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Förord

Grundaren av Fjellstedtska skolan i Uppsala missionsledaren Peter Fjellstedt (1802- 1881) gjorde
sommaren 1857 en norrländsk resa. Under en dryg månad besökte han ett fyrtiotal platser efter en i
förväg noga utstakad resplan. Han var utsänd av Svenska Missionssällskapet och under färden förde
han noggranna anteckningar. Hans reseberättelse i original förvaras i Uppsala universitetsbiblioteks
handskriftssamling i Peter Fjellstedts arkiv med acc. nr 1935:69, signum T 1 u:3.

Det var professor Carl F. Hallencreutz i Uppsala, som uppmärksammade Forskningsarkivet på detta
rnanuskript. När det nu publiceras i URKUNDEN har han dessutom haft vänligheten att förse
utgåvan med en intresseväckande inledning och en kommenterad bibliografi kring Peter Fjellstedts liv
och verksamhet. Arkivet tackar honom varmt för dessa insatser.

Reseberättelsen utges här så exakt som möjligt efter originalet. Den har av utgivaren försetts med en
smärre notapparat för bättre förståelse av vissa omständigheter i tiden m.m. Utgivaren står för
tolkningen av handskriften medan överföringen till persondator med hjälp av optisk läsning och den
slutliga redigeringen av all text har utförts av Mats Danielsson och Birgit Lindgren vid
Forskningsarkivet.

Umeå i juni 1990

Karin Snellman
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[Bild omfattande en hel sida (Porträtt i Ny Illustrerad Tidning 1881:4, s 32. S Artur Svenssons
bildarkiv, Forskningsarkivet)]

Inledning:  Peter Fjellstedt, samemissionen och Norrlandsläseriet

Av Carl F. Hallencreutz, Professor i missionsvetenskap vid Uppsala universitet

Det var under ett dramatiskt skede i svensk väckelsehistoria, som Peter Fjellstedt fick Svenska
Missionssällskapets uppdrag att visitera dess nordliga arbetsområde. På Nordkalotten hade
laestadianismen börjat finna sin form som samernas religion. På västkusten hade en första generation
Schartaulärjungar med distinkta synpunkter på missionen som en exklusiv kyrklig angelägenhet
börjat prägla kyrkolivet. I Stockholm och Mellansverige började den nyevangeliska rörelsen splittras.
I oktober 1855 konstituerades formellt Sveriges första baptistförsamling. Ett år senare formades
Evangeliska Fosterlandsstiftelsen i huvudstaden. Där skulle den mer stationäre Carl Olof Rosenius
utöva större inflytande än den vittsyftande reseprästen Peter Fjellstedt. I Lund däremot slog mer
högkyrkligt lutherska ideal igenom. Under 1850-talets senare hälft hade Anton Niklas Sundberg
tillvällat sig en stark ställning som professor i kyrkohistoria vid Lundafakulteten, innan han 1864
flyttade till Karlstad som biskop i Peter Fjellstedts gamla stift. År 1870 tillträdde Sundberg posten
som Svenska kyrkans ärkebiskop.

Också för Peter Fjellstedts kyrkogärning skulle 1850-talets senare hälft erbjuda uppfordrande
uppbrott. Efter att under närmare 15 år ha varit knuten till det kända Baselsällskapet och fått göra
genomgripande missionärserfarenheter i både Sydindien och Sydvästturkiet hade Fjellstedt från 1846
tjänstgjort som missionsdirektor inom Lunds Missionssällskap med ansvar för bl.a. Sveriges första
missionsinstitut. I syfte att - delvis i strid mot mer luthersk-ortodoxa tendenser i den södra stiftstaden
- främja nationell samling inom den framväxande svenska missionsrörelsen flyttade Fjellstedt
emellertid - med sitt missionsinstitut! - år 1855 till Stockholm och senare till Uppsala. Han var
helhjärtat engagerad i att främja nya initiativ inom den inomkyrkliga inre missionen men han tycks
inte - bl.a. på grund av sitt myckna resande i missionsinformationens och -inspirationens tjänst - ha
varit direkt involverad i formandet av Fosterlandsstiftelsen. I stället knöts Fjellstedt direkt till det
redan hävdvunna Svenska Missionssällskapet från 1835.

Vid sidan av övriga uppgifter samlade sig Fjellstedt under 1850-talets senare hälft också till att
avsluta sina högre akademiska studier. Han disputerade för teologie doktorsgraden den 5 december
1857.

Tilltagande ålder och en ansträngd familjesituation gjorde efterhand Fjellstedt benägen för mer
ordnad församlingstjänst i Västeråker, söder om Uppsala, därefter som brukspredikant i Överum i
Kalmar län. Från 1864 kunde han med sina engelska kontakter titulera sig "Canon" som personlig
adjunkt åt domprost Peter Wieselgren i Göteborgs domkyrka.

Det var som ny medlem i direktionen för Svenska Missionssällskapet som Peter Fjellstedt fick göra
sin första och enda längre resa i Lappmarken. I det osäkra läget efter avvecklingen år 1801 av den
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särskilda Direktionen för Lappmarkens ecklesiastikverk och det alltmer ofrånkomliga misslyckandet
för en rörligare missionsstrategi med s.k. "rännskolor", som med särskilda kateketer följde den
nomadiserade samebefolkningen, framstod behovet allt tydligare av nya frivilliga initiativ i syfte att
erbjuda samerna mer kvalificerade utbildningsinsatser. Från 1835 fann dessa strävanden sin officiella
form i Svenska Missionssällskapet som från 1839 väsentligt breddade tillgången på undervisning för
samer särskilt inom Lycksele lappmark. Samemission i denna form vidhölls som en första prioritet
för Svenska Missionssällskapet också efter inrättandet av Lunds Missionssällskap. Så behandlades
denna uppgift också i förhandlingarna om uppgiftsfördelning och samverkan mellan detta sydsvenska
missionsinitiativ och det vidare nationella missionssällskapet med säte i Stockholm som Fjellstedt var
involverad i och som gjorde att han efter nära 10 år lämnade Lund.

Insatser i Lappmarken tillhörde sålunda en av de angelägenheter som gavs företräde inom den
begynnande svenska missionsrörelsen. Genom sina tidiga kontakter med missionssällskapet i Basel
och med det anglikanskt evangelikala kyrkomissionssällskapet tycks Peter Fjellstedt dock
förhållandevis sent ha engagerats mer direkt inom samemissionen. Det torde ha varit först under sin
berikande tid på Herrestad i nordvästra Småland, från februari 1843 till april 1844, som Fjellstedt i
kontakt med fru Emilie Petersen, den legendariska "Mormor på Herrestad" introducerades i
samemissionsintresset inom den tidiga nyevangelikalismen. Under sin tid i Lund fick han anledning
att bli mer allsidigt informerad om Svenska Missionssällskapets verksamhet på dess norra
arbetsområde. För den flitige resenären Peter Fjellstedt skulle emellertid visitationsuppdraget
sensommaren 1857 erbjuda nya och berikande erfarenheter.

Det är dessa nya lärdomar som Fjellstedt förmedlar i sin reseberättelse från Lappmarken, som han
delgav sitt sällskap i oktober 1857. Redan i december 1856 hade Svenska Missionssällskapet beslutat
om förestående visitation. April 1857 fick Fjellstedt sitt förordnande.

Fjellstedts reseberättelse trycktes först i sammandrag i Svenska Missionssällskapets årsberättelse för
1857/58. Den återkom som en del av den av Johannes Kerfstedt redigerade P. Fjellstedts
självbiografi som dels ingår i Fjellstedts ”samlade skrifter i ordnat urval”, dels trycktes postumt som
självständig volym 1884. Med viss redigering återges den i förkortad version i tredje delen av Carl
Anshelms omfattande Fjellstedtbiografi som inleddes 1930 och avslutades 1957. Denna nyutgåva av
Peter Fjellstedts reseberättelse från Lappland bygger emellertid på Fjellstedts eget manuskript som
bevaras i den begränsade Fjellstedtska depositionen i handskriftssamlingen i Universitetsbiblioteket i
Uppsala.

I sin avhandling Svenska Missionssällskapet 1835-76 från 1937 har Bengt Sundkler haft anledning
att göra bruk av Fjellstedts reseberättelse. Han konstaterar (s. 330f.) att Fjellstedts visitationsresa
givit den redan mångerfarne missionsmannen ett starkt intryck av vad Missionssällskapets skolor
egentligen betydde. I fortsatt studium av samisk kyrkohistoria liksom av Norrlandsläseriets
utveckling från 1850-talets mitt har Fjellstedts reseberättelse dock inte alltid kommit helt till sin rätt.
Ett nytryck av Fjellstedts redovisning av sina erfarenheter från Lappmarken är därför välmotiverat.
Det ger väsentlig belysning av utvecklingen på i första hand tre områden. Det första gäller
inriktningen och omfattningen av Svenska Missionssällskapets skolinsats i Sapmi.
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Svenska Missionssällskapet har på olika sätt sökt hålla sig à jour med utvecklingen vid sina
nystartade sameskolor i Lycksele lappmark och sedermera i Jämtland. Fjellstedts visitationsresa är
dock den första mer omfattande inspektionen från direktionens sida, sedan försök under 1840-talets
första år att vidga verksamheten till att också innefatta insatser på nordsamiskt område stupat av
ekonomiska orsaker. Fjellstedt fick tillfälle att särskilt göra sig förtrogen med fyra knutpunkter för
Missionssällskapets nordliga verksamhet nämligen Bastuträsk, den 4-6 augusti, Knaften, den 8-10,
den då 10-åriga skolan för sameflickor i Tannsele, den 10, och den likaledes unga missionsskolan i
Laxsjö i Jämtland, den 25-27 augusti.

Fjellstedt gör inte mycket för att dölja sin entusiasm över vad han sett och hört. Han anslår också en
egen ton i sin bedömning av missionsinsatsens inriktning. Enligt Fjellstedt syftar verksamheten inte
bara till förmedling av ändamålsenliga kunskaper och färdigheter på kristen grund eller till att befästa
berörda sameungdomar i den kristna tron. Missionens skolor skall också göra eleverna skickade att
själva förmedla kristen kunskap till sitt eget folk. Med sitt fromma språk framhåller Fjellstedt från
Bastuträsk: "Måtte Herren rikligen välsigna denna lilla plantering och göra de unga plantorna till
rätta grenar i vinträdet och till rik välsignelse för detta kringspridda lappska folket att i deras tält och
hyddor hans namn måtte blifva förherligat och lofsånger till hans pris och ära ur deras hjertan [stiga]
som bebo dessa fattiga dalar och berg i trakterna af midnattsolen, i trakterna af den nästan beständiga
natten".

Förmedlande sina intryck från Laxsjö är Fjellstedt ännu distinktare i detta avseende: "Många af de
barn som förut varit i skolan hafva såsom sanna Christna återvändt till sina anhöriga bland detta folk
och följa dem nu på deras herdetåg. Det ljus de ha fått i skolan det lyser stundom mattare, stundom
klarare, stundom ljufligt klart i Lapplands tält och hyddor... Måtte Han välsigna denna skola och de
kära barnen alla och de trogna lärarnas flitiga arbete och härifrån utbreda nådens ljus och välsignelse
öfver Lapplands skogar och fjellar till hvarje by till hvarje hydda till hvarje hjerta!"

När det gäller förhållandet vid de enskilda institutionerna är det värt att notera att Fjellstedt finner att
den gamle Karl Johnsson lyckats hålla standarden vid sameskolan i Bastuträsk uppe också sedan
Fredrik Norberg fått förflyttning till Knaften. Om denne och hans insatser i Knaften har Fjellstedt idel
lovord. Flickskolan i Tannsele däremot har berett Fjellstedt vissa bekymmer. Han uppskattar själva
satsningen, men måste konstatera en svacka i rekryteringen av elever, på grund av sjukdom och
vakans vid byte av lärarinna. Det gällde övergången från den sjukliga C. Ebelings tid till Augusta
Falck från Piteå, som tog över från 1858.

I både Bastuträsk inom Stensele församling och Knaften och Tannsele inom Lycksele har Fjellstedt
kunnat registrera förhållandevis goda relationer mellan sameskolorna och församlingens ledning. Han
tycks särskilt haft utbyte i sakfrågor med sameättlingen Nils Johan Sundelin i Lycksele som redan
1840 betrotts med uppdraget att vara inspector för Missionssällskapets skolor.

Fjellstedt är mer återhållsam i sina kommentarer om kyrkliga förhållanden i Föllinge församling inom
vars gränser Laxsjö med dess sameskola befann sig. Däremot är han så mycket generösare i sin
redovisning av intrycken från själva Laxsjö.
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I själva verket var förhållandet ganska spänt mellan vice pastor Jonas Medin och de två betydande
och hängivna samemissionärerna C. L. Tellström och Isak Nordfjell. Medin intog en mer reserverad
hållning till självständiga missionsinitiativ bland samerna än den gamle kyrkoherden Carl Axel
Rothoff. När Tellström flyttade på eget bevåg från Knaften till Laxsjö 1846 var Medin redan
akterseglad. Förhållandena blev inte bättre av att verksamheten i Laxsjö något senare förstärktes
sedan Isak Nordfjell tillträtt. Vid tiden för Fjellstedts besök tycks för övrigt också baptistiska
sympatier kommit till uttryck i Föllinge.

Det går inte att ta miste på hur imponerad Fjellstedt är av Tellströms och Nordfjells arbete. Det
gäller såväl själva skolverksamheten, där Fjellstedt även redovisar pågående projektering av en ny
sameskola i Gafsele inom Åsele församling. Fjellstedt registrerar också med tillfredsställelse den
verksamhet som pågår för att befästa den lokala väckelsen inom kyrkliga former. Vi får anledning att
återkomma till det.

Det mest förvånande i Fjellstedts rapport från Laxsjö är säkert att han inte namnger de aktuella
lokala aktörerna. Sannolikt förutsätter han att en av Missionssällskapets tidigast anställda, C. L.
Tellström, och dennes medarbetare var väl kända för Fjellstedts kolleger inom Missionssällskapets
direktion.

Fjellstedt nöjer sig i sin redovisning inte bara med att förmedla intryck från själva skolarbetet bland
samerna. Han har haft ögonen öppna också för komplicerade sociala samband. Det kunde t.ex. gälla
konflikter mellan samer och nybyggare om rätten till bruk av mark som av hävd haft status som
renbetesland. Som väl förtrogen med nykterhetskämpen Peter Wieselgren har Fjellstedt också
engagerats i strävan att rida spärr mot spritmissbruk i sameland.

Hänvisningen till Wieselgren är aktuell också i ett annat avseende. Redan tidigt framstod Fjellstedt
som en uppenbar språkbegåvning. I Smyrna fick han bl.a. tillfälle att ägna sig åt turkiskt
bibelöversättningsarbete. Mot denna bakgrund är det kanske inte alltför anmärkningsvärt att han
också försökt sig på att rådbråka sydsamiska. Därmed skulle ett mer humoristiskt tidigt uppslag från
Wieselgren faktiskt förverkligas. Sedan den stridbare lutheranen Johan Ternström avvisat insatser
bland samerna som berättigad verksamhet för Lunds Missionssällskap fick Wieselgren vid ett tillfälle
anledning att reflektera över Fjellstedts möjligheter att lära sig samiska och vederlägga opponenten
Ternström också på denna punkt.

Inspektionen av Svenska Missionssällskapets viktigaste knutpunkter i Lappmarken var det
huvudsakliga syftet med Fjellstedts Lapplandsresa. Som företrädare för den nationella missionssaken
tog Fjellstedt tillfället i akt att också sprida aktuell missionsinformation och mana till fördjupat
missionsengagemang. Han redovisar inte mindre än nitton platser - från Lycksele i norr till
Söderhamn i söder - där han hållit missionspredikan. Därmed ger Fjellstedts reseberättelse intressant
belysning åt ett viktigt inslag i den tidiga missionsinformationens utveckling och förankring i
Norrland.

Redan som anställd av Baselmissionen hade Fjellstedt efter sin och familjens återkomst från Smyrna
till Basel lärt sig att vara lokal missionsinformatör och -inspiratör i norra Schweiz och södra
Tyskland. Fortfarande anställd av Baselmissionen fick Fjellstedt från augusti 1843 till maj 1844
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tillfälle att tillämpa sina nya färdigheter i Sverige. Därmed infördes något nytt i den begynnande
svenska missionsrörelsen.

Redan tidigare hade missionsinformation och -inspiration förmedlats via särskilda missionstidningar.
Svenska Missionssällskapets Missionstidning, som Carl Olof Rosenius snart tog redaktionellt ansvar
för, nådde anmärkningsvärt långt också i Norrland. På många håll hade också utvecklat sig lokal
praxis med månatliga förbönsgudstjänster för missionen.

I sin avhandling om Svenska Missionssällskapet har Bengt Sundkler främst på basis av uppgifter i
Missionstidning sökt avläsa det framväxande missionsintresset inom olika svenska stift. Det är inte
helt förvånande att Sundkler kan dokumentera ett visst samband mellan starkt missionsengagemang
och förekomsten av "väckta präster". Från Hälsingland noterar Sundkler ett välorganiserat
missionsarbete inspirerat av Anders Norell i Norrala, i vars kyrka Fjellstedt missionspredikade den 7
september 1857. I Härnösands stift ser Sundkler missionsengagemanget tidigt ha inspirerats av dels
dåvarande stiftschefen biskop Franzén, som Fjellstedt kan erinra om i positiva termer och av
Missionssällskapets samemissionär C. L. Tellström. I Jämtland spreds missionsintresset av väckta
präster som Ernst Arbman i Brunflo och J. C. Ruuth i Berg - sedermera i Härnösand. Längre norrut
framstod fr.a. J. Dahlberg i Råneå som engagerad missionsvän. Också L. L. Laestadius kunde uttala
sig positivt om Missionssällskapets verksamhet i Lappmarken.

Det är mot bakgrund av Sundklers resultat tydligt att Peter Fjellstedts resa till Lappland 1857 innebar
något nytt och uppfordrande inom den framväxande missionsrörelsen i Norrland. Här talade en man
med fast biblisk förankring, världsvid utblick och påtaglig personlig erfarenhet.

Vi har inga efterlämnade handlingar utöver reseberättelsen som dokumenterar Fjellstedts
missionspredikningar under sin lappländska resa. För övrigt extemporerade han oftast och drog sig
inte för att variera likartade temata när han drog från plats till plats. I Fjellstedts samlade skrifter
finns dock några missionspredikningar återgivna från både före och efter 1857. Vi kan där se hur
Fjellstedt energiskt utvecklade bibliska missionsmotiv mer än bara utlägga kända bibliska kärnställen
som t.ex. "Missionsbefallningen" i slutet av Matteus evangeliet. Fjellstedt drar sig inte för att måla i
bjärta färger när han tecknar förhållanden där kristendomen ej slagit rot. Han kan vara drastisk i sin
kritik av "avguderi" men väjer inte för den moderna frågan om andra religioner erbjuder möjlig
frälsningsväg för sådana som ej fått lära känna Evangelium. Energiskt manar Fjellstedt till sist
församlingen att fördjupas i sin förbön och disciplineras i regelbundet missionsoffer.

Också i Norrland väckte Fjellstedts framfart intresse långt utanför kyrkportarna. Den fick eko också i
lokalpressen. När dåvarande prosten Wagenius såg tillbaka på sitt möte med Fjellstedt i Östersund
den 22 augusti 1857 minns han: "huru åskådligt och fröjdefullt för det kristna hoppet han skildrade
den ström av levande vatten som enligt Hes. 47 m.fl. ställen utgår från Herrens hus och i allt större
myckenhet utbreder sig över ödemarkerna ända ut i havet samt gör allt friskt och fruktbärande
genom sin livgivande kraft. När man hörde hans anförande ur Gamla och Nya Testamentet, förnam
man att den gudomliga uppenbarelsen och Guds rikes utvecklingshistoria låg framför honom som en
uppslagen bok. Hans utseende härvid, hans glada trosvisshet, hans klara, härliga framställning gjorde
på mig det intrycket, att jag tyckte mig se och höra en av Gamla testamentets profeter stå där inför
Herren och förkunna de uppenbarelser han mottagit av honom."
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Under sin resa till Lappmarken vidgade Fjellstedt medvetet perspektiven från inomsvensk
samemission till världsvitt missionsengagemang. Väl förtrogen med förhållandet mellan kyrka och
väckelse i andra delar av Sverige registrerade han också lokala förhållanden i de delar av Norrland
som han genomreste. Därmed ger hans reseberättelse ofta förbisedda ögonblicksbilder av det
kyrkliga läget vid en tidpunkt då påtagliga splittringstendenser gjorde sig gällande inom
gammalläseriet och nyevangelikalismen i Norrland. För att tillfullo tillgodogöra oss Fjellstedts
reseberättelse måste vi dock lägga märke till att Fjellstedt kan mena olika ting när han talar om
separatistiska tendenser.

Fjellstedt har tidigt under resan till Norrland registrerat böjelser för  separatism i Piteå och Luleå.
Här är det främst fråga om den radikalisering från 1850-talets mitt av gammalläsarnas kritik av de
nya kyrkliga böckerna, som Allan Sandewall funnit ha sina främsta lokala förespråkare i
nykterhetskämpen Jonas Bodell i Luleå och krononybyggaren Lars Olof Nilsson från Nederkalix.
Fjellstedts uppgifter från Piteå kan vara ett indicium på räckvidden av Bodells påverkan.

Längre söderut är det direkta sympatier med den framväxande baptismen som Fjellstedt registrerat.
Redan från 1855 hade medvetna baptister som David Forsell och C. M. Möllersvärd gjort sig
gällande i läsarekretsar i Sundsvall. År 1857 startade den första baptistiska söndagsskolan i staden
under ledning av fröken Mathilda Landin. Påverkan från Sundsvall har av Fjellstedts reserapport att
döma gjort sig gällande Ljustorp redan under 1857.

Förhållandena i Hammerdal i Jämtland erbjuder en tredje variant. Här hade impulser från Laxsjö
inspirerat lokala väckelser som emellertid motverkades av prästerskapet men som detta till trots hölls
kvar inom församlingen. Läget förvärrades emellertid från 1853 då den ofta sjuklige Jonas Östlund
fick ansvar för pastoralvården. Han tog avstånd från väckelsen som funnit sitt centrum i Häggenås.
På grund av dess samband med Laxsjö och Tellström avvisade han den som "wesleyansk". Efterhand
fördjupades motsättningen till en konflikt om de kyrkliga böckerna och kyrklig doppraxis. Väckelsen
i Hammerdal fick allt tydligare baptistiska drag.

Fjellstedts korta notiser om lokala kyrkliga förhållanden visar sig sålunda vara mycket pricksäkra.
Hans intryck har befästs av senare forskning, som inte alltid gjort bruk av Fjellstedts samtida
redovisning. Också av detta skäl är det väl motiverat att i denna form ta del av Fjellstedts
reseberättelse. Främst kan vi dock smittas av den erfarne missionsmannens insiktsfulla och
entusiastiska redovisning av sydsamiska förhållanden under 1850-talets senare hälft.
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Reseberättelse från Lappland
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[Bild omfattande en sida: Sida ur den handskrivna originaltexten]

1857.

Lördagen den 25te Juli ankommo vi till Piteå och samma eftermiddag hölls en bibelförklaring i en
rymlig sal tillhörande en christhlig vän. De christligt sinnade menniskorna i Norrland äro till en del
böjda till separatism och lyssna icke gerna till prester af statskyrkan men vid detta tillfälle infunno de
sig allmänt fastän det var en prest af den svenska kyrkan som talade till dem. Det är alldeles klart att
dessa menniskor såsom medlemmar af kyrkan blivit allt för mycket lemnade åt sig själfva utan
åtnjutande af rätt själavård.

Vi kommo nu öfverens derom att bedja församlingens lärare att sjelf vara närvarande då christliga
sammankomster höllos i hans församling. Han är christligt sinnad men det gamla döda formväsendet
har ännu en herrskande magt öfver de flesta själaherdar i landet, så att de nästan mena det är kätteri
att vara närvarande vid en bönestund annorstädes än i kyrkan då flera än husfolket äro närvarande.
Nu syntes menniskorna vara glada och förvånade då en prest kom och talade till dem och höll bön
med dem fastän rummet var fuldt, ja alla rummen voro fulla af åhörare.

Söndagen den 26te Juli predikade jag i församlingens kyrka. Antalet af åhörare var talrikt då det
tages i betraktande att församlingens flesta medlemmar bo flera mil ifrån kyrkan. På eftermiddagen
hade jag stadens kyrka full af åhörare och derefter en bibelförklaring i kyrkan och sednare på aftonen
en bönestund i en väns hus. Här äro sommarnätterna ännu så ljusa så att man lätt kan läsa utan ljus
till klockan elfva på aftonen. Vid midnattstid synes en början till skymning, men det börjar straxt åter
att ljusna.

Den sköna morgonrodnaden mot norra polen är klockan 12 ganska ljus och skön och om luften icke
är rätt klar så är norra horisonten praktfullt röd, är himmelen mulen så är dock norra horisonten
temligen ljus vid midnattstid. Nu på den sena men ljusa aftonen voro många älskliga christna från
landet komna och bland dessa en gammal erfaren man som var öfvad att läsa och förklara bibelordet
för de församlade och bedja med dem. Sådana män äro ledare för de personer som lyssna till
bibelordet och omvändt sig från verlden till himmelriket så att de icke längre vilja lefva i syndens och
verldens tjenst, men äro angelägna att för  Herrans skull troget och samvetsgrant uppfylla det timliga
lifvets pligter och göromål. Denne man var mycket glad och följande morgon sade han att han blott
hade sofvit en kort stund den natten och att han då hade drömt att han predikade för sitt husfolk och
sina åhörare hemma hvad han nu här hade hört. Herrans ord fann här många öppna hjertan.

Måndagen den 27de Juli fastställs resan landvägen till Luleå. Landsvägen går genom sköna skogar
och ofta praktfulla höjder men branta bakkar mödosamma för hästarna både upp före och utföre. Här
och der går vägen genom angenäma byar, men trakten är ingalunda tät bebygd, husen äro naturligtvis
uteslutande trähusbyggda af timmer, men de som icke blifvit byggda för lång tid tillbaka äro vackra
och prydliga somliga storartade.
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Tisdagen den 28de Juli predikade jag i kyrkan af Luleå landförsamling. I stadskyrkan hölls predikan
klockan 6 e. m. och derefter hölls en bibelförklaring i ett stort hus i staden och flera rum voro
alldeles fulla af åhörare. Dessa uppbyggelsestunder börja och sluta med sång och bön, efter första
bönen läses en bibeltext hvarpå förklaring och betraktelse följer. Efter uppbyggelsestunden hade vi
samtal intill midnatt men himlen såg ut såsom en ljuf klar aftonhimmel kort efter solens nedgång och
sömnen glömde vi alla. Äfven här har varit böjelse till separatistiska rörelser och finnas ännu, men de
lyssnade uppmärksamt till mina framställningar och förklaringar i de kyrkliga frågorna och lofvade
att i allvarlig bön lugnt och stilla afbida hvad Herren skulle göra. Vid midnattstidens morgonljus på
nordens himmel skiljdes vi från hvarandra för att mötas i evighets dagens morgonljus då ingen natt
skall vara mer. En skara vänner ledsagade mig till ångfartyget som kl. 1 på morgonen afgick från
Luleå. Då vid denna tid på året här ingen egentlig natt inträder så bortglömmer man nästan alldeles
behofvet af sömn. På gatorna i staden som nästan uteslutande består af små trähus var lika lifligt som
om dagen.

Den 30 Juli på morgonen landade jag i Umeå och reste till Strycksele, der jag kl. 11 på aftonen,
ganska trött, måste söka herberge. Efter en mödosam resa på vanliga skjutskärror såsom på
gårdagen anlände jag till Hedlunda i Lycksele lappmark. Vägen går genom skogar. Från Umeå går en
ny ofärdig landsväg några mil jemte elfven. Derefter är skjutsinrättning ordnad att man kan få skjuts
på båtar på elfvens stilla sträckor. Då forsar möta måste man stiga ut och vandra till fots eller om
afståndet är långt till nästa båtstation hafva häst beställd för att rida. Det var en i hög grad sorglig
anblick att se skogarne nästan öfverallt på båda sidor af elfven förstörda af skogseldar i milslånga
sträckor. Detta härleder sig dels af vårdslöshet med elden under den starka torkan under den heta
sommaren då kol och tjära brännas i skogarna utan att elden vårdas väl; dels deraf att nybyggare
sjelfve tända eld på skogarne, på det att i askan må växa gräs för deras boskap, men hufvudsakligen
för att derigenom drifva lapparne allt längre och längre och längre bort, ty sedan eld gått öfver
skogen växer icke renmossa på en mansålder och de arma lappska nomaderna äro derigenom
nödsakade att draga sig allt längre och längre tillbaka från de betesmarker för sina renar som förut
gåfvo dem näring. På sednare tid har antalet af nybyggare förökat sig hastigt och i Lappland finns
redan en stor mängd af nyanlagda gårdar, byar och torp. Visserligen blifver landet derigenom allt
mera och mera odladt, befolkningens antal är i tilltagande men det lappländska folket förminskas
oupphörligen. Lapplands folk undanträngs allt längre mot norr och uppåt bergstrakterna. Men på de
höga bergen der de om sommaren vistas kunna de icke förblifva öfver vintern emedan vinterkölden
der är alltför sträng och hvarken tillräckligt af vedbrand eller näringsmedel voro der att tillgå.

Från Hedlunda gick resan först till Tansele och Knaften för  att der besöka Svenska missions
sällskapet skolor för lappländska barn som skulle inspekteras. Den 1ste Augusti hade jag en
bibelförklaring i Lycksele kl. 6 e. m. Mycket folk var redan kommet för att i morgon vara närvarande
vid gudstjensten emedan det är den första Söndagen i månaden.

Söndagen den andre Augusti predikade jag i Lycksele kyrka och höll bibelförklaring och
missionspredikan på eftermiddagen. I dessa trakter der många af folket hafva ganska långt till kyrkan
ja, ända till 10 sv[enska] mil långt och om sommaren icke kunna fara öfver kärren och här icke finnas
banade vägar utan måste gå till fots eller ro på sjöar och floder komma de sällan till kyrkan. Den 1sta

söndagen i hvarje månad kallas derföre kyrkosöndag, då hålles nattvardsgång och då komma många
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till kyrkan men på de andra söndagarne blott de som icke hafva längre än 3 à 4 mil kyrkväg. Det är
här vanligt att hvarje någorlunda förmögen bonde har ett litet hus nära kyrkan der han och hans
husfolk som komma till kyrkan uppehålla sig från Lördagsafton till Måndagsmorgon, så ofta de
besöka kyrkan; men dessemellan stå dessa husen tomma. En sådan kyrkeby består alltså af en stor
mängd små hus utom de egentliga boningshusen som tillhöra byfolket. Äfven i dessa trakter finnas
många sanna bibliska christna men för det mesta ganska tunt sådda öfver de vidsträckta trakterna.

På aftonen begaf jag mig på vägen till Bastuträsk som är omkring 7 mil vester om Lycksele der
Svenska missionssällskapet har en skola för lappska barn. Jag medtog härifrån blott en lätt resväska
och försåg mig med lappskor för att kunna resa på norrländska viset, emedan man här och der måste
gå till fots långa sträckor der man icke kan fara i båt på sjö eller flod icke heller rida der mossar och
kärr göra det omöjligt för hästar att komma fram. Efter en vandring till fots med min ledsagare
kommo vi till en båtstation, och fördes sedan uppföre floden förbi många byar. Sådana jemnare
sträckor af floden som icke hafva för stark ström för att kunna fara i båt kallas "sele" eller
"lugnvatten", och deraf hafva många byar och församlingar sina namn såsom Lycksele, Stensele,
Sorsele, Tansele, m. m. Derpå kommo vi till ett vattenfall och måste gå till fots genom skogen mer
än 9 fjerdedels mil. Ofta måste man vandra öfver kärr och mossar stundom i djupt vatten och på
många ställen klättra öfver nedblåsta träd eller öfver berg eller stenblock. På många ställen fans icke
ens något spår af en gångstig. Efter denna skogsvandring kommo vi åter till en båtplats och en
roddare förde oss uppför den stilla floden till byn Umgranssele der vi tillbragte natten i en nätt
bondgård. Kärnmjölk kallas dricka och bjudes först åt den främmande derpå fingo vi fisk mjölk och
smör samt kornbröd nästan så tunt som papper. De otaliga myggorna äro så besvärliga att man
vanligen bestryker händer och ansigte med tjärolja för att i någon mån vara skyddad.

Den 3de Augusti fortsatte vi resan uppför floden, men stundom till fots på en af flodstränderna; en
skogsvandring som var öfver en half mils väg, hvarefter vi kommo till en by kallad Kattisavan der vi
fingo en båt till Rusele. Nu voro vi hungriga och jag gick till en stuga och frågade husmodern om
hon kunde gifva oss något att äta. Hon svarade ja; derpå tog hon en hof gick till den förbiflytande
bäcken som på något afstånd utmynnade i elfven och det dröjde icke länge förrän hon hade några
fiskar (salmo alpinus, salmo trutta faria lacustris) laxöring m. m.1) som hon genast kokade och så
hade vi i hast en god middagsmåltid af fisk, kärnmjölk och kornbröd. Prisen för lifsmedel äro här
ännu icke höga. Här så väl som i andra byar fann jag utom bibeln åtskilliga goda andaktsböcker, ja,
på somliga ställen här i Lappland fann jag mina egna små tidsskrifter. En annan roddare förde oss nu
vidare uppför floden. På aftonen kl. 11 ville vi nu färdas från floden uppför en bäck på sidan upptill
den sjön vid hvilken den stora byn Bastuträsk ligger der vår missionsskola är. I denna bäck eller å var
så litet vatten för  närvarande att vi icke kunde komma fram annorledes än med den tomma båten,
derföre gingo vi till fots genom skogen, roddaren gick på stranden och drog båten med ett tåg under
det jag gick samma väg i den ljusa natten till dess vi efter midnatt kommo till sjön och snart hos en
vänlig bonde i Bastuträsk den 4de Augusti efter midnatt funno ett vänligt herberge.

Efter få timmars hvila kunde jag alltså besöka vår skola. Min värd en äldre, af naturen rikt begåfvad,
bonde Anders Nilson som äfven af den Helige Anda är rikt begåfvad har skänkt 6,000 (riksdaler)
kronor till Svenska missionssällskapet men såsom stående kapital hvaraf räntan skall utgöra
skollärarens lön. Dessutom gifver han hyresfritt till skolans bruk och lärarens bostad ett af sina hus.2)

I skolan äro nu 20 barn af den lappska stammen. De äro klädda på lappländska viset; flickorna hafva
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pyramidformiga mössor af rödt ylletyg; gossar och flickor hafva men i olika form rockar af groft
ylletyg; något linne under denna ylleklädnad är för dem en okänd lyx; de äro inackorderade hos
bönder i byn; missionssällskapet betalar för hvarje barn såsom kost penningar 50 kronor om året.
Dessa barn deltaga i familjens göromål utom och inom hus såvidt deras krafter medgifva på de
timmar då de icke äro i skolan. Skoltiden i allmänhet ifrån det barnen äro tio till sexton år gamla;
sedan de blifvit confirmerade återvända de till sina föräldrar och komma i tjenst såsom vallhjon eller
om det låter bättre såsom herdar och herdinnor.

Först då barnen och derjemte ett betydligt antal folk voro församlade i skolsalen höll jag en
uppbyggelsestund med Bibelläsning, förklaring, sång och bön. Denna skola står här i högt anseende
bland folket; barnen hafva i allmänhet gjort goda framsteg och de som icke på förståndets vägnar äro
vanlottade, hafva goda kunskaper såsom det vid förhören nu och vid efterföljande tillfällen visade
sig.

Med Anders Nilson och min ledsagare gjorde jag en båtfärd öfver sjön för att närmare lära känna
denna trakt. På andra sidan om sjön fann jag ett helt berg en nästan oberäknelig massa jernmalm
ofvan jord, ett helt berg; detta berg ligger vid en flod mellan två sjöar, floden kan väl knappt vara
mer än några hundra famnar mellan båda sjöarne; denna korta elf har nära invid berget ett präktigt
vattenfall och på alla sidor häromkring äro gamla stora skogar; här kunde således masugnar,
stånghamrar och jerngjuterier anläggas och de färdiga jernprodukterna på floden föras till Umeå vid
Östersjön. Men en svårighet äro visserligen de ställen eller delar af Umeå elf der båtar icke kunna gå
utan varorna måste aflastas och föras till lands för att åter inlastas der floden är farbar. Deremot hade
man inga, eller nästan inga, fraktkostnader för malmen och kolen. Jag har medfört prof på malmen
för att låta analysera och undersöka den.

Trakten är storartad; sjöar, skogar, berg, floder och den mest pittoreska variation bjuda hänförande
taflor åt det betraktande ögat. Skogarna bestå hufvudsakligen af gran, tall, björk; rönn förekommer
stundom, på sanka ställen (betulanana) dvärgbjörk, pors (ledum palustre et myrica gale) m.m. I
somliga år vexa här på kärr och mossar hjortron ganska ymnigt likaså på tjenliga ställen lingon,
blåbär, odon, m. m. Längre ned i flodtrakten och i Norrland i allmänhet vexa på många ställen de
berömda åkerbären (rubis archticus) af samma slägt som hallon, hjortron, o. s. v. Svenska Floran är i
dessa trakter icke så rik som längre i söder men hvad som här vexer är under den korta sommaren
särdeles frodigt. Våra vanliga blommor kaltha, ranunculis, chrysantemum växa ymnigt;3) och den lilla
ljufliga linnæa betäcker stora delar af marken i dessa skogar. Luften uppfylles med doftet deraf. Den
manshöga ståtliga blåa blomman pryder stundom hela sträckor vid dess skogsvägar; här samlas hö
icke blott på de små ängar som tillhöra byarna på närmaste egor mellan bergen utan äfven på
vidsträckta myror i skogarne som stundom äro ganska aflägsna. Der torkas och förvaras gräset i
stakkar eller i små lador för att sedan på vintern föras hem då kärr och mossar är frusna, och
vintervägar göra hemförseln lätt. Potatis växer i dessa trakter och lyckas väl der de svåra vanliga
frostnätterna icke alltför tidigt inträda. Af spannmål är kornet den hufvudsakliga näringen för folket i
dessa trakter. Rågen har för det mesta föga framgång och hafren uppnår sällan en full mognad.

På eftermiddagen hölls åter uppbyggelse stund med bibelläsning, betraktelse, sång och bön; nu var
antalet af åhörare mycket större än på morgonen. Derefter höll jag förhör med skolbarnen i Nya
Testamentet och biblisk historia, först på Svenska och sedan på lappländska men det sednare behöfde
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jag ofta biträde emedan jag i det språket är föga kunnig, men försökte så godt jag kunde, ty jag har
bemödat mig att inhemta någon kunskap i detta språk. Barnen förstodo i allmänhet det svenska
språket tillräckligt för att kunna fatta frågorna och gifva svar på svenska. Förhöret räckte temligen
länge, för att utröna huruvida kraften af Guds nåd kunnat tränga in i deras hjertan. Hvad som
härigenom bevisade sig var ganska olika, i somliga fall ganska tillfredsställande. Lofvadt vare
Herrans namn för hvarje frukt af hans dyra ord.

5 Aug[usti]. I dag fortsatte jag pröfningen med skolbarnen, först i katechesen. De flesta hade läst sin
kateches på lappska språket och blott få hade läst den på svenska. Jag hade tillräckligt utväg att
utröna deras svar på lappska språket då jag icke tillräckligt förstod meningen. I allmänhet var jag
ganska glad öfver barnens begrepp och insigter i allmänhet. Äfven i skrifning räkning och
handarbeten hade de gjort ganska vackra framsteg. Men hvad som fröjdade mig aldra mest var: hos
många framträdde ganska tydliga kännetecken att Guds nåd hade börjat sitt verk i deras hjertan.
Efter pröfningen följde bibelbetraktelse sång och bön, hvartill en stor mängd folk af närgränsande
och aflägsna byar voro församlade. Derpå följde ett vänligt afskedsord och jag kunde prisa Gud att
han varit med oss med sin välsignelse vid detta besök hos bröder och vänner i Bastuträsk, som jag
väl icke mera får återse i jordelifvet men som jag hoppas att få återse i det ljufliga hem i Faderns hus
der vi icke mer skola skiljas. Måtte Herran rikligen välsigna mina vänner både gamla och unga i
denna aflägsna trakt af Norden, och föra oss tillsammans i Fadershemmet!

Det regnade starkt på afton men många barn och vänner följde mig till sjöstranden som var
omkr[ing] en halffjerdingsväg aflägsen. Barnen syntes djupt rörda somliga verkligen gråtande. Måtte
Herran rikligen välsigna denna lilla plantering och göra de unga plantorna till rätta grenar i vinträdet
och till rik välsignelse för det kringspridda lappska folket att i deras tält och hyddor hans namn måtte
blifva förherrligat och lofsånger till hans pris och ära ur deras hjertan [stiga] som bebo dessa fattiga
dalar och berg i trakterna af midnattsolen, i trakterna af den nästan beständiga natten.

Skolläraren Karl Johnsson är en svag gammal, men christlig flitig trogen arbetare i vingården, och
försöker träget och troget att fullgöra sitt kall. Bedröfligt är att dryckenskapslasten alldeles
fruktansvärdt inträngt bland det arma lappska folket. Tillståndet var alldeles förskräckligt då för
några få år sedan regeringen började försöka att sätta en damm mot brännvinsfloden. Nu har, Gud
vare lofvad, detta elände icke obetydligt aftaget. På många barn ser man de gräsliga följderna af
föräldrarnes dryckenskapslast; somliga af dessa barn se ut såsom om de icke hade menniskosjäl, utan
vore mera djur i menniskogestalt. Då både fader och moder äro berusade så blifva barnen mera djur
än menniskor. Ett och annat barn hafva varit i skolan 3 - 4 år men icke kunnat lära bokstäfverna. Det
är omöjligt att beskrifva den känsla af bedröfvelse och medlidande som sammansnörer hjertat då man
ser följderna af dessa laster då man ser dessa ruiner af menniskor i den oskyldiga åldern då andra
barn äro friska glada förståndiga! O, den rusdrycken, hvilket elände den har vållat och vållar! Och för
att vinna penningar på denna vara förstöras menniskor i hundrade och tusendetal för att blifva
evighetsruiner. Det är vemodigt att se ruinen, de förstörda qvarlefvorna af ett nedbrändt hus eller af
en stad förstörd af jordbäfning; men vida förskräckligare är det att se ruiner af menniskor bestämda
att blifva tempel för evighetskonungen förstörda till evighetsöknar, evighetsruiner.
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Vi kommo nu på aftonen tillbaka till Kattisavan; den 6te Augusti fortsattes resan till Umgransele och
den 7de Augusti vidare ned för floden, på åtskilliga ställen vid floden besökte jag många sjuka och
hoppas att för somliga af dem sjukdomen blifver till stor välsignelse till själ och hjerta.

I det vänliga herberget hos kyrkoherden i Lycksele,4) sammanträffade jag med länets vördnadsvärde
landshöfding5) som var hit ankommen på en rundresa i lappmarken och fortsatte min resa till
Hedlunda. Den 8 Augusti fortsatte jag resan till Knaften der vi hafva en annan skola för lappska
barn. Vägen genom skogen dit är alldeles ny och gjord i detta år, nästan ofarbar men med häst och
kärra lyckades det att steg för steg komma fram till stället. Det hade väl kunnat ske fortare att gå till
fots, men afståndet var dertill något längre än jag tilltrodde mig. I Knaften som är en betydlig by i
hvilken denna skola är anlagd finnas omkring tjugufem lappska barn, som på samma vis som i
Bastuträsk äro inackorderade hos byns innevånare. Både på förmiddagen och eftermiddagen höll jag
förhör med barnen i skolan och med glädje märkte jag att de hade gjort ännu bättre framsteg än
barnen i Bastuträsk. Derefter höll jag en uppbyggelsestund med bibelbetraktelse sång och bön
hvarvid icke blott byns innevånare utan mycket folk ifrån grannskapet voro närvarande; de voro
hitkomna emedan underrättelse hade spridt sig att jag här skulle hålla gudstjenst Söndagen den 9
Augusti.

Denna dag höll jag således gudstjenst, kyrklig gudstjenst under öppen himmel både på förmiddagen
och på eftermiddagen. De flesta som varit i kyrkan på förmiddagen stannade qvar i byn och deltogo i
gudstjensten äfven på eftermiddagen. Det är här eljest vanligt att skolläraren läser en predikan på
förmiddagen. Före och efter predikan hålles bön och psalmer sjungas. Skolläraren Fredrik Norberg är
en from och för sitt kall väl utrustad man. Äfven bland dessa barn finnas många som äro i hjerta och
sinne fattade och upplysta af Guds Ande, och synas nu genomträngda af nådens kraft. Det synes
tydligt att från denna skola utgått en god inflytelse på folket i granskapet vidt omkring och spridt sig
äfven till de församlingar från hvilka barnen äro komna. Folket i dessa trakter hafva haft tillfälle att
höra Guds ord icke blott af skollärarne utan af missionssällskapets resande kateketer som här och der
hålla bibelsammankomster och bönestunder i byarne öfverallt der de färdas fram. Vårt
missionssällskap har visserligen för närvarande blott två sådana resekateketer, blott två, men hopp är
att de snart skola blifva flera. Det är ganska svårt att finna passande personer för detta i hög grad
vigtiga men mödosamma kall. Våra skolor åtnjuta ganska högt anseende i hela trakten och omfattas
med välvilja.

Ja, folket fastän i allmänhet fattigt bjuder till att på ett och annat sätt understödja dessa skolor.
Ganska många af de söner af Lapplands folk som genomgått dessa skolor vandra nu omkring med
familjer af sitt folk på deras herdevandringar på de höga bergen under den långa sommartiden och
läsa på Söndagarne i synnerhet men äfven på andra dagar Guds ord för familjernas församlade
medlemmar. Detta skulle eljest icke kunna ske ty blott ganska få af Lapplands äldre män och qvinnor
kunna läsa. Många af dem som genomgått dessa skolor hafva blifvit omvända till Herran och äro
upprigtiga christna. I allmänhet äro de svaga och mindre begåfvade såsom Lapplandsfolk i allmänhet
är till följe af sin i allmänhet nedtryckta ställning, men de utöfva på detta sätt ett missionsarbete med
välgörande och välsignelserik verkan och inflytelse.

Detta är också nästan det enda sätt hvarpå man kan bedrifva missionsarbete bland detta folk, ty det
är icke möjligt att följa de särskildta familjerna på deras herdevandringar öfver de vidsträckta
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lappländska bergen och om en och annan kunde det så kunde blott en och annan familj hafva nytta
deraf ty de spridas mycket vidare från hvarandra än Abraham och Loth vid sin skilsmessa fordom.
Nu är genom dessa skolor ljus och lif och välsignelse gudaktighet och fröjd och frid inkomna i många
af Lapplands hyddor och herdetält. I detta år har varit svår hungersnöd i dessa trakter dock mindre
bland Lappländarne än bland nybyggarne, men hittills hafver Herran hulpit.

Vid afskedet voro barnen i skolan djupt rörda och många följde mig med många tårar vid afresan.
Måtte Herran välsigna och bevara dem och göra dem till välsignelse hvar och en bland sitt folk och i
sin familj!

Den 10 Augusti efter att hafva tillbragt natten i Hedlunda reste jag till Tansele för att der besöka den
lilla flickskolan och församlingens kyrkoherde ledsagade mig dit, der äro förnärvarande blott 5
flickor.

De hade åtnjutit god undervisning och deras framsteg voro ganska tillfredställande och i synnerhet
glädjande det att Guds andes arbete på deras hjertan ja nästan hos dem alla var synbart. Beklagligtvis
kan lärarinnan för sjuklighets skuld icke fortsätta sitt arbete utan en annan måste anskaffas. Efter
förhöret med barnen höll jag åter en bibelbetraktelse med bön och sång hvarvid byns folk och många
andra voro församlade. Vid middagstiden reste jag derifrån 7 mil till Degerfors, dit jag ankom kl 10
på aftonen och blef vänligt emottagen i pastorshuset, der jag var väntad.6)

Den 11 Augusti höll jag på förmiddagen missionspredikan i kyrkan och blef förundrad att finna
kyrkan full af folk på en söckendag nu i den brådaste andtiden. På eftermiddagen reste jag sex mil till
Umeå der jag blef broderligt emottagen af Prosten Grafström (svärson till den berömde skalden och
älskelige biskop Fransén.)7)

Den 12 Augusti höll jag missionspredikan i landförsamlingen och på eftermiddagen i stadskyrkan
båda gångerna för fulla kyrkor, och omkring hundra riksdaler insamlades till missionen. På aftonen
höll jag bibelbetraktelse i bönesalen som var uppfyld af folk och utanför voro skaror församlade som
lyssnade vid fönster och dörrar. Här finnas ganska glädjande tecken till uppvaknande lif och redan
betydlig lifsrörelse.

Den 13 Augusti skedde resa på ångbåt från Umeå till Hernösand och den 14 Augusti hölls
missionspredikan i Severå [Säbrå] kyrka och den 15 Augusti i Nora kyrka i Ångermanland.

Söndagen den 16 Augusti höll jag högmessopredikan i Hernösands domkyrka och på
eftermiddagen först vanlig aftonsångspredikan och derefter missionspredikan äfven i domkyrkan.
Den egentligen tjenstgörande pastorn C. I. Ruth är en lefvande christen en älskelig broder,8) fyra
andra utmärkta kyrkans lärare och bröder voro närvarande, Thelberg,9) Näslund,10) och två bröder
Brandel,11) i sin tro fasta och i andan lefvande christne yngre kraftigare arbetare i vingården voro hit
ankomna och vi hade för min enskildta del kan jag säga det med stor fröjd en ljuflig dag, en försmak
af evighetsdagen, af gemenskapen i Fadrens fröjd en gång. Uppb. 7.

Domkyrkan var både på för- och eftermiddagen uppfylld af åhörare från staden och landet. Stiftets
vänlige biskop Dr. Bergman är i Stockholm på riksdagen. Han är en man med christlig anda christlig
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kärlek och nitälskan om Herrans ära och församlingens bästa.12) På aftonen samma dag reste jag fyra
mil för att i rättan tid på morgonen hinna till Ljustorp och den 17 predikade jag der på morgonen.
Öfver 3,000 åhörare voro närvarande. Här är icke obetydlig partistrid men hos många finns glädjande
tecken till uppvaknande lif. Efter predikans slut bifogade jag bibliska anvisningar till rätt bruk af
bibelordet och till ödmjuk allvarlig forskning samt till fridfullt ödmjukt umgänge i broderlig kärlek
med alla som i sanning vilja tillhöra Herran Jesus samt till undvikande af all strid kärlekslöshet och
partisinne.

En betydlig del af folket emottog detta kärlekens och fridens ord med glädje. Tyvärr äro partistrider
vidt utbredda i dessa trakter. Redan på eftermiddagen reste jag härifrån för att i morgon i rättan tid
hinna fram till Tuna i Medelpad der missionsgudstjenst är utsatt att hållas.

Den 18 Augusti predikade jag i Tuna. Församlingens vördade lärare min gamla vän Dr. Seve med
hvilken jag blef bekant vid Medelhafsstranden i Marseilles i Jan. 1836 emottog mig med broderlig
vänlighet.13) Han var för tillfället hemma på permission fastän han är riksdagsman. Här träffade jag
många christliga vänner. Efter särskildt afsked från den talrika församlingen i kyrkan der
missionsgudstjensten och särskildt tal räckte från klockan tio förmiddagen till kl. 1 på dagen måste
jag skyndsamt afresa.

Folket i dessa trakter som hafva nästan alla lång väg till kyrkan och somliga många mil äro icke nöjda
om de icke få höra både utförlig predikan och utförliga underrättelser om missionsverket. Derföre
räcker en sådan gudstjenst vanligen tre till fyra timmar. Åhörarne blifva icke trötta. Detta synes
tydligt, så länge alla äro fullkomligt stilla och vända så att man kan se dem i ögonen i hela kyrkan
hvarthän man vänder blicken. Kl. 5 e. m. samma dag var missionspredikan utlyst i Stöde halffjerde
mil fr[ån] Tuna och der hölls missionsgudstjenst på samma sätt som i Tuna och kyrkan var alldeles
uppfylld af menniskor samt många utanför fönster och dörrar. Öfver dessa trakter blåsa mägtiga
väckande nådevindar ifrån Herrans Ansigte och stora väckelser hafva uppstått. Ja, Herrans ande
blåser öfver folkskarorna och många hjertan äro uppfyllda af nåderörelser. Måtte Herran gifva alla
själaherdar nåd att rätt leda skarorna af den andliga hjorden till den store Öfverherden.

Den 19 Augusti upptogs af resan till Brunflo, 11 mil.

Den 20 Augusti hölls missionsgudstjenst i Brunflo och derefter fortsattes till Östersund den enda
staden i Jemtland. Stadens belägenhet vid Storsjön är utmärkt vacker. Berget Åreskutan, med dess
sköna hvita hufvudbonad af snö, visar sig här för det undrande ögat som i denna sommarhetta knappt
kan tro på sin egen syn.

Den 21 Augusti höll jag missionsgudstjenst i Ås och den 22 i kyrkan i Östersund.

Söndagen den 23 Augusti höll jag högmessopredikan i Östersund och reste på aftonen till Lith.

Den 24 Augusti hade jag missionsgudstjenst i Fölinge i Jemtlands lappmark. Längre än hit finnas
icke banade vägar till de trakter dit jag nu skulle resa.
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Den 25 Augusti fick jag en ridhäst för att först resa en lång väg genom en skog och derefter
fortsattes resan i båt öfver en stor sjö. Derefter fick jag åter en ridhäst och red omkring en mil en
smal stig genom hög praktfull skog. Men nu kommo vi till sanka myrar och mossar der hästen icke
kunde begagnas utan den sändes tillbaka och nu måste resan fortsättas till fots. På somliga ställen äro
trästammar lagda och der öfver smala trästammar på hvilka man kan sätta foten och emedan dessa
stundom äro temligen långt från hvarandra måste man akta sig att man icke stiger miste. Ändtligen
kommo vi till Laxsjön, en stor by som ligger vid sjön af samma namn. Här har det svenska
missionssällskapet sin fjerde skola i Lapp[m]arkerna.14) Det är nu 104 år sedan de första svenska
nybyggarne anlände hit. På den tid var hela denna trakt idel skog och vildmark. Nu äro på båda sidor
om sjön ganska vackra byar samt väl odlade åkerfält och ängar. Många välmående bönder bo nu här i
vackra rödmålade trähus; det bästa är att Gudsord begagnas flitigt, bar rikligen ibland dem.

I missionssällskapets skola här äro omkring 25 lappska barn. Här äro 2 skollärare som omvexla med
hvarandra att hålla skola och att göra resor vidt omkring i dessa trakter för att undervisa folket och
sprida christliga böcker och skrifter. Då den ene håller skola är den andre på resor. Resorna ske
egentligen blott vintertiden emedan det lappska folket om vintern är häromkring bosatte men under
sommaren med sina renhjordar äro vida kringspridda på de höga bergen. Här är nära skolan en
lappfamiljs bostad men för närvarande tom. Vi hade idag på eftermiddagen en bibelstund i skolan,
icke blott barnen utan byns folk voro närvarande. Skola har äfven i denna trakt verkat stor
välsignelse så att icke blott i denna by utan i hela grannskapet vidt omkring andeliga rörelser christlig
kunskap sedlig förbättring och en from vandel visa sig såsom frukter deraf. Jag har redan lärt känna
många både äldre och yngre allvarliga christna. Folket syntes mycket glada och betygade sin glädje
att nu en prest var kommen till dem. Både barnen och många äldre mötte mig vid sjöstranden och allt
flera församlades i skolan der de stannade hela eftermiddagen. De voro icke nöjda med
andaktstunden som hölls med sång och bön och bibelbetraktelse utan de ville höra utförliga
missionsberättelser och fortsatta bibliska samtal.

Den 26 Augusti morgonbetraktelse med bön och sång i skolan och derefter förhör med barnen. Från
kl. 12 till 2 bibelbetraktelse med sång och bön. Folket från grannskapet var nästan allmänt församladt
och de flesta blefvo qvar hela eftermiddagen. Och hela eftermiddagen blef efter en ganska kort
middagsstund använd till förhör med barnen i skolan och sedan till gemensam uppbyggelse i
bibelbetraktelse och bön. De flesta af barnen hafva god christendomskunskap och i att skrifva och
räkna samt annat hafva de gjort goda framsteg då afseende göres på den tid de varit här, ty somliga
hafva för icke länge sedan blifvit upptagna. Ibland de lappar som tillhöra dessa trakter har denna
skola verkat stor förändring och ganska glädjande förbättring. Många af de barn som förut varit i
skolan hafva såsom sanna christna återvändt till sina anhöriga bland detta folk och följa dem nu på
deras herdetåg. Det ljus de ha fått i skolan det lyser nu stundom mattare, stundom klarare, stundom
ljufligt klart i Lapplands tält och hyddor året om och detta måste vara så mycket mer kärkommet
bland detta under de långa kalla mörka vinternätterna, ehuru icke alltid mörka, men norrskenet är
kallt fast det lyser ibland.

En gång om året församla sig här så många som kunna af de barn som varit i denna skola och af
deras anhörige de som kunna medfölja till en årsfest hvarvid de för sina hjertan hemta uppbyggelse
vederqvickelse och glädje för sina hjertan, genom Guds ords betraktelse, bön och sång, och genom
att få återse gamla vänner och samtala med älskade bekanta. Många af de barn som nu äro i skolan
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äro af Guds Andas nåd i sina hjertans innersta ljufligt gripna somliga sörjer öfver sina synder men
andra kunna glädja sig att dem är barmhertighet vederfaren. Nu äro några hitkomna som förut
genomgått skolan och fått veta att en lärare skulle komma på besök. De hade gått och sprungit dag
och natt många mil. Trötthet och glädje kämpade med hvarandra om seger men ingen af dem
somnade under andaktstunden. Hettan är nu om dagen här ganska tryckande.

Den 27 Augusti efter den gemensamma andaktstunden fortsattes förhöret med barnen och vid
middagstiden hölls en bibelbetraktelse med sång och bön för det stora antal af äldre och yngre folk
fr[ån] hela grannskapet som voro församlade. Efter denna bönestund tog jag då afsked af dessa
älskade barn och de många dyra vänner som voro församlade och tillönskade dem af hela hjertat
Herrans rika nåd och välsignelse. Vi få icke se hvarandra mera hvarken i dessa skogar eller i andra
delar af jordens länder men vi träffas många, o! Herren gifve alla, i det sälla hemmet i Faderns hus.
Sköna oförgätliga stunder gaf Herren mig här, stunder för evigheten. Måtte Han välsigna denna
skola och de kära barnen alla och de trogna lärarnas flitiga arbete och härifrån utbreda nådens ljus
och välsignelse öfver Lapplands skogar och fjellar till hvarje by till hvarje hydda till hvarje hjerta!

I fyra andra byar i denna trakta hålles skola hvarje Söndag. Dessa Söndagsskolor stå i förbindelse
med denna skola. Lärarne äro både de två som äro här boende som jag lärt känna och äfven de andra
uppriktiga älskelige christna. Laxsjö är såsom en Herrans plantering i denna trakt som eljest vore en
vildmark; den är såsom en källa i en torr öcken. De af kyrkan tillsatte presterna äro icke på långt när i
stånd att motsvara det vidt kringspridda folkets andeliga behof. Här behöfves i sanning
missionsarbete.

Icke blott bland Lapparne utan bland Svenskarne finnes i de flesta delar af landet många rätt grofva
qvarlefvor af gammal hedendom. På södra sidan af skolhuset finns här en ljuflig bild af denna skolas
betydelse för det på många sätt vanlottade lappska folket; det är en liten blomstergård vid
söderväggen af huset, förvarad med en öfver tre alnar hög tät bredvägg på de tre öfriga sidorna och
på denna lilla plats blomstra och dofta en mängd sköna trädgårdsblommor och andra [växter].
Somliga af dem trodde jag knappt kunde växa här såsom den sköna fina nemofila insignis15) och
några andra. Den finnes icke här i närheten på andra ställen. Genom christendomen som särskildt
genom missionsarbete här är verksam är nu här både en jordisk och himmelsk blomstergård; den
höga täta brädväggen behöfs till skydd mot Norrlands skarpa vindar så måste Herrans plantering
förvaras vårdas och vaktas. Här voro georginer, lövkojor, polemonium, diantus, escholtia, vinbär och
krusbärsbuskar, hvita smultron m. m. Radiola såg jag här för första gången.16) Äfven här äro korn
samt potatis och andra rotfrukter folkets hufvudsakliga näring.

En tredje lärare är här nyligen ankommen som håller på att inöfva sig i det lappska språket och nästa
år skall börja en ny skola i Åsele lappmark.

På eftermiddagen ledsagade mig barnen och många andra ända till sjöstranden och lärarne samt tre af
gossarne följde mig ännu längre. Farten öfver den breda sjön var temligen stormig. Gamla och unga
stodo qvar på stranden och sågo efter den lilla båten till dess vi lyckligt hade landat på sjöns andra
sida. Derefter gingo vi en mils väg genom skogen och öfver myror och mossar till dess vi kommo till
Ottsjö, här i en from rik hemmansegares rymliga hus väntade oss ett stort antal folk som församlat
sig och vi hade tillsammans en välsignad bibelstund med betraktelse bön och sång. Detta är den ena
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af de fyra byar der söndagsskola hålles. Detta kunde man straxt märka på de väl öfvade röster och
den sköna sång som började ljuda så ljufligt då barn och äldre började sjunga de psalmversar som
nämdes. Det var i sanning vederqvickande att höra att här i Lapplands skogar lofsånger till Herrans
ära med sådan andakt och ljuflig röst sjungas och böner uppsändas till barmhertighetens Gud till vår
himmelske öfversteprest och konung. Ja, lofsång höres nu hvarje sabbath öfver Lapplands berg och
dalar i hus och herdatält och i många andäktiga hjertan. Herran hörer bönesång och lofsång äfven der
icke toner för menniskoöron äro förnimbara men der hjertan har blifvit en Sionsharpa.

Den 28 Augusti först resa öhver en sjö till Kasås och derefter en lång skogsvandring. I skogarne här
finnes nu icke många vilddjur. Björnar och vargar äro nu äfven i Norrlands största skogar sällsynta.
Räfvar och harar finnas visserligen icke så sällan och lodjur här och der men här finnas och många
flitiga jägare. Elgen är sällsynt. En man berättade för mig som ett exempel och bevis på den känsla af
ömhet som finns hos många af Lapplands folk en händelse som förliden vinter här inträffat. En
lappman hade på sina skidor i två dagar jagat en elg. Snöns beskaffenhet gjorde det väl svårt för
elgen att komma undan. Slutligen lade sig djuret alldeles uttröttadt på snön och låg stilla mannen
kom intill djuret som såg på honom med sina stora fuktiga ögon och liksom med en bedjande blick
bad honom om förskoning. Djurets genomträngande öga gjorde mannen villrådig; han såg djuret i
ögat, han blef rörd han lät elgen ligga och trött som han var gick han nu tillbaka tomhändt efter två
dagars möda åstundan och hopp. Lappländarne jaga på sina skidor äfven vargar och slå ihjel dem.
Tjäder och orrar och fogel af dessa nyttiga slag finnas nu mera icke i någon ymnighet.

Efter vandringen genom skogen stego vi nu åter i en båt för att göra en vattenfärd. Men emedan det
var ganska stormigt så ansågo vi det bättre att lärarena icke följde med längre. Jag begaf mig sålunda
i båten med två af skolgossarna och två roddare. Sedan vi kominit ungefär halfva vägen uppför sjön
måste vi sätta i land och sedan gå genom skogen ty den lilla båten var många gånger nära att blifva
kullkastad af vågorna. Efter en lång skogsvandring och vadande öfver kärr och dy kommo vi till
Gårsjö der vi hvilade en timma och gingo derefter till Sikås der vi blefvo öfver natten. På aftonen höll
jag bibelförklaring med bön och huset blef fullt af åhörare emedan det var bekant att vi skulle
komma. Folket i denna by äro i allmänhet ganska välmående.

Den 29 Augusti foro vi i båt öfver en stor sjö till kyrkan i Hammardal, en församling med omkring
8.000 innevånare. Här hafva stora väckelser skett och ganska många menniskor hafva uppvaknadt till
andligt lif, men tyvärr är här mycket separatistanda och partisinne. Jag höll missionsgudstjänst i den
stora kyrkan som var alldeles full af åhörare och på eftermiddagen fortsattes resan. Här har en ny väg
blifvit anlagd öfver betydliga höjder från hvilka man kan se snöberg från flera håll.

Söndagen den 30 Augusti hade jag högmessopredikan i Lith och derefter missionspredikan och
derifrån fortsattes till Östersund. På eftermiddagen kl. 5 hade jag den glädjen att få genom det heliga
dopet upptaga i Christi församling en liten son af min gamle vän Häradshöfding Hasselberg.17)

Landshöfdingen hade med mycken vänlighet bjudit mig till middagen, hvartill jag icke kunde anlända
i rättan tid men nu gjorde jag besök på aftonen i hans trefliga hem.18) Både hans fru och tvenne
döttrar synas vara fattade af Guds nåd. Derefter hölls en bibelstund med betraktelse och bön i
stadens kyrka som icke kunde rymma allt det församlade folket men de som icke kunde komma in
ställde sig utanför vid fönster och dörrar. I Hernösands stift är ett betydligt antal af presterna
allvarliga christna.
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Östersund synes icke vara alldeles lika väl lottadt som Hernösand, men Guds Anda verkar här
kraftigt.

Den 31 Augusti resa till Borgsjöbyn, 12 mil. Och den 1 September resa till Torp. Här hölls
missionsgudstjenst i kyrkan och här voro åtskilliga älskliga embetsbröder, prester med upprigtigt
christligt sinne närvarande. Vi voro tillsammans några ljufliga timmar. På aftonen reste jag 8 mil till
Fjät och på vägen höll jag bibelförklaring med bön i Brecke i en christlig familj som var sorgehus
emedan Herran hade hemtat hem till sig ett litet barn men sorgen var blandad med himmelsglädje.
Det behöfves icke sägas att resan var ordnad genom förbudssedlar och skjuts väntade på hvarje ställe
och i allmänhet fick jag icke dåliga hästar ty de vänliga menniskorna togo alltid det bästa de hade
men beqväma kärror hafva de ej.

Den 2 September fortsattes resan till Tynderö en och en half mil der jag höll missionspredikan på
förmiddagen i kyrkan men kyrkan kunde icke rymma en tredjedel af det folk som var församladt; jag
ställde mig derföre i ett öppet fönster och hade på ena sidan folket i kyrkan och på andra sidan de
flesta på kyrkogården. Gudstjensten började kl. 9, jag ämnade sluta flera gånger men folket antydde
på flera sätt sin önskan att jag skulle fortfara och så räckte föredraget till kl. 1/2 1. Här blåser en
mäktig djupt inträngande nådevind af Herrans Ande. Den vänlige församlingsläraren förstår intet
deraf. Han grät som ett barn men sade ej ett ord. Måtte Herran välsigna honom och hela
församlingen och låta en herrlig skörd för  himmelriket här uppväxa, att läraren en gång med glädje
må kunna säga inför Herran på den stora dagen: Herre här är jag och barnen som du mig gifvit
hafver.

Straxt efter gudstjensten måste jag skynda för att i rättan tid hinna till Sundsvall dit jag hade 4 mils
väg och der predikade jag fr. kl. 6 till 8 på aftonen; stadens stora kyrka var alldeles full af folk.
Stadens kyrkoherde [överstruket: Salvén, skall vara Salén] är både en lärd och christligt sinnad man
som bemödar sig att i sin församling och i denna trakt befrämja Guds rikes framgång.19) Både i
staden och landet deromkring är betydlig andlig rörelse; här voro sex älskeliga embetsbröder,
utmärkta predikanter med christligt sinne församlade i pastorshuset. O måtte genom den vidsträckta
andeliga rörelse som nu börjat i Nordlandet en herrlig skörd mogna för Guds eviga rike.

Den 3 September fastsattes resan till Bergsjö 6 mils väg. I Bergsjö kyrka hölls missionspredikan kl.
5 e. m. Äfven här äro stora väckelser hvilka tyvärr icke hittills blifvit rätt vårdade. På e. m. långa
samtal med många forskande sökande själar. Måtte den gode Herden leda dem alla.

Den 4 Sept. fortsattes resan till Hudiksvall halffjerde mil. Här hölls missionspredikan i stadens kyrka
kl. 5. e. m. Här är mycket andligt lif vidsträckt, glädjande, välartadt, kyrkligt. Denna församling har
en utmärkt själaherde icke blott en man med stora kunskaper utan med lefvande tro glödande kärlek
brinnande nit om församlingens välfärd.20) För en tid sedan var här ganska sorglig partistrid och oro
bland de väckta själarna men sedan denne själaherde kom hit hafva de som förut hade skiljt sig från
kyrkan åter med glädje gått tillbaka så att nu råder här mellan de talrika väckta själarne en ljuflig
andans enhet genom fridens band. Ack att alla kyrkans herdar och lärare voro rätta andans män,
frigörare och fridgörare! Herren välsigne denne herden, herdehuset, och hela hans hjord. Efter en



22

ljuflig och oförgänglig timma i det älskeliga pastorshuset gick jag kl. 10 på aftonen ombord på
ångfartyget Norrland som afgick till Söderhamn.

Den 5 Sept. ankomst i Söderhamn och samtal med många christliga vänner.

Söndagen den 6 Sept. höll jag högmessopredikan i stadens kyrka och emedan det af lärarn och
andra önskades höll jag äfven aftonsångspredikan och derefter missionspredikan och både för och
eftermiddagen var den rymliga kyrkan uppfylld af uppmärksamme åhörare. Äfven här är ganska
vidsträckt och glädjande andelig lifsrörelse.

Den 7 Sept. höll jag missionsgudstjenst i den stora församlingen Norrala. Här är grafvården af den
förste missionären som kom till denna nordliga del af Sverige neml. St. Steffan som kom hit fr[ån]
klostret Corbielu år 1060 och blef mördad en mil härifr[ån] men blef förd hit af sina vänner och här
begrafven. En särdeles välsignelse synes hvila öfver denna församling; folket här påstår och äfven
embetsbröder som jag frågat, att så vidt man kan forska tillbaka i förflutna tider finner man spår af
sant christligt lif och nu isynnerhet; församlingen har ofta haft troende herdar och lärare och Guds
Anda verkar nu här ganska kraftigt.

Den 8 Sept. höll jag missionspredikan i Hanebo och på aftonen bibelbetraktelse i Söderhamn
hvarefter sent dock före midnatt, afresa med ångbåt till Stockholm. Lofvadt vare Herrans namn allt
hitintills hafver han hulpit i sin stora nåd och barmhertighet. Han har uppehållit helsa och krafter och
bevarat från faror och olyckor. Måtte han i nåd välsigna de sädeskorn som blifvit sådda och välsigna
rikligen alla mina älskade åhörare, mina dyra vänner, mitt kära fädernesland! Öfverallt voro bref och
förbudssedlar ankomna i rättan tid, på hvarje ställe hade mina älskade embetsbröder kungjort dag
och timma då predikan eller bibelstund skulle hållas. På hvarje gästgifvargård stod en hvilad häst med
en liten kärra färdig; öfverallt fick jag erfara stor vänlighet och välvilja. På många ställen blef jag
uppehållen men genom orsaker som hörde till embetet på somliga ställen kom någon som bad att jag
skulle komma och besöka sjuka, och andra kommo med anhållan att jag skulle döpa barn af hvilka
somliga voro flera månader eller kanske årsgamla, emedan folket i dessa trakter på somliga ställen
har många mil till prest och kyrka. Det är i sanning mycket att tacka Gud för att han ifrån början till
slut styrt så att en vidsträckt och så noga beräknad resplan icke på n[å]g[o]t ställe brustit sönder. Ja,
Herren vare lofvad!

Den 10 September ankomst till Stockholm kl. 7 på morgonen och samma dag afresa till Lübeck för
att i Berlin å Svenska vännernas vägnar bevista den evangeliska alliansens årsmöte i Berlin.21)

+ + + + + + +

[Bild omfattande en hel sida: Sida ur den handskrivna originaltexten]

[Bild omfattande en hel sida: Ateljéfoto av Peter Fjellstedt. Ur S Artur Svenssons bildarkiv,
Forskningsarkivet]
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NOTER:

1. Röding [lat. Salvelinus alpinus], bäcklaxöring, forell [lat. Salmo trutta fario], insjölaxöring,
[lat. Salmo trutta lacustris].

2. Handlingar rörande Anders Nilssons skola och skolfond från åren 1871-1961 finns i
Forskningsarkivets samling nr 50: Svenska Missionssällskapets verksamhet i Lappmarken.

3. Kabbleka [lat. Caltha palustris], smörblomma [lat. Ranunculus], prästkrage [lat.
Chrysanthemum leucanthemum].

4. Nils Johan Sundelin (1808-1877) var mellan åren 1840-1877 kyrkoherde i Lycksele. Han var
ständig ledamot av Svenska Missionssällskapet och inspektor för sällskapets skolor i
Lappmarken. Han uppehöll dessutom själv från 1854 undervisningen vid Skytteanska
lappskolan i Lycksele. (Bygdén, Hernösands stifts herdaminne, 2, s. 137 f.)

5. Gustaf Lorentz Munthe (1808-1877) var landshövding i Västerbotten 1856-1863. Han var
mycket aktiv i länets utveckling framför allt rörande jordbruksfrågor.

6. Väntande pastor i Degerfors (Vindeln) var Henrik Abraham Hasselhuhn (1793-1869). Han
hade installerats i ämbetet 1842 av biskopen i Härnösand Frans Michael Franzén. Han var en
mycket aktad och omtyckt herde och i Degerfors verkade han till sin död. (Bygdén,
Hernösands stifts herdaminne, 1, s. 218 f.)

7. Anders Abraham Grafström (1790-1870) var kyrkoherde i Umeå landsförsamling 1836-
1870. Han var även riksdagsman 1840-1851. Mest känd är han dock som nyromantisk skald.
Han fick Svenska Akademiens stora pris 1825 och utgav sina "Samlade skaldestycken" i två
band 1864. Han var i tur och ordning gift med två döttrar till biskop Frans Michael Franzén i
Härnösand. (Svenska män och kvinnor, 3, s. 82.)

8. Johan Christoffer Ruuth (1823-1899) var från 1852 förordnad att biträda biskopen i
Härnösand som pastor i staden och tjänstgöra som högmässopredikant. Han utnämndes
1859 till kyrkoherde i Stöde. (Bygdén, Hernösands stifts herdaminne, 4, s. 23 f.)

9. Johan Thelberg (1816-1888) hade 1851 utnämnts till t. f. pastor i Säbrå och kvarstod där till
1860 när han blev kyrkoherde i Tuna. (Bygdén, Hernösands stifts herdaminne, 4, s. 186 f.)

10. Johan Israel Næslund (1822-1906) var sedan 1853 utnämnd till kapellpredikant på Hemsön
där han tillträtt 1855. T. f. pastor i Härnösand blev han 1859 och sedermera kyrkoherde i
Nås respektive Ragunda. (Bygdén, Hernösands stifts herdaminne, 3, s. 119.)

11. Petrus Brandell (1819-1919) var från 1852 t. f. pastor i Häggdånger efter tjänst som v.
komminister i Härnösand. Från 1870 var han kyrkoherde i Nordingrå till dess att han avled
på sin hundraårsdag 1919. (Bygdén, Hernösands stifts herdaminne, 2, s. 330 f.)
Simon Brandell (1822-1895) var 1857 kollega i Härnösand och innehade en teologie
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lektorstjänst. Kyrkoherde i Vibyggerå blev han 1858 och i Själevad från 1870. År 1875 drog
han norrut och tillträdde som kyrkoherde i Skellefteå. I Skellefteå-området bekämpade han
med kraft de rådande separatistiska rörelserna. (Bygdén, Hernösands stifts herdaminne, 3, s.
314 ff.)

12. Israel Bergman (1795-1876) blev biskop i Härnösand 1848 efter skalden Frans Michael
Franzén. Bakom sig hade han då en lång lärargärning som lektor i grekiska och hebreiska i
Uppsala och Härnösand. Han lämnade biskopsämbetet på egen begäran 1864 och bosatte sig
i Stockholm. (Bygdén, Hernösands stifts herdaminne, 1, s. 36 f.)

13. Johan Adolf Säve (1800-1873) var mellan åren 1836-1858 kyrkoherde i Tuna. Tidigare hade
han företagit ett antal utrikesresor för att studera olika skolformer och främst då i England.
Redan året efter Fjellstedts besök lämnade han dock Tuna för kyrkoherdetjänsten i
Mariestad. (Bygdén, Hernösands stifts herdaminne, 4, s. 184 ff.)

14. Matriklar och räkenskaper från skolhemmet i Laxsjö mellan åren 1846-1883 finns i
Forskningsarkivets handskrift nr 50: Svenska Missionssällskapets verksamhet i Lappmarken.

15. Nemophila insignis = Prins Gustavs öga.

16. Georginer = dahlior, Polemonium = blågullväxter (bl. a. flox), Dianthus = nejlikor,
Eschscholtzia = vallmoväxter, Radiola = dvärglin.

17. Johan Gunno Hasselberg (1808-1886) var en av Evangeliska fosterlandsstiftelsens främsta
representanter i Jämtland och far till den välkände prosten Carl Jonas Erik Hasselberg, som
blev "banbrytare för turistväsendet i Jämtland och grundläggare av turisttekniken för hela
Norrland." (Svenskt biografiskt lexikon, 18, s. 318 ff.)

18. Jacob Axel Dahlström (1794-1860), tidigare revisionssekreterare inom statsförvaltningen,
var landshövding i Östersund 1848-1859. (Bromé, Östersunds historia, 1, s. 269.)

19. Nils Salén (1798- 1881) hade, efter tjänstgöring både som präst och kollega i Stockholm,
tillträtt sin befattning i Sundsvall redan 1837. I 44 år verkade han i staden. Han var en
mycket god talare och stilist samt ivrig nykterhetsvän. (Bygdén, Hernösands stifts
herdaminne, 4, s. 27 f.)

20. Pastor i Hudiksvall var Johan Erik Ekelund (1819-1867). Efter växlande tjänstgöringar inom
domkyrkoförsamlingen i Uppsala hade han kommit till staden 1854. Där kvarstod han till
1867 då han en kort tid hann verka i Bollnäs kontrakt före sin död samma år. (Fant, Upsala
ärkestifts herdaminne, 4, s. 46 f.)

21. Evangeliska alliansen, vars första allmänna möte hölls i London 1846, var "en förening
mellan protestantiska kristna af olika bekännelser till främjande af protestantismens
gemensamma intressen och religionsfrihetens sak samt till afvärjande af katolicism och
indifferentism." Alliansen skulle inte åstadkomma en union mellan deltagande kyrkosamfund



25

utan endast vara ett värn mot "gemensamma fiender och faror". (Nordisk familjebok, 2 uppl.,
bd 7, sp. 1115 f.) Numera har alliansens arbete till stor del uppgått i Kyrkornas världsråds
verksamhet.

[Bild omfattande en hel sida: (Karta) Peter Fjellstedts resa i Lappland 1857. Ett urval besökta orter]
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1840-talet till omkring 1880, Uppsala 1955. Grundläggande för studiet av baptismens tidiga historia
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i Sverige, i idem, Lutheraner, anglikaner, reformerta. Kyrkohistoriska uppsatser, Uppsala 1935, 79-
110.

För fortsatt Fjellstedt-studium

Den som efter mötet med Fjellstedt via hans reseberättelse till Lappland vill göra sig mer förtrogen
med mannen och verket skall naturligtvis söka sig till Fjellstedts övriga arbeten särskilt dem som
samlats i Fjellstedts Samlade skrifter i ordnadt urwal, I-III, Stockholm 1883-84, där tredje bandet
rymmer väsentligt missionsteologiskt material och Fjellstedts postumt redigerade självbiografi.

Carl F. Hallencreutz
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