
Minnesskrift



Minnesskriften.
FOreliggande minnesskrift ville visa nigra bilder ur Vdstanfors

MissionsfOrsamlings historia. Den vi l lv i l l ige betraktaren av bi lderna
fir viinta sig endast nigra linjer och fiirger, som torde kiinnetecklra
fOrsamlingen under de flydda femtio iren.

Det dr med vordnad vi viint pfl protokollsbladen frin styrelsens
och forsamlingens sammantri iden och- ekonomimoten. De forsta av
dessa blad iiro skrivna med blyerts och ha sedan gulnat. Men genonr
det bristf i i l l iga materialet gl immar fr in de beslutande och skrivande
personerna hi inforelsens eld och karakti i rens guld.

Redan fr in forsta f lrsmotet har forsamlingens el ioiromiska forvaltning
redovisats. Efter hand utgavs iven irsberi i t telser, vi lka givi t  en over--
sikt l ig redogorelse fOr de f lydda verksamhetsiren. Likasi ha en trett ioirs-
och en fyrtioArsberiittelse skrivits samt dven nAgra referat over en del
st6rre mdten. Atski l l igt av det n[mda har l i l<vzi l  givi ts i  stark koncentrerad
form, varfOr minga vi irdeful la detal jer ha sorrderkramats och runnit
ut i  sanden.

De stundom torra och slentr ianmzissigt skrivna protokol len och
irsberi i t telserna ha vi ibland f i t t  vattnade och uppfr iskade av samtal,
fOrda med minnesgoda, i i ldre forsamlingsmedlemmar.

En del bidrag t i l l  minnesskri f ten ha skrivi ts med pzinnan direkt
doppad i erfarenhetens kiil la. Sa ar fallet med redogorelserna for
singen och musiken, samt om juniorverksamheten och det sociala
arbetet. Dar ha ni imligen ledarna for ni imnda verksamhetsomriden
sjiilva givit dess historik.

Ti l l  samtl iga aff i i rsmiin, som genom annonsering i  minnesskri f ten
givit  den ett ekonomiskt st0d, r iktas ett tack.

Om aningen och fantasien har fal l i t  fOr frestelsen att hi ir  och var
st i inka l i tet av persorr l ig f i i rg over en del dunkla historiska uppgifter
beror detta endast detaljer, som nzistan givits av sig sjii lva.

En del intressanta och vi irdeful la citat fr in protokol l  och uppgifter
fr in privata personer, som fr in borjan voro med i mannuskripten-, har
av utrymmesskiil mAst klippas.

I hopp offi, att det 'stympade' mottages av varsamma hiinder
och betraktas med viilvilja, viga vi likv?il utgiva dessa blad.

Mfitte Herrens namn diirigenom bliva iirat ibland oss.

A red. kommitt€ns vi ignar:

Folke Borgstam.



En banbrytare.
En dag for ungefiir sextiotre ir sedan

kom ti l l  Vastanfors en man ofr besOk. Han
var i fyrtioirs ildern, kraftigt byggd och
enkelt kledd. Fri imlingen begiirde att fa
hyra ett rum for hfr l landet av en andlig
sammankomst .

Men f6re honom gick hans rykte. Detta
var ej av beista slag. Det sades om honom
frfln Viisterfiirnebo, dzir han hade sitt hem,
att han var en l juv och bedragare, som
istadkom mycken forargelse bland hederl igt
folk.

Sanningen om hans person var dock
en helt annan. Han fdrargade endast oi ir l iga
miinniskor. Och en del av dessa si grundligt,
att de ville bliva Arliga.

De osanna ryktena st i ingde l ikval dOrrarna fOr honom. F0rst
efter rnycket sokande oppnades ett hem fdr lekmannapredikanten
Gust. Karlsson, ty det var han, och si holls det forsta lZisaremotet i
Vi istanfors. Motst indet i  arbetet var stort.  Marken var hird av inrotade
fordomar och bevAxt med intr igernas tOrnesnir.  Men Guds ord framburet
av ett helgat vittne brot mark och banade v?ig. I fitskill igas hjiirtan
framspirade snart det levande utsiidet.

Enligt Veisteris Missionsforsamlings minnesskrift i ir Gustav Karlsson
f0dd i Grythytte socken den 29 nov. 1825. Han blev vunnen for
Herren genom C. J. Nyvall vid dennes predikobesOk i Grythyttan ir
1856. Fol jande ir f0retog han i  szi l lskap med Nyvall  f lera predikoresor
och genomgick d?irefter pastor Lundborgs missionsskola. Predikade i
sin hembygd och flyttade sfr hr 1863 til l Viisterfiirnebo, diir han bodde
i 17 Ar och verkade t i l l  stor vdlsignelse. Det var under denna t id, han
iiven besokte Viistanfors. Femtiofem ir gammal kallades han til l Vf,sterfrs
Ev. Luth. Missionsforenings predikant och t jr inade som sidan i  tolv ir .

Gust. Karlsson.



En minnestecknare si iger: "Karlsson var i  sann mening ." *O
man. Han visste vad han vi l le, och gav al l t id ski i l  fOr det hopp, som
var i  honom. Hans framsti i l lning var kraft ig, trosfr isk och vi irmande.
Om Guds nid i  Kristus predikade han gdrna. Han var i i lskad och
mycket gi irna hOrd. Och man kunde icke ki inna honom och vara hans
ovin, ty i i r l ighet samt ki ir lek t i l l  Gud och miinniskor fanns hos honom
i r ikt mitt ,  f lven de orden f6l lo tunga.'

I  b0rjan av sin verksamhet kom han i  tvivel angiende sin kal lelse
som predikant och besokte dZirfdr C. O. Rosenius. Denne gav honom
ridet: "Predika, sfr l i inge du bl ir  kal lad!" Detta r id fol jde han sedan
sti indigt och kal lelser f ick han al l t j?imt, si  l i inge han levde. En broder,
som besdkte Karlsson da han l f ig pf l  dodsb?idden, hi i lsade han med
orden:  'God dag ph d ig Norst rom! Det  h i l ler ! "  Och med orden:
"Jesus kommer" ,  insomnade k i impen!  Det  var  den 16 jan.  1904.

Stugumi;tet.
I  Fagersta vid Uddniis l f lg utmed strommen en stuga. I  denna

bodde spiksmeden S. Pettersson och hans hustru Krist ina. Bida i i lskade
Gud och f ingo i  sin dagl iga gi irning erfara hans nf lrvaro och hjalp.

De t j i inade honorn ocksi troget, han i  smedjan och hon i  koket.
Ur den f lammande hi irden drog smeden det vi tglodgade jzirnet, lade
det pn st i idet, och med raska hammarslag formade det t i l l  v i i lgjorda
spikar. Att smeden f ick kraft i  armen och i igde en sjudande arbetslust
hade han t i l l  stor del att  tacka mor Krist ina fdr, ty hon lagade god
husmanskost et sin herre och man, och hennes sol iga sinne skzinkte
t revnad i  hemmet.

I dag var det svart i  smideshi irden och sl i iggan l ig st i l la pA st i idet.
Hemma satt smeden hogtidskladd och andaktsst i imd. Han tycktes veinta
pn att rr igot al ldeles szirski l t  skul le intr i i f fa. Det var sondagen den
l3  jan .  1878 .

Nu komma de, sade smeden och skyndade fram t i l l  ddrren, som
han slog upp pa vid gavel f6r de vzintade. Nedgiende vintersol kastade
diimpat l jus over folket pi gArden och pi honom, som stod i  dOrren
och vi i lkomnade.

Man stampade av sig snon pfl  trappan och steg in i  stugan.
Dfr r inne r idde halvskymning.  Men i  hast  t i inde mor Kr is t ina lar r :pan
pA bordet och tvi ljus pi skiinkskfrpet. Hjartliga hiilsningar utbyttes,
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tlch man slog sig ned pi brr ider och stolar. Urverket i  dalaklockan
bOrjade surra och tre kraftiga klockslag betygade det hedervZirda folket
att det hade samlats pfr dverenskommen t id.

Nfigon tog upp sAngen: "Vir store Gud gdr stora under; med
gladje vi det skida Ih." Den ena rosten efter den andra st i imde in.
Al la voro ej si  tonsi ikra, men med upplevelsens kraft och innerl ighet
sjong man. Broder S. Pettersson tog den Heliga Boken fr in bordet,
slog upp (Apg. 2:14-211 och l t iste. Hans stdmma ski i lvde av rorelse.
Helig st i imning fornams. De lyssnande voro gripna av ordets och
andens makt .

C. G. Ah-.r, .  S. Nyman.

Tvi av de nirvarande.

Bibeln lades t i l lbaka ph bordet. De forsamlade fol lo ned i  ikal lan
infdr den hel ige och ki ir leksful le Fadern. Hyttarbetarnas stela knzin
knastrade, nar de bdjdes, och hi irdade smedhhnder kni ipptes samman
i bon. Vid sidan av sina mfrn syntes ocksA deras hustrur bojda i
ika l lan.  Nigon vuxen son och dot ter  delade dven fars och mors bOnekamp.

Skaran reste sig. I  mingens oga gl immade thrar. Trosfr iskt
frambrot reformationspsalmen: "Vir Gud i ir  oss en vi i ldig borg, Han
ar virt  vapen trygga." Det var ett  f) ' r t iotal fr i i lsta mdn och kvinnor
frf ln Vzistanfors och Fagersta, som denna sondagseftermiddag i  spik-
smedens hem hade lyssnat t i l l  l ivets ord, kdmpat i  bon infor Herren
och i  singen givit  uttryck for sin starka gudstro.

Denna tro skul le, innan var och en gick hem t i l l  si t t ,  taga sig ett
praktisl<t uttryck. Behovet hos de troende av gemensam uppbyggelse
och deras nit i i lskan for sina medmiinniskors fr i i lsning framskapade
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beslutet: Vi skola hjelpa varandra att tro pi Gud och att t j i ina honom.
Kristna Forsamlingen i Viistanfors, som den dfl kallades, blev denna
dag bi ldad. Fdrsamlingen f ick 1887 namnet: Vi istanfors Fri forsamling
och vid stadgeiindring f lr  lg24 det namn som den nu har: Vastanfors
MissionsfOrsamling.

Den nybi ldade fdrsrrnl ingen ordnade nu enl. protokol l  med nAgra
verksamhetsfrAgor. Bland andra: 'Qesepredikanten Svensson onskas for
i t ta dagar denna resan. Ordinare foreningssammantri ide l0rdagen den
l6 febr. hos br. Pettersson, Uddniis. '

Den minnesvfrrda sOndagen i  spiksmedens stuga hade gAtt t i l l  i inda.
Man bad Gud vi i ls igna besluten som hade fattats och tolkade sina
ki inslor i  singen:

'Med Gud och hans vi inskap, hans ande och ord.
Och broders gemenskap och nidenes bord.
De osedda dagar vi mdta med trost:

:  Oss fol jer ju herden: I
Den trofaste herden,
Vi ki inna hans rdst."


