
Oskar Norstedt
(Född 1839).
Komminister i 
Nössemarks Församling 
1865 – 1880.

Var en stark och uppoffrande ledare för 
den andliga rörelsen i Nössemark med 
omnejd.

Viktor Myrén
Viktor Myrén. 

”Jag tog med mig hem en av 
dessa stenar och lade den på
skrivbordet. 
Men det förunderliga var, att
efter det jag funnit denna sten,
syntes det mig som om de 
gamlas liv däruppe vid gränsen,
deras kamp och försakelser 
började klinga från stenen.

Jag såg väckelsens människor
och jag tyckte mig höra deras
stämmor och följde deras
gärningar från mörker till 
klarhet.
Då tog jag detta som en kallelsens
röst från ovan och började skriva 
ner det jag hört från barndomen
och vad jag själv sett i mina 
barnaår”.

Citat från en intervju med Myrén 
om inspirationen att skriva, när han 
fick veta att man funnit hans mor 
Marjas bönealtare i skogen ovanför 
hemmet.

Mor Marjas 
bönealtare.

”..Kvinnorna faller in i sången, den växer till ett dovt brus, och Lax tycker att både tid och 
rum ha försvunnit. Han bäres av vännernas röster högt ovan skyarna. Då tycker han, att det 

ringer vid himmelrikets portar, det ringer på gamle Lax, att han skall lämna Udden.

Han lyfter ögonen och tycker, att synen har återkommit. Han ser himmelens portar 
öppna sig, men det är inte de portarna han såg, då han blev solblind, och där står 

Gud Fader och välkomnar den ensamme vandringsmannen från Udden.
De som sitta runt kring hans läger kunna inte fatta hur det är med gamle Lax, han sitter 
stödd av Böret och ser mot taket, tills de höra hans röst, som från en annan värld långt, 

långt bortom både Udden, Fjällsjön och Storskogen: - Nu ser jag.. Guds… ansikte.

Därefter sjunker han tillbaka på sitt läger med stelnade ögon. Det blir stilla på Udden. 
En och annan snyftning hörs, en fluga slår mot psalmodikonsträngen, och den ger ett ljud..
Men Eljas reser sig upp för att öppna bägge fönstren i den klara soldagen.- Lax på Uddens 
själ skall ha fri väg mot det himmelska paradiset, säger Eljas, han har så ofta gått den smala 

och steniga vägen, att han förtjänar en stor och fri väg till fadershuset”.
--------------------------------

Viktor Myréns skildringar från Gränstrakten Nössemark av ”vanliga” människors vardag 
och av original som Lax på Udden, Nils på Stampen osv från en svunnen tid, är en 

ovärderlig skatt, som vi nu här på nytt får ta del av.
 
  Några recensioner från tidigare utgivning.

”Detta verk har sagans glans och verklighetens påtaglighet.. Kommer att bli en 
folkrörelsernas klassiska tillgång.”  Svenska Morgonbladet.

”Fullmogna skapelser av en konstnärligt ansvarskännande diktare.. en västsvensk
 motsvarighet till ´Jerusalem.”   Göteborgs Handelstidning.

”..visar att vi här har att göra med en mogen diktare av icke vanliga mått, en författare 
som kommer med en frisk vind och betecknar en förnyelse inom den religiösa 
berättarkonsten i vårt land.”   Stockholmstidningen.

”Dessa folkrörelsens karoliner har härmed levandegjorts på ett sätt som saknar 
motsvarighet i religiös svensk litteratur”.  Social-Demokraten.

från Norge.
”.. er av rystende virkning. Dette verk er ekte o levande, fordi det er skrevet med den 
inspirerende kraft som kjärligheten til emnet gir”. Aftenposten.

--------------------------------

Ansvarig utgivare. Dals-Eds Missionsförsamling.  Tryckeri. AI-Tryck, Bengtsfors.
Boken kan beställas på tel. 0534-108 05.

Vill du veta mer om Nössemark och väckelsen i gränstrakterna kan du besöka Församlingens 
Hemsida:  www. missionskyrka.com

Mästaren vid gränsen
De goda fotspåren

”Kulturskildringar ur folkväckelsens historia”.

Backens Missionshus.
Byggt 1888.
Dess tillkomst beskrivs 
utförligt i boken 
”Mästern vid gränsen”.

Johannes Andreasson. 
”Kolportör Johannes”.
(Född 1848).
1869 flyttade han till 
Halden. Kom till tro i 
Metodistförsamlingen.
Flyttade tillbaka till  Nössemark 1872. 
Blev antagen vid Fosterlandsstiftelsens 
kolportörskola, Johannelund. 
Var föreståndare i Nössemarks 
friförsamling 1881 – 1918.

Mästaren
vid

gränsen
------------
De goda
fotspåren

Viktor
Myrén



Förord.

Det var i mitten av 70-talet, i egenskap av pastor i Missionsförsam-
lingen på Backen i Nössemark, som jag för första gången stiftade 
bekantskap med denna gränstrakt, dess vackra natur och säregna 
personligheter.

Där fanns Agnar i Bomarken, son till Kolportör Johannes, och Ingeborg 
Dahlström, dotter till Sångaren och Predikanten Ludvig Olsson,  och många 
fler. Jag ska sent glömma stunder av gemenskap och samtal på ”Det heliga 
berget”. Det vilade en djup förtröstan och en varm innerlighet i deras 
Gudstro.

Varje år, en augustisöndag hålls Nössemarksmötet. Det inleds alltid med
en läsning från Viktor Myréns ”Mästaren vid gränsen”, eller från någon 
av de två andra av hans böcker, som skildrat just denna bygds, folkligt 
förankrade andliga skeende.

Både Ingeborg Dahlström och Agnar i Bomarken är sedan många år 
döda.  Det var ett hedersuppdrag att få tjäna, då deras stoft vigdes till 
gravens ro och vila i  Nössemarks kyrka. Men det är som om de fortfarande 
lever, på något sätt, förutom alla dessa andra personligheter från denna bygd. 
Och det vilar ett ansvar på oss som finns kvar, att föra detta levande arv vidare.

Ett sätt är att ge ut Viktor Myréns böcker på nytt. Denna gång, som senast  
de gavs ut 1959 på Gummessons bokförlag, med två titlar i en och samma 
utgåva; ”Mästaren vid Gränsen” och ”De goda fotspåren”. Det sker med tillstånd 
från Missionskyrkans nuvarande förlag och med samtycke från Viktor Myréns 
anhöriga.

Vi har valt att använda faksimiltryck, och bevarar därmed också helt den 
ursprungliga utformningen och texten, utan några ändringar.

Det är med stor glädje och tacksamhet vi här på nytt kan presentera detta 
stycke unika litterära verk, och med en förhoppning om dess stora betydelse 
också för vår tid.

Gunnar Olsson 
Dals-Eds Missionsförsamling



Tryck: Ai-Tryck AB, Bengtsfors 2004.































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Oskar Norstedt
(Född 1839).
Komminister i 
Nössemarks Församling 
1865 – 1880.

Var en stark och uppoffrande ledare för 
den andliga rörelsen i Nössemark med 
omnejd.

Viktor Myrén
Viktor Myrén. 

”Jag tog med mig hem en av 
dessa stenar och lade den på
skrivbordet. 
Men det förunderliga var, att
efter det jag funnit denna sten,
syntes det mig som om de 
gamlas liv däruppe vid gränsen,
deras kamp och försakelser 
började klinga från stenen.

Jag såg väckelsens människor
och jag tyckte mig höra deras
stämmor och följde deras
gärningar från mörker till 
klarhet.
Då tog jag detta som en kallelsens
röst från ovan och började skriva 
ner det jag hört från barndomen
och vad jag själv sett i mina 
barnaår”.

Citat från en intervju med Myrén 
om inspirationen att skriva, när han 
fick veta att man funnit hans mor 
Marjas bönealtare i skogen ovanför 
hemmet.

Mor Marjas 
bönealtare.

”..Kvinnorna faller in i sången, den växer till ett dovt brus, och Lax tycker att både tid och 
rum ha försvunnit. Han bäres av vännernas röster högt ovan skyarna. Då tycker han, att det 

ringer vid himmelrikets portar, det ringer på gamle Lax, att han skall lämna Udden.

Han lyfter ögonen och tycker, att synen har återkommit. Han ser himmelens portar 
öppna sig, men det är inte de portarna han såg, då han blev solblind, och där står 

Gud Fader och välkomnar den ensamme vandringsmannen från Udden.
De som sitta runt kring hans läger kunna inte fatta hur det är med gamle Lax, han sitter 
stödd av Böret och ser mot taket, tills de höra hans röst, som från en annan värld långt, 

långt bortom både Udden, Fjällsjön och Storskogen: - Nu ser jag.. Guds… ansikte.

Därefter sjunker han tillbaka på sitt läger med stelnade ögon. Det blir stilla på Udden. 
En och annan snyftning hörs, en fluga slår mot psalmodikonsträngen, och den ger ett ljud..
Men Eljas reser sig upp för att öppna bägge fönstren i den klara soldagen.- Lax på Uddens 
själ skall ha fri väg mot det himmelska paradiset, säger Eljas, han har så ofta gått den smala 

och steniga vägen, att han förtjänar en stor och fri väg till fadershuset”.
--------------------------------

Viktor Myréns skildringar från Gränstrakten Nössemark av ”vanliga” människors vardag 
och av original som Lax på Udden, Nils på Stampen osv från en svunnen tid, är en 

ovärderlig skatt, som vi nu här på nytt får ta del av.
 
  Några recensioner från tidigare utgivning.

”Detta verk har sagans glans och verklighetens påtaglighet.. Kommer att bli en 
folkrörelsernas klassiska tillgång.”  Svenska Morgonbladet.

”Fullmogna skapelser av en konstnärligt ansvarskännande diktare.. en västsvensk
 motsvarighet till ´Jerusalem.”   Göteborgs Handelstidning.

”..visar att vi här har att göra med en mogen diktare av icke vanliga mått, en författare 
som kommer med en frisk vind och betecknar en förnyelse inom den religiösa 
berättarkonsten i vårt land.”   Stockholmstidningen.

”Dessa folkrörelsens karoliner har härmed levandegjorts på ett sätt som saknar 
motsvarighet i religiös svensk litteratur”.  Social-Demokraten.

från Norge.
”.. er av rystende virkning. Dette verk er ekte o levande, fordi det er skrevet med den 
inspirerende kraft som kjärligheten til emnet gir”. Aftenposten.

--------------------------------

Ansvarig utgivare. Dals-Eds Missionsförsamling.  Tryckeri. AI-Tryck, Bengtsfors.
Boken kan beställas på tel. 0534-108 05.

Vill du veta mer om Nössemark och väckelsen i gränstrakterna kan du besöka Församlingens 
Hemsida:  www. missionskyrka.com

Mästaren vid gränsen
De goda fotspåren

”Kulturskildringar ur folkväckelsens historia”.

Backens Missionshus.
Byggt 1888.
Dess tillkomst beskrivs 
utförligt i boken 
”Mästern vid gränsen”.

Johannes Andreasson. 
”Kolportör Johannes”.
(Född 1848).
1869 flyttade han till 
Halden. Kom till tro i 
Metodistförsamlingen.
Flyttade tillbaka till  Nössemark 1872. 
Blev antagen vid Fosterlandsstiftelsens 
kolportörskola, Johannelund. 
Var föreståndare i Nössemarks 
friförsamling 1881 – 1918.

Mästaren
vid

gränsen
------------
De goda
fotspåren

Viktor
Myrén


