Minnesskrift

Minnesskriften.
FOreliggandeminnesskrift ville visa nigra bilder ur Vdstanfors
MissionsfOrsamlings
historia. Den villvillige betraktaren av bilderna
fir viinta sig endast nigra linjer och fiirger, som torde kiinnetecklra
fOrsamlingenunder de flydda femtio iren.
Det dr med vordnad vi viint pfl protokollsbladenfrin styrelsens
och forsamlingenssammantriidenoch- ekonomimoten. De forsta av
dessablad iiro skrivna med blyerts och ha sedan gulnat. Men genonr
det bristfiilliga materialet glimmar frin de beslutandeoch skrivande
personernahiinforelsens
eld och karaktiirensguld.
elioiromiska
Redanfrin forstaflrsmotethar forsamlingens
forvaltning
redovisats. Efter hand utgavsiven irsberiittelser,
vilka givit en over-siktlig redogorelse
fOr de flyddaverksamhetsiren.
Likasi ha en trettioirsoch en fyrtioArsberiittelse
skrivits samt dven nAgra referat over en del
st6rremdten. Atskilligtav det n[mda har lil<vzil
givitsi starkkoncentrerad
form, varfOr minga viirdefulla detaljer ha sorrderkramats
och runnit
ut i sanden.
De stundom torra och slentrianmzissigt
skrivna protokollenoch
irsberiittelsernaha vi ibland fitt vattnadeoch uppfriskadeav samtal,
fOrdamed minnesgoda,iildre forsamlingsmedlemmar.
En del bidrag till minnesskriftenha skrivits med pzinnandirekt
doppad i erfarenhetenskiilla. Sa ar fallet med redogorelsernafor
singen och musiken, samt om juniorverksamhetenoch det sociala
arbetet. Dar ha niimligen ledarna for niimnda verksamhetsomriden
sjiilva givit dess historik.
Till samtligaaffiirsmiin,som genom annonseringi minnesskriften
givit den ett ekonomisktst0d, riktas ett tack.
Om aningen och fantasienhar fallit fOr frestelsenatt hiir och var
stiinka litet av persorrligfiirg over en del dunkla historiskauppgifter
beror detta endast detaljer,som nzistangivits av sig sjiilva.
En del intressantaoch viirdefullacitat frin protokolloch uppgifter
frin privata personer,som frin borjan voro med i mannuskripten-,
har
av utrymmesskiilmAst klippas.
I hopp offi, att det 'stympade' mottagesav varsammahiinder
och betraktasmed viilvilja, viga vi likv?il utgiva dessablad.
Mfitte Herrens namn diirigenom bliva iirat ibland oss.
A red. kommitt€nsviignar:
Folke Borgstam.

En banbrytare.
En dag for ungefiir sextiotreir sedan
kom till Vastanforsen man ofr besOk. Han
var i fyrtioirs ildern, kraftigt byggd och
enkelt kledd. Friimlingen begiirde att fa
hyra ett rum for hfrllandetav en andlig
sammankomst.
Men f6re honom gick hansrykte. Detta
var ej av beistaslag. Det sadesom honom
frfln Viisterfiirnebo,dzir han hade sitt hem,
att han var en ljuv och bedragare,som
istadkom mycken forargelsebland hederligt
folk.
Sanningen om hans person var dock
en helt annan. Han fdrargadeendastoiirliga
Gust. Karlsson.
miinniskor.Och en del av dessasi grundligt,
att de ville bliva Arliga.
De osanna ryktena stiingde likval dOrrarnafOr honom. F0rst
efter rnycket sokande oppnades ett hem fdr lekmannapredikanten
Gust. Karlsson, ty det var han, och si holls det forsta lZisaremotet
i
Viistanfors. Motstindet i arbetetvar stort. Markenvar hird av inrotade
fordomaroch bevAxtmed intrigernastOrnesnir.Men Gudsord framburet
av ett helgat vittne brot mark och banade v?ig. I fitskilligashjiirtan
framspiradesnart det levande utsiidet.
Enligt VeisterisMissionsforsamlings
minnesskriftiir GustavKarlsson
f0dd i Grythytte socken den 29 nov. 1825. Han blev vunnen for
Herren genom C. J. Nyvall vid dennes predikobesOki Grythyttan ir
1856. Foljande ir f0retog han i szillskap
med Nyvall flera predikoresor
och genomgick d?irefterpastor Lundborgs missionsskola. Predikadei
sin hembygd och flyttade sfr hr 1863 till Viisterfiirnebo,diir han bodde
i 17 Ar och verkadetill stor vdlsignelse.Det var underdennatid, han
iiven besokteViistanfors.Femtiofemir gammal kalladeshan till Vf,sterfrs
Ev. Luth. Missionsforenings
predikantoch tjrinadesom sidan i tolv ir.

En minnestecknaresiiger: "Karlsson var i sann mening ." *O
man. Han visstevad han ville, och gav alltid skiil fOr det hopp, som
var i honom. Hans framstiillningvar kraftig, trosfriskoch viirmande.
Om Guds nid i Kristus predikadehan gdrna. Han var iilskad och
mycket giirna hOrd. Och man kunde icke kiinna honom och vara hans
ovin, ty iirlighet samt kiirlek till Gud och miinniskorfannshos honom
i rikt mitt, flven de orden f6llo tunga.'
I b0rjan av sin verksamhetkom han i tvivel angiendesin kallelse
som predikantoch besoktedZirfdrC. O. Rosenius. Dennegav honom
ridet: "Predika,sfr liinge du blir kallad!" Detta rid foljde han sedan
stiindigtoch kallelserfick han alltj?imt,si liinge han levde. En broder,
som besdkte Karlsson da han lfig pfl dodsb?idden,
hiilsadehan med
orden: 'God dag ph dig Norstrom! Det hiller!" Och med orden:
" J e s u sk o m m e r " , i n s o m n a d ek i i m p e n ! D e t v a r d e n 1 6 j a n . 1 9 0 4 .

Stugumi;tet.
I Fagersta vid Uddniis lflg utmed strommenen stuga. I denna
bodde spiksmedenS. Pettersson
och hanshustruKristina.Bida iilskade
Gud och fingo i sin dagliga giirning erfara hans nflrvarooch hjalp.
De tjiinade honorn ocksi troget, han i smedjanoch hon i koket.
Ur den flammande hiirden drog smedendet vitglodgadejzirnet,lade
det pn stiidet, och med raska hammarslagformade det till viilgjorda
spikar. Att smedenfick kraft i armen och iigde en sjudandearbetslust
hade han till stor del att tacka mor Kristina fdr, ty hon lagadegod
husmanskostet sin herre och man, och hennessoliga sinne skzinkte
t r e v n a di h e m m e t .
I dag var det svart i smideshiirden
och sliigganlig stilla pA stiidet.
Hemmasattsmedenhogtidskladdoch andaktsstiimd.Han tycktesveinta
pn att rrigot alldeles szirskiltskulle intriiffa. Det var sondagenden
l3 jan. 1878.
Nu komma de, sade smedenoch skyndadefram till ddrren, som
han slog upp pa vid gavelf6r de vzintade. Nedgiendevintersolkastade
diimpat ljus over folket pi gArdenoch pi honom, som stod i dOrren
och viilkomnade.
Man stampade av sig snon pfl trappan och steg in i stugan.
D f r r i n n er i d d e h a l v s k y m n i n g .M e n i h a s t t i i n d e m o r K r i s t i n a l a r r : p a n
pA bordet och tvi ljus pi skiinkskfrpet. Hjartliga hiilsningarutbyttes,
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tlch man slog sig ned pi brrideroch stolar. Urverketi dalaklockan
bOrjadesurra och tre kraftiga klockslag betygadedet hedervZirda
folket
att det hade samlatspfr dverenskommen
tid.
Nfigon tog upp sAngen:"Vir store Gud gdr stora under; med
gladje vi det skida Ih." Den ena rosten efter den andra stiimdein.
kraft och innerlighet
Alla voro ej si tonsiikra,men med upplevelsens
sjong man. Broder S. Petterssontog den Heliga Boken frin bordet,
slog upp (Apg. 2:14-211och ltiste. Hans stdmmaskiilvdeav rorelse.
Helig stiimning fornams. De lyssnandevoro gripna av ordets och
a n d e n sm a k t .

S. Nyman.

C. G. Ah-.r,.
Tvi

av de nirvarande.

Bibeln ladestillbaka ph bordet. De forsamladefollo ned i ikallan
infdr den helige och kiirleksfulleFadern. Hyttarbetarnas
stela knzin
knastrade,nar de bdjdes,och hiirdadesmedhhnderkniipptessamman
i bon. Vid sidan av sina mfrn syntes ocksAderas hustrur bojda i
i k a l l a n .N i g o n v u x e ns o n o c h d o t t e rd e l a d ed v e nf a r so c h m o r sb O n e k a m p .
Skaran reste sig. I mingens oga glimmade thrar. Trosfriskt
frambrot reformationspsalmen:
"Vir Gud iir oss en viildig borg, Han
ar virt vapen trygga." Det var ett f)'rtiotalfriilstamdn och kvinnor
i spikfrfln Vzistanforsoch Fagersta,som denna sondagseftermiddag
smedens hem hade lyssnattill livets ord, kdmpat i bon infor Herren
och i singen givit uttryck for sin starkagudstro.
Denna tro skulle, innan var och en gick hem till sitt, taga sig ett
praktisl<tuttryck. Behovethos de troendeav gemensamuppbyggelse
och deras nitiilskan for sina medmiinniskorsfriilsning framskapade
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beslutet:Vi skola hjelpa varandraatt tro pi Gud och att tjiina honom.
Kristna Forsamlingen i Viistanfors,som den dfl kallades,blev denna
dag bildad. Fdrsamlingenfick 1887 namnet: ViistanforsFriforsamling
och vid stadgeiindringflr lg24 det namn som den nu har: Vastanfors
MissionsfOrsamling.
Den nybildadefdrsrrnlingenordnadenu enl. protokoll med nAgra
verksamhetsfrAgor.
Bland andra:'Qesepredikanten
Svenssononskasfor
itta dagar dennaresan. Ordinare foreningssammantriide
l0rdagenden
l6 febr. hos br. Pettersson,
Uddniis.'
Den minnesvfrrda
i spiksmedens
sOndagen
stugahadegAtt till iinda.
Man bad Gud viilsigna besluten som hade fattatsoch tolkade sina
kiinslor i singen:
'Med Gud och hans viinskap,hans ande och ord.
Och broders gemenskapoch nidenes bord.
De oseddadagar vi mdta med trost:
: Oss foljer ju herden:I
Den trofaste herden,
Vi kiinna hans rdst."

