tro, desto mera av försummelser.
– Ja det är typiskt, mycket typiskt! Ja, detta
är så intressant. Skulle du läsa en verksamhetsberättelse från 1985 så har du troligen också då
ett Bibelord först och sen kommer en minipredikan och därefter en redogörelse för verksamheten under året. Detta är en mall och jag tror
inte att Jenny Nilsson 1929 har lånat formuleringarna utan det är fraser som ligger så naturligt. Jag tycker att det här är exempel på en typisk luthersk västerbottnisk fromhetstradition
som hon bara med några ord speglar, nämligen
den här tanken att Gud är så kärleksfull, trots
att vi är som vi är. Vi får ta del av hans nåd. Ja,
det här var en fantastisk text. Jenny Nilsson har
här ord från en bön som var allmänt läst i kyrkan: ”Då Guds ande varit nära och kallat och
förmanat och tröstat. På oss själva beror det om
vi aktat på denna Guds nåd” Det här skildrar
fromheten här i bygden. Man skulle kunna se
här vad som var essensen, kärnan, i deras fromhet, det personliga mötet med Gud, hans barm67

härtighet, vår litenhet. Men av nåd är vi utvalda.
– Fanns det hos medlemmarna ett viss tillfälle som man kunde erinra sig, det ögonblick då
man så att säga blev frälst (för att låna ett uttryck från pingströrelsen)?
– Det har lite att göra med den tid vi talar

om. I väckelsetider när man gick man ur huse
och kände nöd och så hände det något. Det förekom, annars var det vanligare att man kom in
i, växte in i föreningen. Sedan hade man ganska
mycket sådana här juniorläger och där brukade
något slags ställningstagande framkallas. Så när

Rolf Sixtensson/Västerbot tens museums fotoarkiv

Kamsjöns kapell
Kamsjöns kapell i Degerfors socken stod färdigt 1949.
Det byggdes i en samverkan av insatser, virke från byns
samfällda skog, insamlade medel, ideellt arbete, bidrag
från Degerfors församling, ett mindre lån med mera.
Det är alltså ett kapell, som byggdes och nyttjas inom
Svenska Kyrkan.
En traktens son, ingenjör Almar Nilsson, svarade för
ritningarna till den vårdade och tilltalande byggnad
som det blev. De lokala timmermännen Alex Lundmark
och Hugo Eriksson gjorde merparten av byggnadsar
betet. För det dekorativa måleriet anlitades den mång
sidige Evert Larsson, Hössjö. Det är ett ljust och finstämt
måleri på altarutsmyckning, predikstol och bänkar.
Den person, som förtjänar den största uppskatt
ningen för kapellets tillkomst och bruk den första tiden
är bonden och lekmannapredikanten Edvin Wilhelms
son från kronotorpet och ensamgården Hundtjärnliden,
tre km från Kamsjön. Vid byggandet deltog han i det
praktiska arbetet, organiserade och drev på. Då kapel
let väl stod där var han en outtröttlig arbetare för de
värden, som han stod för och ville förmedla till andra.
Nu har befolkningen i bygden uttunnats, men ka
pellet står fortfarande där mitt i byn, väl underhållet.
Det finns ännu krafter, som håller Kamsjöns kapell vid
liv med olika arrangemang.			
Rolf Sixtensson
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de kom hem från juniorlägren så hade det hänt
nånting. Det var i konfirmationsåldern, ungefär.
– Vad var det som lockade hos EFS, vilka kom
till den rörelsen?
– Alltså, man kan ju se geografiskt. I inlandet
klarade inte EFS det. Där tog pingströrelsen
över. I Sverige är EFS som starkast i kustområdena mellan Luleå och Örnsköldsvik. Sedan finns
det vissa öar, Skåne och lite på västkusten. Men
bältet är här uppe och det har nog med det att
göra att det funnits en inomkyrklig väckelse.
Prästerna var här fromma präster på 1800-talet.
Och därför lyckades väckelsen hållas inom kyrkan, medan däremot på andra håll i landet gick
väckelsen på sidan om. Prästerna uppfattades
som ogudaktiga. Många människor gick över till
baptisterna och pingstvännerna.
– Finns det någon enig uppfattning inom EFS
när det gäller frågan om Bibeln så att säga skrivits av Gud eller av människor?
– Det finns många skilda åsikter och toleransen, viljan att sätta sig in i den andres sätt att se
på saken, är tyvärr ofta skral. Men rent allmänt
tror jag att man ställer frågan om vad detta eller
detta bibelställe betyder i dag. Som när Paulus
berör homosexualiteten eller kvinnans plats i

församlingen – hur ska vi tolka detta i dag?
Slut på intervjun med Bengt Bergius och nästan slut på denna krönika. Det har gått hundra
år sedan trettioåtta stöckebor bildade en missionsförening och inom kort uppförde ett tempel till Herren i all enkelhet. Åren har präglats
av många aktiviteter och föreningen har självklart varit den ledande offentligheten i byn.
”Alla var ju med”, som medlemmar eller som
mötesdeltagare. Ser man sig omkring i umeregionen i dag, så finner man att mycket inom Folkrörelsesverige tynat bort, lagts ned eller slukats
av någon större enhet, uppgått i större föreningar. Så har det varit inom idrotten, det politiska
och fackliga området, nöjeslivet med mera.
Men i Stöcke/Strömbäck har man bjudit
den så kallade utvecklingen motstånd. Därför
har man i dag ett levande bönhus, öppet även
för andra verksamheter, ett ställe där människor träffas, barn såväl som vuxna. Och man har
en andlig förening, om än liten, stor sak i det.
All heder åt en sådan jubilar!
Artikeln utgör en förkortad version av en skrift som föreningen
tog fram i samband med sitt 100-årsjubileum 2005.
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Tidskriften Västerbottens historia går tillbaka till 1920. Då började den nybildade
Västerbottens läns hembygdsförening att ge ut en årsbok som en del i sin strävan
att ”tillvarata och vårda gammal västerbottnisk kultur, att väcka kärlek till hem
bygden samt befordra folkhälsa och friluftsliv”. Årsboken ersattes år 1969 av en
kvartalstidskrift, det vill säga den form som används än i dag. Fram till och med
år 2006 har inte mindre än 1 882 artiklar skrivits i ämnen kring västerbottnisk
kulturhistoria.
Tack vare medel från Kulturrådet har Västerbottens läns hembygdsförbund
kunnat anställa bibliotekarien Annika Eriksson som sammanställt ett register över
alla publicerade artiklar. Databearbetningen av registret har gjorts av Roger
Jacobsson, UMDAC, Umeå universitet.
Registret är användbart för alla som är intresserade av Västerbottens län och
dess rika och varierade historia, exempelvis släktforskare, skolelever och deltagare
i olika studiecirklar.
Registret kostar 50 kronor och finns att köpa i museets reception i Umeå,
tfn 090-17 18 01, receptionen@vbm.se

Registret på Internet
Alla artiklar är även sökbara på Internet i den nationella databasen LIBRIS, se:
http:// libris.kb.se, klicka på rubriken Deldatabaser och välj Bothnica under
rubriken ”Lokalt och regionalt”. Genom att fylla i de olika fälten i formuläret kan
man söka på författares namn, artikelns titel, ämnesord (som även kan vara en
person, ort, institution) och få fram referenser till de artiklar man är intresserad
av. För att vara säker på att endast få träffar på artiklar ur tidskriften Västerbotten
skriver man in ”Västerbotten 1920” i fältet artikel i/kapitel i.
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gör vi nedslag i det västerbottniska fromhetslivets intensiva historia. De religiösa
folkrörelserna har allt sedan 1835, då Svenska missionssällskapet bildades, haft stor
betydelse för det religiösa livet, inte minst genom sina missionsskolor. Bland frikyrkorna har pingströrelsen i dag åtminstone vad gäller inlandet flest medlemmar
medan Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen, EFS, har en dominerande plats i kusttrakterna.
Radiojournalisten vid Sveriges, Radio Västerbotten Per Runesson, inleder med en
övergripande historisk artikel om olika frireligiösa inriktningar i länet genom tiderna.
Därefter berättar kyrkoherde Erik-Oskar Oscarsson i Norsjö om mission och skolundervisning bland samerna och en av förgrundsfigurerna inom den gryende samepolitiken Maria Magdalena Mathsdotter.
Bo Johansson, känd skolman från Vilhelmina berättar om Kristoffer Kristofferson
från Mark i Vilhelmina, en man som byggde många pingstkapell i socknen.
Anna Lindkvist, fil. dr i historia har studerat lappmissionären Gustaf Lundgrens
dagböcker som finns i Folkrörelsearkivet i Umeå. Inre kolonisation, ideologianalys
och missionshistoria tillhör hennes intresseområden. Avhandlingen Jorden åt folket
(2007) behandlar den svenska Nationalföreningen mot emigrationen och dess egnahemsrörelse, som startades för att hämma utvandringen i början av 1900-talet.
Skolmannen, ordförande i Gratianbygdens hembygdsförening med mera Stig
Anderback berättar om fromhetslivet i Gratianbygden där bland andra predikanterna Efraim Fjällström och O.F. Johansson får en närmare presentation. Båda har efterlämnat fina bildsamlingar i museets fotoarkiv.
Författaren Lennart Frick växte upp i Västerbottens inland och barndomshemmet
präglades av frikyrkliga värderingar. Det har han skildrat i flera böcker, nu senast i
Arvet från 2004. I artikeln ”Vittnesgill?” porträtterar han sin far predikanten Helge
Frick.
Per Runesson återkommer med en artikel om Stöcke Lutherska missionsförening
som firade 100 år 2005 och som fortfarande envist lever vidare med olika verksamheter, inte minst aktiviteter för barn och unga.
Den mer än 44 mil långa Vindelälven är en av Sveriges fyra nationalälvar. Vindelälven
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I nästa nummer…

Västerbottens museum har nyligen
tagit emot en betydande fotosamling.
Upphovsman är fotografen Janne
Hellgren, f. 1932 i Uppland och verksam
som frilansfotograf i Västerbotten i mer
än 40 år. På bilden ses Berith Anserud
från Umeå, sångerska och värdinna
i ”Hylands hörna” årgång 1966.
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