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På 1700-talet for en svensk 
präst till Nordamerika. När 
han kom hem gav han ut en 
bok om livet i den tidigare 
svenska kolonin Nya Sverige. 
Nu utkommer boken på nytt.

Prästen som for över Atlanten 
hette Israel Acrelius. 

Mannen som nu ger ut boken 
är Hans Lindqvist. Han har 
också varit utsänd präst – men 
till Afrika.

När Hans Lindqvist återkom 
till Sverige fick han tjänst i Fel-
lingsbro socken i Västerås stift. 
I samma socken fick Israel 
Acrelius tjänst när han återkom 
till Sverige från tjänsten i Ame-
rika.

I Fellingsbro blev Hans Lind-
qvist medveten om Israel Acre-
lius betydelsei USA, särskilt när 
en busslast svenskamerikaner 
oannonserat kom till Fellings-
bro för att söka efter Acrelius 
rötter. En av besökarna visste 
till och med att Acrelius döpt en 
av hennes förfäder.

Minnet av svenske prästen Is-
rael Acrelius är fortfarande le-
vande i USA. De svenska präs-
ternas betydelse i Nordamerika 
togs nyligen upp vid ett histo-
riskt seminarium i Philadelphia.

Boken kom 1759
Det var åren 1638–1655 som 

Sverige hade kolonin Nya Sve-
rige vid kusten i östra USA. Nya 
Sverige sträckte sig 20 svenska 
mil upp längst Delawarefloden. 
Under dessa år fanns omkring 
700 svenskar bosatta i kolonin. 
Men kolonin erövrades av hol-
ländarna.

När USA skrev sin självstän-
dighetsförklaring 1776 bodde 
1 200 svenskar kvar i området.

Svenska kyrkan kände ett an-
svar för de utvandrade svensk-
arnas andlighet. Ärkebiskop 
Henrik Benzelius övertalade år 
1749 Israel Acrelius att fara 
över Atlanten och bli kyrkoher-
de i tre svenska församlingar.

Långt in på 1800-talet fanns 
det fortfarande svensktalande 
präster i det forna koloniområ-
det. Den siste svensktalande 
prästen dog 1831.

Israel Acrelius var 35 år när 
han for. Han var ännu ogift. 
Men han bad redan efter sju år 
om att bli hemkallad då han 
hade insjuknat.

Väl hemma fick han i två år 
betald ledighet för att skriva en 
bok om svenskarna i den forna 
kolonin. Boken kom ut 1759. 
Acrelius blev också ärkebisko-
pens rådgivare i nordamerikan-
ska frågor. 

Används fortfarande
Efter de två åren fick Acrelius 

tjänst som kyrkoherde i Fel-
lingsbro socken, en eftertraktad 
tjänst då prästerna på den tiden 

via eget jordbruk skulle bidra 
till sin försörjning. Fellingsbro 
ligger i bördig jordbruksbygd.

Acrelius bok har flera gånger 
översatts till engelska. Första 
gången 1874. Boken används 
nu vid amerikanska lärosäten i 
ämnet kolonialhistoria. 

Israel Acrelius finns ännu i 
det amerikanska medvetandet. 
Hans iakttagelser på 1700-talet 
om fina smidesarbeten i Penn-
sylvania liksom hans brev hem 
till Sverige om amerikanernas 
förtjusning i äppelpaj, har nyli-
gen citerats i amerikansk press 
och radio.

Moderniserat boken
I Sverige har boken fram till 

nu endast funnits i den svårlästa 
frakturstilen. Nu har Hans 
Lindqvist använt sig av ett mo-
dernare tryck, men i stort be-
hållit Acrelius svenska, vilken 
visar sig vara lättläst.

Boken heter Beskrifning om de 
Swenska församlingarnas forna 
och närvarande tillstånd.

Hans Lindqvist har ägnat två 
år av sitt liv som pensionär åt 
att modernisera boken. Han an-
ser att boken ger en fördjupad 
förståelse av svenskt liv i möte 
med främmande kulturer.

Om detta har Hans Lindqvist 
själv insikt. Han prästvigdes 
1961 och har bland annat varit 
missionär i Liberia. Han har 
också ägnat sig åt själavård till 
svenskarna som var anställda i 
företaget Lamco.

Israel Acrelius skriver mycket 
om kolonins historia. Han be-
rättar om tidigare präster och 
ämbetsmän. 

Han besöker ett herrnhutiskt 
kloster. 

Han berättar om vad svensk-
arna äter, vilket i stort liknade 
ett svenskt kosthåll. Han berät-
tar om vad slags träd det finns i 
Amerika. Det är en bok fylld av 
upptäckarglädje. 1700-talet är 
ju också Linnés tid med upp-
täckter.

Mötet med indianerna tycks 
ha varit gott, även om också 
strider förekom.

Skandaler och skvaller
Israel Acrelius berättar även 

om tidigare händelser och skan-
daler i kolonins historia. Till ex-
empel om hur prästen Lars Lo-
kenius fått se sin otrogna hustru 
rymma med en man i en ek-
stock över floden. Guvernören i 
Maryland ombeds infånga pa-
ret. Lokenius vill ha en ny maka, 
men gifter om sig lite för snabbt 
efter händelsen och förlorar för 
en tid sin rätt att bära prästkap-
pa.

År 1701 ska en Anders Sandel 
sändas ut. En annan kyrkoher-
de, Lars Tollstadius, får lust att 
följa med, men avvisas av 
Svenska kyrkan. Tollstadius ger 

sig då på eget bevåg iväg utan 
pass, fullmakt och rekommen-
dation. Tollstadius lyckas en tid 
få vara präst där borta innan 
Anders Sandel kommer fram. 
Bluffen avslöjas.

Gifte sig med prästdotter
I Christina församling ska en 

kyrka byggas ut. Den invigs 
1699. Räkenskaperna gås ige-
nom. Kostnaderna blev 800 
pund. Kyrkoherden efterskän-
ker utlånade 135 pund. Men det 
upptäcks att Johan Hansson 
Stillman lånat ut 320 pund. Han 
vill ha 10 procent i ränta, trots 
att endast 8 procent är tillåtet. 
Man hotar anmäla honom till 
guvernören. Då kan han få böta 
100 pund.

Men inför detta hot efterskän-
ker Johan Hansson Stillman 
hela skulden. 

Det slutar i försoning. Still-
man får hedern att sitta på 
främsta bänk i kyrkan. Han blir 

också utlovat ett gravställe. 
Acrelius bok är fylld av sådana 
små intressanta historier om liv 
och leverne därborta.

Väl hemkommen till Sverige 
gifter sig Israel Acrelius med 
Katarina Elisabet Strangh, dot-
ter till företrädaren i Fellings-
bro. Paret får fyra döttrar. 

Kyrkoherden blir också riks-
dagsman i några år.

1772 köper han gården Västra 

Torvesta nära kyrkan i Fellings-
bro. Han är i 42 år kyrkoherde i 
Fellingsbro.

Den 25 april 1800 inträffar ett 
åskväder i trakten. Man tror 
Acrelius skulle upp och titta, 
men han faller i en trappa och 
avlider 85 år gammal.

Israel Acrelius är begravd un-
der koret i Fellingsbro kyrka.

Lars Sönnergren

Ger ut 300 år 
gammal bok

VECKA 14 • 2019 •

Hans Lindqvist, här utanför domkyrkan i Västerås, där han 
en gång prästvigdes. Till vänster Acrelius bok, moderniserad 
och i lättläst typsnitt. Nedan ett porträtt av Israel Acrelius.


