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Greven håller dagligen andakter för 
familjen och de anställda samt 
bibelförklaringar varje söndag 
för allmänheten. 

På Stensnäs samlas bland alla andra 
även väckelserörelsens för-
grundsgestalter som Fjellstedt, 
Rosenius, Wadström, Elmblad 
… och greven börjar själv för-
kunna Guds ord i sin omgiv-
ning, i bönhus och i kyrkor.

Ukna-dalen blir, från att ha 
varit en osäker bygd att 
färdas genom nattetid, 
genom Stackelbergs 
verksamhet så förändrad 
att ”ärlighet, nykterhet, 
sedlighet och gudsfruk-
tan blefvo rådande”1.

1869 Greve Stackelberg 
väljs till ordförande i 
Nordöstra smålaNds 
missioNs-före NiNg.

1870 På Stackelbergs initia-
tiv startar utgivning av 
Nordöstra smålaNds 
missioNsblad.

1871 Greve Stackelberg dör 
49 år gammal efter 
några månaders sjuk-
dom.

1  (Julbudskapet 1910, s 8)

Reinhold Adolphe Louis Stackelberg (1822–1871)

1804 Adolphe ingår äkten-
skap med Eva Sophia 
Adelswärd från Adels-
näs. Makarna bosät-
ter sig på Almnäs i 
Västergötland. Från 
detta adelshem ut-
vecklar sig en levande 
kristendom i familjen 
och bland anställda. 

1822 Adolphe Stackelbergs 
yngste son föds: 
Reinhold Adolphe 
(Adolf) Louis Stack-
elberg. 

1837 Adolf skrivs in vid 
Uppsala universitets 
filosofiska fakultet 
och avlägger officers-
examen 1842.

1847 Adolf bosätter sig 
med sin maka Ho-
norine Adelswärd på 
Stensnäs – en egen-
dom brudparet får av 
brudens far, friherre 
Johan Carl Adels-
wärd.

Stensnäs blir centrum för 
den andliga verksam-
het makarna Stackel-
berg bedriver. 

1244 Ätten omnämns i 
Tyskland och flyttar 
till Livland (nuvarande 
Baltikum) i slutet 
på 1200–talet. Peter 
Stackelberg, död 1545, 
blir stamfader för den 
svenska grenen.

1709 Fältmarskalk greve 
Wolter Stackelberg förs 
som fånge till Sibirien 
efter slaget vid Pol-
tava. Återkommer till 
Sverige efter 15 års 
fångenskap och får be-
fälet över Åbohus läns 
regemente.

1774 En sonson till greve 
Wolter Stackelberg 
föds: Carl Adolphe 
Louis Stackelberg. Ge-
nom föräldrarnas för-
sorg lär Adolphe känna 
sin Bibel. Vid 15 års 
ålder tar han tjänst vid 
ett tyskt hov, men åter-
vänder till Sverige och 
till svensk militärtjänst. 
Han blir ryttmästare 
1795, kammarherre 
1805 och överstekam-
marjunkare 1825.

Följande artiklar i häftet är utdrag från tidigare 
publikationer, brev och protokoll. I de flesta artiklar 

har den tidstrogna stavningen bevarats.
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ika ädel och sympatisk som sin 
far, den gamle greven, fastän i 
mycket olik honom, stod hans 

son Reinhold Adolf Louis Stackel-
berg i tolv år vid sin faders sida så-
som en av ”ljusbringarna” på Stens-
näs, samt verkade i nära tjugofyra år 
med varmaste nit och ovanligt stor 
välsignelse för Guds rikes framgång 
bland sina landsmän. Under detta 
sitt arbete fick han som andra Her-
rens trogna vittnen röna deras ge-
mensamma lott att av många mycket 
klandras och misskännas; men av de 
flesta bland Guds folk inom nästan 
hela vårt land blev han under årens 
lopp allt mera värderad och älskad. 
Och för mig personligen är hågkom-
sten av Stackelberg ett bland min lev-
nads mest ”ljusa minnen” lika som 
av Carl-Olof Rosenius, Johan Bring, 
Olof Hedengren m.fl.

Det var icke några ovanligt fram-
stående gåvor, ej heller bördens och 
rikedomens tillfälliga förmåner, som 
i så många hjärtan djupt ingrävde 
greve Adolf Stackelbergs namn. Nej, 
det var hans städse innerliga väl-
vilja, hans hängivna kärlek, ej blott 
mot vänner och underhavande utan 
mot alla, även mot oliktänkande, 
hans oförtröttat brinnande iver för 

själars frälsning, samt många andra 
”en kristen ädling” värda egenskaper, 
som gjorde hans namn så kärt för 
Herrens vänner och för alla dem, vil-
ka icke mot bättre vetande föredrog 
att smäda honom. 

Greve Adolf S. var född på Almnäs 
sätesgård i Västergötland, söndagen 
den 30 juni 1822. Jag har redan förut 
(sid. 25, 26)1  omnämnt, hur Herrens 
ord var älskat inom föräldrahemmet, 

1 d.v.s sid 25–26 i ”Ur Minnet och Dag-
boken” del II av B. Wadström.

samt hur man där dagligen läste och 
hörde det för att stärkas till fortsatt 
”vandring med Gud”. De tidiga in-
trycken av detta kunde aldrig helt 
utplånas ur ynglingens själ, även då 
världen längre fram visade sig för 
honom i sin mest tjusande och förfö-
riska gestalt. 

Sin första uppfostran erhöll greve 
Adolf vid Hillska skolan på Barnäng-
en, bland vars tidigare elever Sverige 
räknat flera av sina mest framstående 
män i detta århundrade. Efter slutade 
studier år 1842 ägnade sig den unge 
ädlingen åt militärtjänsten. 

Från hemmet hade han medfört Bi-
beln samt vanan att dagligen begagna 

den, likaså att morgon och afton för-
rätta sin bön, utan att denna bön lik-
väl då ännu var uttrycket av ett nytt 
liv. 

Första väckelsen till allvarlig efter-
tanke hos den levnadsglade yngling-
en var en kamrats anmärkning under 
en marsch, då hela ledet genljöd av 
”lustiga visor”. Vänd till Stackelberg 
yttrade kamraten: ”Jo, du är just en 
rolig prick – om morgnarna läser 
du Bibeln och ber, och om dagarna 
sjunger du lättsinniga visor. Du har 
gudfruktiga föräldrar och är ändå 
nästan den vildaste ibland oss!” 
Dessa ord var den pil, som säkert 
träffade sitt mål. Tyst fortsatte den 
unge greven marschen, men hem-
kommen på sitt rum kastade han sig 
ned inför Herren, bekände sin stora 
skuld och ropade till honom om för-
barmande. Det var nu icke längre en 
bön av vana, det var en drunknandes 
”rop ur djupen”. Kort därefter ned-
lades han på en långvarig och svår 
sjukbädd, under vilket det fattade 
beslutet: ”Jag vill stå upp och gå till 
min fader”, allt mer vann stadga hos 
honom. Lagens dom och Sinai åskor2 
hade gått över hans själ. Omsider 
fick han också förnimma trösten och 
kraften av Jesu fridshälsning: ”Dina 
synder förlåtas dig!” Och i tron på 
det ordet hade han sedan under hela 

2 ”Lagens dom och Sinai åskor” är Wad-
ströms bildliga uttryck för Guds heliga lag 
som gavs vid Siniai.

L

”Unge greven” på 
stensnäs

Adolf Stackelbergs föräldrar:
Carl Adolphe Louis  och
Eva Sophia Stackelberg, f. Adelswärd 
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sitt liv all sin enda berömmelse och 
starkhet. 

Hans militära bana avbröts nu, ty på 
den tiden ansågs det ännu omöjligt 
att förena varm kristendom med en 
officers liv. År 1847 bosatte sig greve 
S. på egendomen Stensnäs, belägen i 
Ukna församling av det för sin skön-
het bekanta Tjust härad, där han 
tillbragte sina återstående dagar. På 
1850–talet blev greve S. dessutom 
genom arv efter sin svärfader ägare 
av Överums stora bruk, där han lät 
uppföra en ny vacker kyrka, och dit 
han som brukspredikanter kallade 
sådana män som P. Fjellstedt och Fr. 
Hjelm. 

Det var där hans andliga liv sedan 
slutet av 1840–talet uppblomstrade 
med en värme, en rikedom av nit 
och kärlek, som väl må kallas ovan-
liga. Och sedan han själv funnit frid, 
gick honom nöden, mörkret och 
okunnigheten bland hans omgivning 
djupt till hjärtat. 

Den del av Kalmar län, dit även Ukna 
församling hör, var vid denna tid lika 
beryktad för sin naturs skönhet som 
för sin befolknings råhet och vildhet, 
vilken gick så långt, att sällan någon 
resande vågade färdas fram genom 
socknen, sedan mörker inbrutit. Blo-
diga slagsmål och övervåld hörde till 
”ordningen för dagen”. I synnerhet 
utgjorde den omkring en mil från 
Stensnäs liggande gästgivaregården 
Skedshult ett stamhåll för ortens alla 

dryckes- och slagskämpar, som däri-
från företog sina strövtåg i nejden. 

Men detta blev inom icke lång tid 
annorlunda, sedan Stackelberg, som 
brann av begär att för dessa vilda 
skaror förkunna evangelium, hade 
börjat att på Stensnäs hålla sina bi-
belstunder. Sådant var den tiden nå-
gonting oerhört! En bildad man, en 
rik man, en greve, som bad och läste 
Bibeln, och det icke blott för sig själv 
i största tysthet, utan i kretsen av sitt 
husfolk och vem som ville höra på, 
icke endast några gånger om året, vid 
de stora kyrkliga högtiderna, utan 
dagligen – den mannen måste, såsom 
en präst uttryckte sig, ”var en dåre, ja, 
en för den allmänna 'säkerheten' far-
lig människa, av vilkens fanatism och 
svärmeri de vådligaste följder vore 
att vänta för hela orten”. Så lydde ock 
snart ”det allmänna omdömet”, och 
några av de mest ogudaktiga bönder-
na i trakten lovade en söndagsafton 
vid ett supgille på Skedshult, att de 
skulle slå ihjäl ”den galne greven”. 

Detta fick greve S. veta, och han be-
slöt i Jesu namn att ”slå ett stort slag” 
för sin Herres sak. Följande söndags-
afton, då samma bönder återigen 
kommit tillsammans på Skedshult 
till ett nytt dryckesgille, trädde Stack-
elberg helt plötsligt in i det rum, där 
männen var samlade. Efter ett vän-
ligt ”god afton” yttrade han med sin 
varma, sympatiska stämma: ”Jag har, 
mina vänner, hört sägas att några 

bland er lovat att slå ihjäl mig. Nå 
väl, här är nu jag mitt ibland er, och 
den som har lust därtill kan nu ut-
föra sitt uppsåt mot mig. Men innan 
detta sker, vill jag säga er alla, att jag 
mot er hyser endast fridens och kär-
lekens tankar. Ja, jag har något långt 
högre och härligare att förkunna er, 
nämligen att er Herre och Frälsare 
älskat er alla intill döden och förso-
nat all er skuld, att han ännu älskar 
er samt vill att ni kommer tillbaka till 
honom och mottager den syndaför-
låtelse, som han vunnit åt er alla och 
som väntar på att bli emottagen. Om 
ni ej har något däremot, vill jag för 
er uppläsa en av hans allra ljuvligaste 
nådesinbjudningar.” Vid dessa ord 
såg greve S. sig omkring i kretsen. 

Bönderna, som vid S:s inträde rest 
sig med hotfulla blickar, stod nu av-
väpnade och handfallna; ingen kom 
sig för att svara ett enda ord. 

Stackelberg återtog då: ”Nå väl, jag 
tar er tystnad som bifall och vill så i 
Jesu namn begynna”. Efter en brin-
nande bön uppläste han Luk. 14: 16, 
17 samt höll över de orden en kort, 
men mycket kraftig och innerlig ut-
läggning. 

Redan åsynen av den unge, vackre, 
frimodige mannen och hans av kär-
lek strålande ögon hade gjort intryck 
på de hårda männen. Och ännu mer 
fördjupades detta intryck genom 
hans varma, hänförande föredrag. 
Herrens ande förde kraftigt evangelii 

budskap till åhörarnas hjärtan; flera 
av dem blev mycket djupt gripna. 

När Stackelberg slutat, gick en man 
fram till honom. Denne man hade 
hittills varit den värste drinkaren och 
slagskämpen ibland dem; därjämte 
var han också den starkaste, fruktad 
av alla för sitt våldsamma lynne som 
bragt honom binamnet ”vilde-Per”; 
det var också han som först uttalat 
orden om ”att slå ihjäl den galne gre-
ven”. Med tårar i ögonen frågade han: 
”Vill och kan greven räcka sin hand 
åt en usling, som levat likt ett djur 
och velat mörda greven? Om greven 
det kan göra, så vill jag ock tro, att 
Herren i himmelen kan frälsa en så 
stor syndare som mig.” 

Vänligt räckte S. handen åt den nu 
ångerfulle mannen, som därvid sade: 
”Nästa söndag vill jag komma till 
sam mankomsten på Stensnäs, om 
icke greven har något däremot”. Och 
vändande sig till sina kamrater, sade 
han: ”Om någon av er vågar sig att 
kröka ett hår på grevens huvud, så får 
den mannen med mig att göra. Kom 
ihåg det!” Och ett väldigt knytnävslag 
på bordet bekräftade hans ord. 

Följande söndag kom åtta av Skeds-
hultsmännen till bibelförklaringen 
på Stensnäs. Fem av dessa, bland 
dem den nyss omnämnde mannen, 
blev då omvända. Snart följde flera i 
deras spår, ”och Herren förökade var-
je dag församlingen av dem som blev 
frälsta”. 



 8   9 

Så fortgick greve S:s bibelförklaringar 
vecka efter vecka. Och då från dessa 
andaktsstunder intet ”sorgligt eller 
vådligt” märktes, såsom man hade 
förespått, och då greve S. i all sin um-
gängelse blott bevisade kärlek, red-
barhet och välvilja mot var man, så 
började den första fiendskapen små-
ningom lägga sig; den efterträddes av 
begäret, kanske ock nyfikenheten, att 
lära känna huru det tillgick vid dessa 
den tiden så ovanliga och fruktade 
”konventiklar3”. Tilloppet av åhörare 
ökades alltjämt, och evangelii kraft 
bevisade sig även här. 

Inom få år var denna trakt helt för-
ändrad. I stället för de ohyfsade ge-
stalterna med trotsiga, vilda blickar, 
såg man nu snyggt klädda män med 
vänliga anleten; i stället för mordskri 
och dryckesvisor hördes lovsånger 
och glada samtal. Ärlighet, nykter-
het, sedlighet och gudsfruktan blev 
rådande, så att ortens domhavande 
kunde efter några år med glädje och 
förundran betyga, att ”lika vanligt 
som det förut var att han vid varje 
ting hade en mängd brottmål in-
stämda från denna trakt, lika sällsynt 
var det nu att därifrån få ett enda”. 
Men en stor del av ortens prästerskap 
ogillade ännu greve S:s verksam-
het, fastän den burit så verkligt goda 

3 ”Konventikelplakatet”, dvs förbudet att 
samlas till bibelläsning och bön utanför 
Svenska kyrkans regi, upphävdes först 
1858.

frukter; ty den var ju ”okyrklig” – det 
var icke präster, utan lekmän, som 
åstadkommit allt detta. Visserligen 
höll sig rörelsen kvar inom kyrkan; 
kyrkobesöken och nattvardsgång-
arna blev långt talrikare än förut; 
men – ”lekmän äga ej rätt att offent-
ligt vittna om Kristus”, även om deras 
vittnesbörd aldrig så väl behöves och 
Herren rikt välsignar deras verksam-
het. 

Det liv, som så börjat uppblomstra i 
Uknadalen, utbredde sig med varje 
år i allt vidare kretsar, och snart var 

Stensnäs medelpunkten för en stor 
andlig rörelse, som omfattade hela 
nordöstra Småland och sydliga Öst-
ergötland. Från de flesta av grannför-
samlingarna erhöll nu greve S. upp-
repade kallelser att som predikant 
uppträda i deras kyrkor, vilket han 
ock fick biskoplig ”venia4” att göra. 

4 Speciellt tillstånd för lekmän som gav 
dem rätt att predika inom Svenska kyr-
kan.

Ty även en del högkyrkliga biskopar 
ansågo det till slut bättre, att greve S. 
och andra gudfruktiga lekmän med 
vederbörandes tillåtelse predikade i 
kyrkorna än utanför dem. Nu för ti-
den har man en annan uppfattning 
av vad som hör till ”sann kyrklighet”: 
i flera stift, där lekmän förr fingo 
uppträda i kyrkor, är detta dem nu 
förbjudet. En kanske icke avlägsen 
framtid skall visa, vilkendera upp-
fattningen var riktigast. 

För inre och yttre missionens sak 
verkade S. härefter oavlåtligt, så långt 
hans krafter räckte. Åt detta arbete 
ägnade han sitt liv, allt mer kännan-
de sig därtill kallad av Herren. Han 
lät ej sitt mod nedslås av misstan-
kar, klander och förtal; hans kärlek 
övervann hindren och motståndet. 
När han klandrades för sitt ”predi-
kande” svarade han: ”Jag är själv så 
outsägligt lycklig i min tro; skulle jag 
ej då söka att kunna ge andra del av 
samma lycka. Det är så många, som 
icke är lyckliga i sin kristna tro; må 
de tiga, om de så vilja. Men Kristi 
kärlek tvingar mig och mina trosbrö-
der.” De brister till form och innehåll, 
som stundom vidlådde hans före-
drag, kände och erkände han villigt. 
Men de uppvägdes av hans redliga 
nit, hans brinnande kärlek och tro-
het. Och över allt detta: Herren väl-
signade hans arbete med både god 
och rik frukt. 

Efter några år valdes han till ordfö-
rande för nordöstra Smålands mis-

Stensnäs på 1860–talet. 
Teckning af prof P. D. Holm.
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sionsföreningar5, samt sökte då att på 
allt sätt befordra evangelii predikan, 
på samma gång som han och hans 
bröder i missionsstyrelsen nitiskt va-
kade över föreningsmedlemmarnas 
goda kristliga vandel. 

Vid det gästvänliga Stensnäs och vid 
Överum hölls nästan varje år mis-
sionsfester, som var besökta av tusen-
tals deltagare. Och ännu lever en och 
annan kvar, vilken som ett ljuvligt 
minne från flydda dagar omtalar den 
tid, då många från sina hem färdades 
flera dagsresor för att få vara med om 
ett missionsmöte på Stensnäs. Både 
präster och lekmän var därvid fören-
ade i broderlig endräkt, förkunnande 
ordet och utbytande tankar om Guds 
rikes angelägenheter. Den ande av 
frid och kärlek, som vilade över S:s 
hem – och vilken kom hans Stensnäs 
att ofta bli kallat ”Fridsnäs” – rådde 
även vid dessa möten och skall göra 
dem oförgätliga för envar, som någon 
gång fått bevista dem. Flertalet av 
den tidens troende lärare var icke så 
vist och förnumstigt, att de i ”kyrk-
lig förnämhet” skulle hållit sig allt för 
goda att delta i lekmännens arbete 
för Guds rike. Tvärtom hade de lika-
som aposteln Paulus sin glädje i att 
Kristus blev förkunnad. Filipp. 1:18. 

Greve Stackelberg var i dylika frågor 
kyrkligt frisinnad och höll fast vid 
vad han ansåg vara lekmännens både 

5 Efter namnbyte 1875 är organisationens 
namn ”Östra Smålands Missionsför-
ening”

rätt och plikt: att få bekänna sin tro 
och vittna om Kristus. Han såg hos 
kyrkan många brister och rönte från 
större delen av hennes prästerskap 
en avgjord, ihållande fiendskap; men 
han förblev trots allt henne dock tro-
fast tillgiven6. Oaktat många lockel-
ser från mer än ett håll, kunde han 
aldrig förmås att överge henne för 
att bilda en friförsamling. Att den 
andliga livsrörelsen på dessa trakter 
hölls kvar inom den lutherska kyr-
kan och blev jämförelsevis ganska 
litet berörd av sektväsendet, torde i 
icke oväsentlig mån kunna tillskri-
vas S:s kyrkliga sinne. Ty om han på 
sin tid hade övergivit kyrkan, så hade 
förvisso flera tusen av hans åhörare 
följt hans exempel. Detta behjärtades 
slutligen även av dem, som för hans 
frisinthets skull länge anklagade ho-
nom för ”okyrklighet”. Också valdes 
S. med övervägande röstpluralitet till 
medlem av 1868 års kyrkomöte. 

Sedan 1847 förenad i ett lyckligt 
äktenskap med fröken Honorine 
Adelsvärd, dotter till överstekam-
marjunkaren baron J. K. Adelsvärd, 
blev greve S. fader till en efterlevande 
son och fyra döttrar. I sitt enskilda lif, 
i kretsen av maka, barn och vänner, 
var han förekommande och vänlig, 
stundom skämtsam och ”glad som 

6 Situationen beskriver Svenska kyrkan 
under 1800–talet, då Bibeln fortfarande 
utgjorde normerande norm och ansågs 
vara en helig skrift, Guds ord.

ett barn”. Han spred glädje omkring 
sig, en kristlig och helgad glädje, 
frigjord från såväl världsväsendets 
flacka ”munterhet” som från den 
självgjorda fromhetens stela tyngan-
de ”värdighet”. I hela hans person låg 
just det, som man plägar samman-
fatta under begreppet ”sympatisk”, 
sann och älskvärd. Därför drog han 
också till sig alla, med vilka han kom 
i närmare beröring – alla, utom de 
fariseiska och egenrättfärdiga samt 
de avundsjuka och hatfulla, på vilka 
hans vänliga, evangeliskt kärleksfulla 
väsende verkade nästan frånstötande 
såsom ”icke nog värdigt”. 

Greve Stackelberg var en av de ”icke 
många” ädlingar, vilka för Kristi skul-
le med glädje ”försakat världen och 

allt dess väsende”. Rik, förnäm, ståtlig 
och i hela sitt uppträdande ovanligt 
behaglig, hade han med största lätt-
het kunnat vinna all den lust och fira 
de triumfer, med vilken världen lock-
at så många bort från Kristi efterföl-
jelse. Men han, likasom en gång Guds 
tjänare Mose, ”höll Kristi försmädelse 
för större rikedom än Egyptens skatter 
och ville hellre lida förakt med Guds 
folk än till en tid ha lust i synden”. 
Fastän S. genom börd och rikedom 
var självskriven att ha sitt mesta och 
egentliga sällskapsliv bland ”denna 
världens mäktiga”, så inskränkte 
han sin gemenskap med dem till det 
oundgängligt nödvändiga, men sökte 
sitt umgänge bland Herrens vänner. 
S. var icke en av dessa religiösa, som 
kunna umgås med allvarliga kristna, 

Adolf och Honorine Stackelberg, f. Adelswärd 
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nad, som vid hans död grep ”hela 
hopen av dem som trodde” bland vårt 
lands evangeliska kristna. Som vän 
var greve S. mot alla ”trofast såsom 
få”. Under hela den tid, från 1855 
till 1871, mig skänktes förmånen av 
S:s varma vänskap, förblev han den 
samme år efter år, medan mången 
annan ”skiftat färg” under ändrade 
förhållanden. Utom de oförgätliga 
Stensnäsbjudningarna och hans ald-
rig svikande besök vid vistelserna i 
Stockholm, skrev han litet emellan 
till mig innehållsrika och uppmunt-
rande brev, av vilka jag i dagboksan-
teckningarna skall meddela ett och 
annat utdrag till prov. Ännu under 
sin sista vistelse i Stockholm såsom 
sjuk, och på sin dödsbädd, skänkte 
han mig de varmaste bevis på en kär-
lek, som mot mig och andra ”brann 
med klar låga intill döden”. Stilla och 
fridfullt slocknade hans liv, sönda-
gen den 22 januari 1871. På honom 
besannades Mästarens ord: ”Saliga 
är de fridstiftande, ty de skola kallas 
Guds barn”. 

Nära 30 år ha förflutit sedan greve 
Stackelbergs död. Vinterstormar-
na ha jagat sin snö över hans grav, 
blommorna därpå ha många gånger 
förfrusit och dött, för att blomstra 
upp och vissna igen; de flesta av hans 
samtida är bortgångna och glömda: 
men den ädle, varmhjärtade Adolf 
Stackelbergs minne – det förbliver. 

(B. Wadström: ”Ur Minnet och Dagboken” 
del II, 1899, s 77 ff)

men ha sin egentliga trevnad bland 
världen, utan han älskade Guds folk 
just för den andes skull, som genom 
”vittnandet om Jesus” vanligen gör 
de troendes samkväm så obehagliga 
ej blott för den grövre världen, utan 
ock för alla halvandliga. Naturligtvis 
gladdes han, när han bland sina adli-
ga likar kunde påträffa några få verk-
liga trossyskon, men ”andens enhet” 
var honom alltid förmer än likheten i 
samhällsställning. 

Mot sina tjänare och underhavande 
var han ”som en fader”. Vad han var 
som husbonde, därom vittnade, även 
för den ytlige betraktaren, bland an-
nat de ljusa glada bostäder, som han 
uppbyggde åt sina underhavande, 
den trevnad och snygghet som där 
överallt rådde och som väckte alla 
främmandes uppmärksamhet. 

Själv enkel och anspråkslös i behov 
och vanor, unnade han även i jordis-
ka ting alla andra godt. Aldrig gick 
någon verkligt behövande ohjälpt 
från hans dörr. Om jag ens närmel-
sevis ville uppge det belopp, som 
greve S. årligen gav till Guds rikes 
angelägenheter och till behövande 
medmänniskor, skulle det förefalla 
de flesta som otroligt. Också kom det 
stor sorg över hans närmaste bygder 
och vida omkring, då ryktet gick ut 
om hans sista tärande sjukdom och 
därav följande död. 

Vad S. såsom kristen och människa 
var, därom vittnade den djupa sak-

en skrivelse till Kungl. Maj:t an-
höll Stackelberg ”i egenskap af 
egare utaf Öfverums bruks- och 

landtegendomar i Kalmar Län, un-
der åberopande att den vid bruket 
anställda befolkning, utgörande om-
kring 700 personer, fördelade uppå 
fyra angränsande socknar, hade en 
mils väg och derutöfver intill de 
särskilda sockenkyrkorna”, att Kon-
ungen måtte ”tillåta att vid bemälda 
bruk, hvarest särskild kyrka af ålder 
vore uppförd, finge uppå kallelse af 
sökanden anställas en särskild pre-
dikant, med åliggande att, jemte den 
ordinarie gudstjensten, bestrida öfri-
ga till själavården vid bruket hörande 
förrättningar, äfvensom utöfva till-

fjeLLstedts tjänst vid 
ÖverUms brUk

syn och vård öfver den vid bruket be-
fintliga barnskola, hvilken predikant 
af sökanden tillförsäkrades följande 
aflönings-förmåner: 1:o Ett tusen1 
Riksdaler Riksmynt såsom kontant 
årlig lön; 2:o Fri bostad, bestående af 
corps de logis med nio rum och kök, 
samt en flygel med nödiga uthus; 3:o 
Trädgård, innehållande ett och ett 
halft tunnland, behörigen inhäng-
nad; samt 4:o Fri vedbrand till hus-
behof i boden upphuggen”.

(N. Rodén: Den evangeliska väckelsen 
i Kalmar län, 1952, s 193 f)

1 Motsvarar 58 000 kr i 
dagens penningvärde

Överums bruk Foto: Kalmar läns museum https://digitaltmuseum.org

I
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utgjorde enligt ordförandens före-
skrifter de bästa skyddsmedlen mot 
den farliga och smittosamma farso-
ten. ”Framför allt annat borde hvar 
i sin stad, med de sina betäncka, att 
koleran är utskickad, ej för roskull – 
men från Herran, att wara och locka 
oss till bättring! Den kan snart wara 
gäst ibland oss, och vi se huru hastigt 
den rycker själar inför den rättfärdi-
ges domstol. Må ni derföre lyssna till 
denna Herrans röst, och med fruktan 
och bäfvan skaffa att ni salige warda; 
Och wägen dertill är blott en enda! 
Den, som vår Frälsare Jesus Christus 
visar, då Han säger: 'Jag är wägen, 
sanningen och lifvet, ingen kommer 
till Fadren, utan genom mig': Och 
'Tro på Herran Jesum Christum, så 
warder du och ditt hus saligt!' – En-
dast så, kunna vi möta koleran, så-
som ock döden, med stilla och lugnt 
hjerta, förvissade att 'dem som hafva 
Gudi kär, tjena allting till det bästa!’” 
De anvisningar, som sundhetsnämn-
dens ordförande lämnade inför den 
hotande koleraepidimien, utmyn-
nade sålunda i en allvarlig väckelse-
predikan. Utan tvivel har fruktan för 
farsoten bidragit till att göra sinnena 
mottagliga för det evangeliska bud-
skapet.

(N. Rodén: Den evangeliska väckelsen  
i Kalmar län, 1952, s 283 f)

en kristliga livssyn, som be-
härskade Adolphe Stackelberg 
satte sin prägel även på det sätt, 

på vilket han fullgjorde de offentliga 
uppdrag, som anförtroddes honom. 
Med anledning av underrättelsen om 
kolerans utbrott i Malmö anbefallde 
Kungl. Maj:t den 22 augusti 1850, att 
sundhetsnämnder skulle, där sådana 
icke redan funnos, skyndsamt utses 
och träda i verksamhet. I Ukna höll 
en sådan nämnd ett sammanträde 
den 1 september 1850. Vid följande 
sammanträde, den 8 september, 
meddelades, att Kon. bef.-havande 
den 2 i samma månad förordnat 
Adolphe Stackelberg som nämndens 
ordförande.

[---]

Ordföranden greve A. Stackelberg 
uppmanade samtliga ledamöter i 
nämnden att själva föregå med gott 
exempel genom att visa måttlighet 
ifråga om mat och dryck och fram-
för allt ifråga om brännvinet, ”eme-
dan detsamma just är att bjuda kole-
ran in till sig, om det ej med största 
sparsamhet brukas”. Han förordade 
vidare renlighet och frisk luft inom 
och i närheten av hemmen, en upp-
maning, som utan tvivel var mycket 
välbehövlig. Måttlighet och renlighet 

koLeraepidemin

1–5 juli: Härliga dagar! Att i ”an-
dens enhet” få vara tillsammans med 
trosvarma, helgade och kärleksfulla 
kristna, det gifver en aning om de sa-
ligas umgängelse i himmelen. Dyrbara 
samtal alla dagar, särskildt ett med 
gamle grefven, hvilket jag aldrig skall 
glömma. 

6 juli: På f. m. i kyrkan och hörde 
pastor K. sedan i söndagsskolan, som 
på det förträffligaste leddes af fröken 
Adèle Stackelberg. På e. m. predikade 
jag ute på en äng för 5–600 personer. 
Efteråt hade grefve Adolf och jag goda 
samtal med många frälsningssökande. 
Herren har lofvat: ”Mitt ord skall icke 
återkomma fåfängt”.

8 juli: For med ”unge grefven” till 
Hudebo, där vi höllo en bibelstund för 
husets folk och närmaste grannar. Kl. 
4 kommo Fritz och Gustaf B:w hit. På 
e. m. samtal med Hjort, ”trädgårds-
Gustaf ” och Lundberg. 

Grefve Adolf omtalade en tilldragelse 
från de första åren sedan han begynt 
att här offentligen förkunna Guds ord. 

Han köpte den tiden af en bonde ett 
litet hemman, gränsande till Stensnäs 
ägor. Mannen, som var mycket girig, 
uppdref priset oskäligt högt, men fick 
dock hvad han fordrade. Köpesum-
man skulle ”stå inne”, till dess bonden 

några dagboks- 
anteckningar från 1856
 

kunde komma öfver en annan gård, 
och grefven skref revers. Tid efter an-
nan uttogs å reversen mindre sum-
mor. Både mannen och hustrun be-
vistade bönestunderna på Stensnäs, 
hustrun af hjärtebehof och redan 
då bedjande i tron, ej allenast för sig 
utan ock för sin man, men denne dä-
remot endast skrymtade för att söka 
vinna förtroende af människor. 

Hustrun klagade ofta öfver mannens 
hårdhet och obotfärdighet. Men gref-
ven, som af egen erfarenhet visste att 
Herrens löften äro vissa, sade blott: 
”Håll på att bedja, utan att förtröttas”. 

En gång hade mannen fått en större 
afbetalning på reversen, utan att ha 
denna med. En tid därefter inställde 
han sig för erhållande af slutlikvid. 
Då fordrade han äfven den förra sto-
ra summan i och vid erinran att den 
ju vore betald, nekade han samt ho-
tade med laglig åtgärd. 

Hustrun klagade under tiden öfver 
hans hårdhet och orättrådighet, men 
hon fick samma svar som förut. Ja, 
hon fick ock deltagare i bönen, under 
tro till Herrens löften: ”Allt det I bed-
jen i bönen troende, det skolen I få”, 
och ”edert begär vare kunnigt inför 
Gud i allting, med bön, åkallan och 
tacksägelse”. 

D
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Mannen kom åter, och fick ännu en 
gång penningarna. Men han hann ej 
längre än i allén utanför Stensnäs, då 
han vanmäktig nedsjönk, under det 
förfärande intrycket af de ord han 
nyss hört: ”Dessa penningar skola 
bränna dig!” Han gick dock hem, 
men återkom snart, lämnade tillbaka 
hvad han med orätt fått, samt bad 
Gud och S. om barmhärtighet. Efter 
en tid fick äfven han nåd att kunna 
tro sina synders förlåtelse i Jesu 
namn och blef sedan en redig och 
lycklig kristen.

10 juli: Kärt besök af prosten Öst-
berg och pastor Åberg. Resa till Öf-
verum. Besågo bruket, verkstäderna, 
parken, paviljongen, samt den nästan 
kungligt inredda hufvudbyggnaden, 
som dock var af trä, samt under alla 
stuck- och gobelinbeklädnader så 
murken, att när grefve St. stötte sin 
käpp mellan några fogar, gick käppen 
in i träet. 

11 juli: Sjöfärd till Stenborum. På 
kvällen långt samtal med nattvakten 
Appelträ om hans själ. Han ville bli 
en sann kristen, och vi bådo tillsam-
mans. Han berättade också om en 
märklig syn, som han en gång haft, 
samt försäkrade allvarligt att den 
synen ej varit ”inbillning” utan full 
verklighet. 

13 juli: På f. m. predikade jag i 
Ukna kyrka, på eftermiddagen G. 
B:w i bönsalen. 

Grefve Adolf berättade i dag åter någ-
ra drag af den fiendskap, som han i 
början af sin verksamhet fick röna, till 
och med af sina egna underhafvande. 
Bland dessa var en man, som uppre-
pade gånger hade idkat tjufskytte på 
S:s mark. Länge hade grefven fördra-
git detta, ty mannen var mycket fattig. 
Dock, en dag när skogvaktaren ånyo 
anmälde honom för oloflig jakt, be-
slöt S. att icke längre tåla saken, utan 
skickade bud efter mannen. Men – 
denna gång var mannen oskyldig. Och 
då han hade ett häftigt lynne, ansåg 
han sig nu svårt förolämpad samt lät 
svara grefven, att ”som han intet ondt 
hade gjort, behöfde han icke komma 
till något förhör.” Ett nytt bud afsändes 
till honom, men äfven det fick samma 
svar. På e. m. red grefve S. ut på en 
promenadridt och tog vägen till man-
nens stuga. Denna var så belägen, att 
ehuru allmänna vägen gick tätt intill, 
doldes dock stugan från vägen genom 
en på sidan därom uppförd bod, ända 
till dess man kom midt för boningshu-
set. Mannen satt nu på sin trappa och 
höll på att rengöra sin dubbelbössa. 
När grefven framhöll hans myckna 
tjufskytte, svarade han i högsta grad 
ohöfligt. En ganska häftig ordväxling 
uppstod, som slutade därmed, att 
mannen, vorden ursinnig, sökte med 
kolfven af sin bössa tilldela grefven ett 
dråpslag i hufvudet. Slaget, som skulle 
blifvit dödande, träffade dock i stället 
bodknuten; och då omedelbart däref-
ter ett nytt slag måttades, kom en per-

son åkande på vägen alldeles midt för. 
Mannen höll inne hugget, och Stackel-
berg red hem. 

Några år förgingo. Grefve S. predikade 
allt fort om den nåd, som i Kristus är 
beredd och tillbjuden åt alla syndare. 
Skrifter spredos och morgonrodnaden 
till en ny dag grydde i mer än ett hjärta. 
En af dessa skrifter med titeln ”Ralf 
Harbingtons lefnad och död” föll 
i den ofvannämnde mannens hand 
samt uppväckte oro och nöd i hans 
hjärta, i det den ställde för hans ögon 
krafvet af Guds brutna lag. Herrens 
ande dref honom nu att bevista böne-
stunderna på Stensnäs, samt att söka 
råd och ledning af samme man, hvil-
kens lif han en gång velat taga. 

Ännu efter flera år erinrade han sig 
med sorg nyss nämnda händelse, och 
han utbrast ofta med djup rörelse: 
”Herren vare lof, att han bevarade 
mig från att bli mördare af den man, 
som han sedan dess begagnat till ett 
så mäktigt redskap i sin hand att kalla 
syndare till bättring.” 

14 juli: På f. m. långt samtal med en 
djupt olycklig man från Linköping, 
som begått mened inför rätten och 
som nu i samvetet blifvit öfvertygad 
att han måste bekänna detta gräsliga 
brott och lida sitt fängelsestraff. Man-
nen, som af olidliga samvetskval blif-
vit utmärglad och likblek i anletet, 
hade icke sofvit på många nätter. Men 
evangelium bragte honom dock någon 
lindring och stadfäste hans beslut att 
angifva sig själf. 

Då vi på e. m. gjorde en promenad 
i vagn till Rorsta hunno vi upp me-
nedaren, som nu var på väg till läns-
man. Men uttröttad som han var, 
fruktade han att icke förmå gå ända 
fram till denne. Han fick då sitta upp 
på kuskbocken; och vid framkom-
sten lagade grefve S. att mannen där 
erhöll en kärra och en körsven, som 
förde honom fram till länsmannen. 
Jag skall aldrig kunna glömma den 
blick af på en gång tacksamhet och 
blygsel, som mannen nu gaf oss. Un-
gefär så måtte visst Petrus ha sett ut, 
när ”Herren såg på honom”. 

15 juli: E. m. foro vi till Ekenstams 
på Ståltorp, där jag höll bibelförkla-
ring på en äng för omkr. 150 per-
soner. Besågo sedan Hannäs kyrka. 
Stackelberg yttrade där: ”Jordiska 
kyrkor kunna splittras, så att det icke 
blifver sten på sten kvar; men Her-
rens kyrka och hans af Luther i ljuset 
åter framdragna evangelium skola 
aldrig förgås, utan ’förblifva evinner-
ligen’”. 

16 juli: F. m. på afskedsvisit hos 
den åldrige prosten. Vid hemkom-
sten lämnade mig grefve Adolf 1500  
rdr1 till Evangeliska Fosterlandstif-
telsens inre mission. På e. m. höll jag 
bibelförklaring nere vid sjön, öfver 1 
Petr. 1:1–12. Sedan promenad utåt 
vägen med G. Beskow. Allt folket, 

1 Motsvarar ca 120 000 kr i dagens pen-
ningvärde
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som gick före och kom efter, hälsade 
oss så hjärtligt och önskade oss Guds 
frid. Sedan voro Hjort och hans hus-
tru uppe på mitt rum och bådo där 
varmt för mig tillsammans.

Efter supén ett långt afskedssamtal 
med gamle grefven på hans rum. 
Han tackade mig och lade sina hän-
der välsignande på mitt hufvud.

Sedan, efter det grefve Adolf läst Ps. 
91 och bedit för mig, sade jag farväl 

bÖnsaLen på stensnäs
en första plats, som Welin be-
sökte var Stensnäs, där årsfest 
skulle hållas på inbjudan av 

greve Stackelberg. Kl. 10 f. m. tis-
dagen den 9 november samlades ett 
stort antal missionsvänner vid klock-
ornas ljud i Ukna kyrka, där mis-
sionshögtiden inleddes. Sedan den 
väl övade sångkören från Överums 
bruk från orgelläktaren sjungit några 
andliga sånger, stämde församlingen 
in i ps. 124. Pastor Fritz B. Beskow 
talade därefter över Jes 12 och gre-
ve Stackelberg över 1 Kor. 3: 10, 11. 
Man fick lyssna till årsberättelsen för 
Ukna församlings missionsförening, 
varefter högtiden i kyrkan avslutades 
med ps. 268 och sång av Överums 
sångförening. 

Kl. 5 e. m. samlades man i bönsalen 
på Stensnäs för att samtala om de frå-

gor, som uppställts för mötet. Sedan 
man behandlat den andra frågan: 
”Hurudan är den nådesordning, som 
skriften omtalar, och huru erfares 
den?” avslutades första mötesdagen 
av kolportör Welin, som predikade 
över Höga Visan 4: 6–8. Sedan man 
sjungit några sånger skildes man åt ”i 
frid och kärlek”. Följande dag samla-
des man på nytt i bönsalen, och nu 
fick man lyssna till kolportör Da-
nielsson, som talade över Jes. 55, och 
diskuterade de återstående frågorna, 
varefter Welin höll en bibelbetraktel-
se över Psaltaren 89: 15–19. Till sist 
tackade ordföranden greve Stackel-
berg Gud för den nåd och frid, var-
med han välsignat de båda mötesda-
garna.

(N. Rodén: Olof August Welin, 1955, s 53)

till alla de kära Stensnäsvännerna. 
Sådana dagar som dessa får jag väl 
sällan mer på jorden!

27 oktober: Ett mycket glädjan-
de och lärorikt bref från Adolf Stack-
elberg, som sände 500 rdr banko, att 
lämna till Malmqvistska barnhem-
met. Han har hjärta och minne för 
all god och kristlig verksamhet! 

(B. Wadström: ”Ur Minnet och Dagboken”  
del II, 1899, s 252 ff, 301)

D

enna vår förening bildades 
sommaren 1863 på ett mis-
sionsmöte i Hessleby, hvilket 

möte var anordnadt af dåvarande 
kyrkoherden i Hjorted, Jakob Öst-
berg, pastor P. Ahlberg och grefve 
Adolf Stackelberg m. fl. Föreningen 
kallades ursprungligen: ”Nordöstra 
Smålands missionsförening”. På års-
mötet i Mönsterås den 5 och 6 juli 
1875 ändrades namnet till ”Östra 
Smålands missionsförening”. Mis-
sionsbladet måste dock bära sitt 
gamla namn: ”Nordöstra Smålands 
Missionsblad” till årets slut.

(A. V. Isaksson:  
Minnen och erfarenheter, 1923, s 6)

å mötet i Vimmerby 1869 begär-
des från flera församlingar, att 
även O. A. Welin skulle antagas 

till predikant och att de skulle få flera 
predikobesök. Ordföranden däremot 
fordrade, att de skulle höja avgifter-
na, eftersom det var brist i kassan. Då 
ombuden varken biföllo ordföran-
dens begäran eller avstodo från sin 
anhållan, förklarade ordföranden, att 
han icke ville kvarstå i föreningen. 
Samstämmigt förklarades då greve 
Adolf Stackelberg vald till ordföran-
de. Då han intagit ordförandeplatsen 
antogs Welin till predikant. Därefter 
ljöd det från församlingsombuden: 

Läsargreven bLir
ordfÖrande

”Vi betala 20 riksdaler”, ”vi betala 30” 
– ”vi betala 50” o. s. v. 

(Genom 25 år. Några Minnesblad med 
anledning av Östra Smålands Missions-
förenings 75–årsjublieum 1938, 1938, s 7)

r 1869 avsade sig pastor P. 
Ahlberg ordförandeskapet 
i vår missionsförening och 

i hans ställe invaldes greve Adolf 
Stackelberg. Från och med denna 
stund blev det anda och liv inom 
föreningen. Någon lämpligare per-
son på en sådan plats låter knappast 
tänka sig. Rikt begåvad och besjälad 
med kärlekens Ande, var han ett fö-
redöme i tro och i umgängelse. Det 
vackra Stensnäs och Överum blevo 
på denna tid ett centrum för Guds 
ords vänner. Förutom de ständiga 
missionspredikningarna höllos på 
nämnda platser årligen större mis-
sionsmöten. En författare säger: ”Att 
rymma de skaror, som då samlades, 
inomhus var helt enkelt otänkbart, 
varför parkerna fingo tjänstgöra som 
samlingslokaler”. Oförgätliga måtte 
dessa stunder ha varit, då nådens och 
sanningens ord förkunnades av såväl 
greven själv som av många prästmän 
och predikanter, vilka greven kallade 
och delvis underhöll.

(Minnesblad ur östra Smålands Missions-
förenings historia 1863–1913, 1913, s 47)

D
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Tänken på oss och hjälpen oss, I käre, 
som lefven med i Herren Jesus! 

Alla de våra hälsa eder, älsklige i 
Kristus Jesus! 

Din hängifne broder 
Ad. Stackelberg.

(B. Wadström: ”Ur Minnet och Dagboken” 
del III:4, 1902, s 74)

 Stensnäs den 5 Jan. 1870

Älskade broder Wadström! 
---

Så ville jag ock bedja dig, dyre bro-
der, göra mig den tjänsten att låta 
mig få veta, hvart jag skall vända mig 
och huru uttrycka mig, i skrifvelse 
och anmälan, för att få rättighet till 
utgifvande af en liten månatlig ”Mis-
sionstidning för Östra Småland”, 
hvilken min brukspredikant, den 
käre brodern Hjelm, skulle redigera, 
fastän jag, enligt hans önskan, skall 
”stå före”. Tidningen är afsedd till vår 
Småländska missions sammanhåll-
ning här nere, sedan broder Ahlberg 
lämnade oss och hans tidning till 
följd däraf förlorat vännernas förtro-
ende. Härom vore mycket att orda, 
dock ej skriftligt. Men därom mer, 
när vi ännu en gång, vill Gud, få sam-
manträffa här i jämmerdalen ...

Var snäll med görligaste första gifva 
mig några ord härom. 

Här är nu lifligt och kärt hos oss. En 
frisk vind blåser i våra missionstrak-
ter, så att kraftiga rörelser på djupet 
genomgå församlingarna. Ja, vi få 
”arbeta ut oss”, vi fattiga och usla ar-
betare, som äro så få för det myckna 
folket, som ideligen ”ropar efter oss.” 
Men, lofvad vare Herren, det synes 
”hvitna till skörd”. Herren vill nog ha 
”mycket till byte” och ”de starka till 
rof”. 

missionsbLadet

id kvartalsmötet i Halling-
eberg uttalades bland ”brö-
derna” en allmän önskan att 

utgiva en tidning inom föreningen 
och att pastor Hjelm måtte åtaga sig 
dess redigering. Enligt det av Stackel-
berg förda protokollet ”föllo bröder-
na ned inför Herren Jesus och bådo 
Honom taga saken helt om händer 
och utföra den till Sitt namns ära 
och den dyra missionens framgång 
ibland oss.” Pastor Hjelm lovade där-
efter att redigera den föreslagna tid-
ningen, som skulle komma ut med 
ett exemplar i månaden och kosta 
50 öre1 om året. Tidningens namn 
bestämdes till ”Nordöstra Smålands 
Missionsblad”.

(N. Rodén: Olof August Welin, 1955, s 56)

1 Ca 30 kr i dagens penningsvärde

edan förre Ordföranden i Små-
ländska Missions-föreningarnes 
Central-styrelse afträdt, och un-

dertecknad blifwit af bröderna kallad 
att intaga denna plats, har jag känt 
mig manad att med några ord helsa 
de kära bröderna i den tidskrift, som 
härmed enligt Edert fattade beslut 
nu utgår bland Eder, käre älskelige. 
”Wi hafwe en Gud, den der hjelper, 
och Herren, Herren. den ifrån döden 
frälsar”; och i hans namn wilja wi 
”resa baneret upp”. Under stor bäf-
wan emottog jag Eder kallelse, ty ”jag 
är den förnämligaste bland syndare”: 
”men barmhärtighet är mig wederfa-
ren”; och det är detta, ja detta allena, 
som gifwit mig mod, lust och rätt att 
med glädje hörsamma Eder kallelse 
att förestå eder Mission. 

Hwad som en gång bragte mig helt 
nära att förtwifla på all nåd, eller rät-
tare på all möjlighet, att frälsas, att 
kunna tänka mig ett Guds rike, till 
hwilket jag finge höra, war det oänd-
liga djup af elände, som öppnades för 
min syn, då jag på en klippa inwid 
mitt hem såg menniskorna kräla till 
en ny dags arbete, allesamman som 
hedningar. Och jag gjorde ingenting 
för dem! O, det predikades nu i mitt 
inre, så att jag wille ropa högt, ja slita 

sönder mig. Jag förmådde dock intet. 
Men ej nog dermed: gamla, weder-
styggliga synder trädde fram ur min-
net, så att jag blef helt matt af suckan-
de, och ropade: ”Herre! hjelp mig, jag 
förgås!” Då öppnade sig för mitt inre 
öga en syn, så herrlig, så outplånlig, 
så skön: jag såg Guds Lam, af Gud 
sjelf slagtadt för oss, och jag wille 
öfwerljudt ropa om Honom för alla. 
I den första koja, jag nu fann, bör-
jade jag wittna om Jesus. På delta sätt 
blef jag en ”ropandes röst”, såsom jag 
ännu är och med Guds nåd will wara, 
så länge Herren dertill will begagna 
mig, arme. Och att för och ibland 
Eder förkunna detta Guds Evang-
elium om ”Lammet, som dödadt är, 
och igenlöst oss Gudi med sitt blod”, 
och att befordra dess förkunnande, 
se dertill hafwen I nu kallat mig; och 
jag är glad och willig att lyda. Men, 
käre Bröder, utbedjen Eder allt, hwad 
I önsken i och genom mig, af Jesus, 
hwilkens ”kraft fullkomnas i swaghe-
ten”. Och ”Guds frid, som öfwergår 
allt förstånd, förware allas Edra hjer-
tan i Christo Jesu!”

Eder i Christo Jesu hängifne
Ad. Stackelberg

(N. Rodén: ”Olof August Welin”,  
1955, s 97)

stackeLbergs
programfÖrkLaring
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snart samlades maka och barn 
kring den älskade familjefadren. 
En tillfällig förbättring inträdde 
och väckte ett svagt hopp om en 
förlängd sammanlef nad på jor-
den, men småningom blef det 
klart för hans närmaste, att Her-
ren hade för afsigt att inom kort 
föra den käre sjuke öfver floden 
till fridslandet på andra sidan, 
dit ”Förelöparen” redan ingått. 

(L. Sandell: Korsblomman, 1872, s 54)

barelsebokens sjunde kapitel, satt han 
[Adlof Stackelberg] tillika med åtskil-
liga vänner uppe i koret och fröjdades 
vid tanken på ”det stora missionsmötet 
i himmelen”, då alla Guds barn, frälsta 
af nåd, skola samlas omkring Lam-
met för att aldrig mera skiljas åt. Fem 
månader senare, den 7 Februari 1871, 
invigdes hans stofthydda vid altaret i 
Ukna kyrka åt förgängelsen, för att på 
Herrens tillkommelsesdag uppstå äro-
full och förklarad. 

Herren hastade med sin tjenare och 
kallade honom hem från arbetet, innan 
åldern hunnit göra hans steg vacklande 
eller strö sin snö öfver hans hjessa. Re-
dan under ofvannämnda missionsfest i 
Ukna kyrka erfor han förebuden till en 
sjukdom, om hvilken han tycktes ana, 
att den skulle blifva hans sista. För att 
söka läkarehjelp begaf han sig omedel-
bart efter mötet upp till hufvudstaden. 
Dervid upptäcktes, att sjukdomen var 
af ganska allvarlig beskaffenhet, och 

Ukna kyrka
Foto: Kalmar läns museum
https://digitaltmuseum.org

ödsbudet väckte sorg och be-
störtning vida omkring. Hans 
stoft fördes på tåget till Norr-

köping och därifrån landsvägen. Mil 
efter mil gick sorgetåget genom [de]
Adelsvärdska och Stackelbergska be-
sittningarna. De närmaste följde efter i 
flera slädar. Tacksamma, älskande hän-
der hade grankantat och grönbarrat 
den vita vägen, och när kvällen skym-
de, tändes ljus i alla fönster även i de 
ringaste kojor utmed vägen. De ville på 
detta sätt visa sitt deltagande för dem 
som sörjde deras vördade och avhållne 
husbonde.

Doktor Peter Fjellstedt vigde grevens 
jordiska omhölje till den sista vilan. 
Det var en gripande stund, då stoftet 
gömdes i familjegraven i Ukna kyrko-
gård. Hans maka lät på hans gravvård 
rista orden: ”Allt i alla Kristus”.

(K. F. Karlsson:  
Trosvittnen i det svenska Sion, 1924, s 67)

D

roseniUs och stackeLberg
r 1852 kom C. O. Rosenius i per-
sonlig förbindelse med ”läsargre-
ven” på Stensnäs, Adolphe Stack-

elberg den yngre. I ett brev till pastor 
Robert Baird i New York av den 11 
juni 1852 omtalar Rosenius, att han 
sex månader tidigare började lägga 
märke till att tre unga damer, dött-
rar i en grevlig familj, regelbundet 
började infinna sig vid hans möten. 
Snart sökte de upp Rosenius och del-
gåvo honom sina själsbekymmer. De 
berättade då också om sin farbror, 
greve Stackelberg, som tydligen var 
en i Kristi kärlek brinnande män-
niska. Det dröjde ej länge, förrän 
Rosenius fick brev från Stackelberg 
med begäran om ett större antal ex-
emplar av Pietisten. Stackelberg ut-
tryckte även sin tacksamhet för all 
den nåd han upplevat genom läs-
ningen av denna tidning. ”I går”, dvs. 
den 10 juni 1852, skriver Rosenius, 
”inträdde denne herre tillsammans 
med sina brorsdöttrar i mitt hem. 
Full av kärlek omfamnade han mig 
och berättade om, huru det var ge-
nom Pietisten, som Gud fått frälsa 
hans själ. Alla närvarande rördes till 

tårar att höra honom berätta detta 
och om den kamp, han genomgått 
för att övervinna synden och otron, 
till dess evangelii förlösande ord ge-
nom omnämnda tidskrift gav honom 
ljus över sanningen, sådan den är i 
Kristus. Han berättade ock flera ex-
empel, då han genom Guds nåd lyck-
ats föra andra själar till Kristus. Det 
var för att utöva sådan mission, han 
hade rekvirerat så många exemplar 
av Pietisten, som han närmast spritt 
bland sina underlydande.”

(N. Rodén: Den evangeliska väckelsen  
i Kalmar län, 1952, s 144)

Å

sista missionsmÖtet
en 6 och 7 September 1870 
firade nämnda missionsför-
eningar sitt vanliga årsmöte i D Ukna kyrka. Andra mötesdagen, då 

festen avslutades med ett föredrag 
öfver de dyrbara slutorden i Uppen-
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Silverdalens Evangelisk Lutherska Församling
2018, sammanställt av 

n psalm i svenska psalmbo-
ken, som sjungits mest af alla 
vid Stensnäs, är ps. n:r 96. Det 

var oförgätligt att höra, med hvilken 
glädje och hänförelse grefve S. Med 
sin klara, vackra stämma sjöng: ’Vi 
tacka dig, o Jesu god, som rinna lät 
ditt dyra blod’”.

(N. Rodén: Den evangeliska väckelsen  
i Kalmar län, 1952, s 295)

E
psaLm 96

1. Vi tackar dig, o Jesu god,
Som rinna lät ditt dyra blod.
Från satans makt och arga list
Har du oss löst, o Jesu Krist.

2. Vi beder dig, sann Gud och man:
Slit sönder våra synders band,
Fräls oss ifrån en evig död
Och stå oss bi i all vår nöd!

3. Bevara oss för syndens men.
När korset trycker, var ej sen
Att hjälpa, styrka, stödja så,
Att det för svårt ej vara må!

4. O Jesu, du vår broder kär,
Du vill oss alltid vara när.
I vårt elände hos oss bliv
Och hjälp oss till ett evigt liv!

C. Vischer, 1597
J. Svedberg, 1694


