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Ingvar Dahlbacka

Minnesvården på Johannes Bäcks grav
Om skapandet av ett minnesmärke  
för den evangeliska rörelsen

Den 21 augusti 2018 besökte min hustru och jag en begravningsplats drygt 100 
kilometer nordost om Åbo. Vi upprepade besöket den 14 juni 2019. Begravnings-
platsen ligger i Sastamala stad och dess namn är Roismala. Vi var intresserade av en 
speciell grav, nämligen kyrkoherden och väckelseledaren Johannes Bäcks grav. Med 
hjälp av gps-navigering hittade vi fram till begravningsplatsen och när vi väl var där 
var det ingen svårighet att hitta den grav vi sökte.1

Minnesvården
Minnesvården på Johannes Bäcks grav är tillverkad av mörkgrå granit och den är 
högre än de !esta andra gravvårdarna i omgivningen.2 På minnesvården "nns !era 
inskrifter. På framsidan av den övre delen av gravstenen kan man läsa: Kirkkoherra 
Johannes Bäck * 18 31/10 50  † 19 28/1 01 och nere på sockeln "nns ingraverat på 
"nska bibelordet från Daniel 12:3: ”Opettajat paistavat niinkuin taivaan kirkkaus, 
ja jotka monta opettavat vanhurskauden niinkuin tähdet alati ja iankaikkisesti” 
(Men lärarena skola lysa som himmelens sken, och de som många undervisa till 
rättfärdighet, såsom stjernor i evighet, enligt Karl XII:s Bibel). På baksidan av sock-
eln "nns följande strof ur Lina Sandells sång Om dig, om dig, o Jesus, vill jag sjunga 
ingraverad:

O, kärleksdjup, o under öfwer under,
Att jag är frälst, att jag är frälst!
Att jag i dig är salig alla stunder,
Hvad tid som helst, hvad tid som helst.

På den norra sidan av sockeln står på svenska ”Evangelii wänner i Finland reste vår-
den” och på den södra sidan "nns motsvarande text på "nska. 

1 Till Roismala begravningsplats se exempelvis https://www.sastamalanseurakunta."/hautausmaat/
tyrvaan-kappelihautausmaa, läst 11.10.2019.

2 En bild av minnesvården "nns i Koskenniemi 1998, 205.
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Vem var Johannes Bäck?
Avsikten med föreliggande artikel är att undersöka och diskutera hur man från 
Lutherska Evangeliföreningens i Finland sida genom tillkomsten av ovannämnda 
minnesvård på Johannes Bäcks grav försökte skapa ett minnesmärke för den evang-
eliska rörelsen i Finland. För att kunna göra detta behöver vi ändå först i korthet 
presentera den person, på vars grav minnesvården har rests.

Hans namn var alltså Johannes Bäck.3 Han kom under slutet av 1800-talet att 
framstå som den kanske främste ledaren inom den evangeliska rörelsen i Finland.4 
Redan från 1870-talet och i synnerhet från 1880-talet fram till sin död år 1901 kom 
nämligen Johannes Bäck att i många avseenden inneha den ledarroll som Fredrik 
Gabriel Hedberg tidigare hade haft inom den evangeliska rörelsen.5

Johannes Bäck var född i Forsby i Nykarleby år 1850. Han var son till en mycket 
känd fältskär och folkkirurg som hette Jakob Bäck.6 Redan som 19-åring blev Jo-
hannes Bäck – med dispens för sin ålder – prästvigd och sin första prästtjänst "ck 
han i det "nskspråkiga Lappajärvi i Österbotten. Det var här som han anslöt sig 
till den evangeliska rörelsen. Under de följande åren kom han att bli en av den 
evan geliska rörelsens ivrigaste förkämpar i Österbotten. År 1873 blev han kom-
minister i Vasa. Här verkade han fram till 1878 då han blev kapellan i Nykarleby.7 
Under Bäcks Nykarlebytid började så kallade evangelifester "ras i olika församlingar 
i Öster botten. Det var stora tillställningar som i regel samlade tusentals deltagare. 
De kallades till en början för Evangeliföreningens "lialfester och den första i raden 
av dessa "rades i Soini församling år 1877. Bäck kom från första början att engage-
ras i denna verksamhet och redan under sin Nykarlebytid kom han att fungera som 
festpredikant vid ett stort antal evangelifester runtom i landet.8 

År 1884 blev Bäck överombudsman för Lutherska Evangeliföreningen i Finland. 
Föreningen hade grundats år 1873 som en takorganisation för den evangeliska rö-
relsen. I sin uppgift som överombudsman kom Bäck framför allt att arbeta för och 
utveckla kolportörsverksamheten och inte minst evangelifestverksamheten Antalet 
evangelifester ökade mycket kraftigt vid denna tid och Bäck engagerade sig aktivt 

3 Till Johannes Bäck se Törnwall 1901; Lindgren 1948–1951 I, 72–85; II, 46–61; III, 66–81; IV, 
15–43; Tamminen 1947, 537-551; Koskenniemi 1998.

4 Till den evangeliska rörelsen se exempelvis Takala  1929-1948; Koskenniemi 1964; Koskenniemi 
1967; Arkkila 1975; Koskenniemi 1984; Dahlbacka 1987.

5 Till F.G. Hedberg se exempelvis Wennerström 1896; Sipilä 1896; Schmidt 1948; Suokunnas 
2011.

6 Till Jakob Bäck, se Österbottniska Posten 1927 http://www.nykarlebyvyer.nu/sidor/texter/prosa/
op/jakhohback_27.html, läst 11.10.2019 och Nykarleby stads historia del II, sid 691—693 http://
www.nykarlebyvyer.nu/sidor/texter/prosa/birck/ii/jjback.htm, läst 11.10.2019.

7 Koskenniemi 1998, 7–66.
8 Koskenniemi 1967, 160–164; Dahlbacka 2009, 24–37.
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i dessa fester. Bäck deltog också mycket !itigt i den kyrkliga och teologiska debat-
ten. Det är ingen överdrift att påstå att han ledde föreningen med fast hand och att 
han var den tongivande när det gällde föreningens orientering både i teologiskt och 
organisatoriskt avseende.9 

År 1889 blev Bäck kyrkoherde i Tyrvis, på "nska Tyrvää. Tyrvis utgör i dag en 
del av Sastamala stad. Här kom han att verka fram till sin död 1901. Vid sidan av 
församlingsarbetet gav Bäck fortfarande en stor del av sin tid åt Evangeliföreningen 
och dess verksamhet. Han var medlem av föreningens styrelse och kom att spela 
en central roll i den teologiska debatt som fördes inom föreningen vid mitten av 
1890-talet och som "ck ett synligt uttryck i det så kallade Härmämötet år 1895.10 
Bäck var också en !itig författare. Vida spridd blev hans bönbok ”Fremlingarnes 
hemlif ” som utkom på svenska år 1886 och på "nska år 1887. När Lauri Kosken-
niemi år 1998 utgav sin Bäck-biogra" konstaterade han att bönboken fram till dess 
hade tryckts i elva upplagor på svenska i sammanlagt 48 000 exemplar och på "nska 
i 20 upplagor i sammanlagt 164#300 exemplar. Det betydde sammanlagt 212#300 
exemplar, vilket måste betraktas som ett mycket stort antal.11 Johannes Bäck skrev 
också många sångtexter. I den nuvarande upplagan av Evangeliföreningens sångbok 
Sionsharpan "nns inte mindre än 17 sångtexter och bearbetningar av honom.12

Johannes Bäck dog en mänskligt sett alltför tidig död. Han var bara 50 år när han 
till följd av blindtarmsin!ammation dog den 28 januari 1901. 

Monumentet och den rumsliga vändningen
På vilket sätt försökte man alltså från Evangeliföreningens sida genom den minnes-
vård som sommaren 1901 restes på Johannes Bäcks grav skapa ett minnesmärke för 
den evangeliska rörelsen och i vilka avseenden kan gravplatsen genom denna min-
nesvård återspegla något av rörelsens rumslighet? 

När det gäller denna fråga kan vi notera att forskarnas intresse för rumslighet 
och platser har varit mera påtagligt under de senaste decennierna än tidigare. Detta 
beror åtminstone till en del på att många händelser på det politiska planet i slutet av 
1900-talet har aktualiserat rummets betydelse. Det gäller exempelvis Berlinmurens 
fall, Sovjetsystemets kollaps och krigen på Balkan. Den engelske historikern Eric 
Hobsbawm har talat om det korta 1900-talet och det "nns andra forskare som har 
menat att 1900-talet både började och nådde sitt slut i Sarajevo. Och i alla dessa 
sammanhang har betydelsen av plats och rum varit särskilt betydelsefulla.13 

9 Koskenniemi 1998, 67–133.
10 Koskenniemi 1998, 135–205.
11 Koskenniemi 1998, 90–92.
12 Sionsharpan 1993, 628.
13 Se exempelvis Michalski 1998, 148–153; Hobsbawm 1999, 19–34. 
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I de forna öststaterna gick man till storms mot bilder från den kommunistiska 
eran och statyer och monument revs ner eller !yttades. I samband med den etniska 
rensningen på Balkanhalvön medmonterades byggnader och broar. Det gällde att 
omskapa rummet för att tillskriva det nya betydelser. I forskningen har man talat 
om ”the spatial turn” eller ”den rumsliga vändningen”. Detta begrepp kan tillskrivas 
olika betydelser, men om man kort försöker beskriva vad själva fenomenet handlar 
om så kan man konstatera att det riktar fokus mot ”rumsliga metaforer, rumsliga 
praktiker, rumslig organisering och sociala och kulturella villkor för territoriers ut-
formning”. Intresset för det rumsliga har tagit sig uttryck inom en rad olika veten-
skapsgrenar, men också inom historievetenskapen. Detta har kommit till synes inte 
minst kring forskningen av monument och minnesmärken.14  

Det har hävdats att under moderniteten förblev synen på rummet – både i teori 
och i praktik – något absolut. Det betydde att rummet, i likhet med tiden, behand-
lades som ett objektivt fenomen som existerade oberoende av dess innehåll. Den 
rumsliga vändningen betydde ett ifrågasättande av detta förhållande. Rummet ses 
inte längre som något absolut, som står utanför samhälleliga och historiska sam-
manhang, utan det är samman!ätat med de processer varigenom det konstrueras 
och observeras. Betydelsen av ett rum är alltså inte något som en gång för alla är 
färdig, utan den kan skapas genom olika praktiker och de sammanhang till vilka 
dessa praktiker relaterar. Detta kommer särskilt tillsynes i fråga om olika monument 
och minnesmärken. Genom skapandet och placeringen av dessa och genom olika 
rituella handlingar i samband med att dessa avtäcks eller när man genomför upp-
vaktningar vid dem skapas ett speciellt rum. Inom historieforskningen har rummet 
– exempelvis i jämförelse med tiden – i regel inte spelat något stor roll. Ändå är det 
tydligt att en rumslig dimension står att "nna också i de !esta sammanhang inom 
historien, inte minst ifråga om studiet av statyer, monument och minnesmärken.15 

När det gäller studiet av platser och rum i ett historiskt perspektiv kom det fran-
ska verket Les Lieux de Mémoire med Pierre Nora som redaktör att bli särskilt bety-
delsefullt. Det utkom i sju band åren 1984–1992 och tar särskilt fasta på studiet av 
minnesplatser och deras materiella, symboliska och funktionella betydelser. I sin in-
ledning gör Nora en mycket tydligt åtskillnad mellan begreppen minne och historia, 
där minnet representerar något ursprungligt, levande och kollektivt medan historien 
är något cementerat och dött som människan tar till när minnet inte längre går att 
hålla fast vid.16 

14 Se exempelvis Rondell 2010, 17.
15 Rondell 2010, 25–31.
16 Nora 1996, 1–20.
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Tillkomsten av minnesvården på Johannes Bäcks grav
Inom forskningen kring statyer, monument och minnesmärken har man alltså kun-
nat konstatera att rummet spelar en viktig roll. Det gäller både ifråga om deras 
tillkomsthistoria, men också ifråga om deras utformning och de berättelser som 
förknippas med dem. När det gäller den minnesvård som sommaren 1901 anskaf-
fades till och avtäcktes på Johannes Bäcks grav, är det alldeles tydligt att man från 
Evangeliföreningens sida ville skapa minnesplats, som på olika sätt skulle lyfta fram 
Johannes Bäck och den verksamhet som han hade lagt i dagen, men som också 
skulle dokumentera den evangeliska rörelsen i tiden och såväl för samtiden som 
för framtiden påminna om dess existens och det som den i teologiskt och kyrkligt 
avseende stod för. 

Insamlingen. Johannes Bäck dog den 28 januari 1901. Kort efter hans död fatta-
de Lutherska Evangeliföreningens i Finland styrelse beslut om att föreningen skulle 
ombesörja att en gravvård skulle anska$as till hans grav. Redan i det följande num-
ret av föreningens tidskrift Sändebudet, vilket utkom den 15 mars 1901, ingick en 
annons med rubriken ”Grafwård på kyrkoherden Johannes Bäcks graf”. I annonsen 
betonades Johannes Bäcks stora betydelse för kyrkan och det konstaterades att det 
från olika delar av landet hade ”hörts uppmaningar att wärkställa en insamling för 
uppresandet af en wård på den käre a!idnes graf”. Av den anledningen anordnades i 
Evangeliföreningens namn en insamling för anska$andet av en gravvård. I annonsen 
vände sig styrelsen därför till alla föreningens ombud och medlemmar och till andra 
för saken intresserade personer och bad dem på sina orter insamla medel för detta 
ändamål. Medlen skulle sändas till föreningens expedition i Helsingfors före den 15 
maj 1901.17

Insamlingen, som alltså pågick under knappt två månader, gick över förväntan. 
Den skedde dels via de insamlingslistor som Evangeliföreningens styrelse sände ut, 
men den skedde också på privat initiativ.18 Visserligen "nns inte insamlingslistorna 
bevarade, så att det skulle vara möjligt att i efterhand avgöra varifrån de insamlade 
medlen kom, men enligt de uppgifter som senare har getts tycks gåvor från hela 
landet ha strömmat in. Och inom en kort tid var den summa som hade insamlats 
dubbelt så stor som styrelsen hade tänkt sig. Det goda insamlingsresultatet gjorde 
att man kunde sikta på att få gravvården på plats redan till sommaren 1901.19 Vi 
kan alltså notera att det var den evangeliska rörelsens folk som genom en landsom-
fattande insamling gjorde en storsatsning för att minnesvården skulle komma till 
stånd. Den var alltså frukten av en gemensam aktion från det evangeliska folket sida.

17 Sändebudet 6/1901, ”Grafwård på kyrkoherden Johannes Bäcks graf”, 87.
18 Sändebudet 8/1901, ”Meddelande”, 120.
19 Byman 1901, 301.
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Avtäckningen av gravvården skedde i samband med evangelifesten i Tyrvis sönda-
gen den 21 juli 1901. Detta var nog ingen tillfällighet. En av Bäcks stora passioner 
hade ju varit evangelifesterna och en av de första verkligt stora evangelifesterna i 
slutet av århundradet hölls i Tyrvis år 1890, dvs. samma år som Johannes Bäck hade 
tillträtt kyrkoherdetjänsten i församlingen. Folk mötte så talrikt upp vid festen att 
deltagarantalet enligt vissa uppskattningar uppgick till 20#000 personer.20 

Att avtäckningen av minnesvården utgjorde en del av programmet vid evangeli-
festen i Tyrvis år 1901 gav den alltså en särskild inramning. Alla som deltog visste 
att just evangelifesterna hade varit Johannes Bäcks särskilda skötebarn. Evangelifes-
ten var också den kyrkliga scen där de !esta personer som mötte upp vid avtäck-
ningshögtidligheten hade sett och hört honom agera på. Och folk mötte upp i stora 
skaror. Enligt pastor L.L. Bymans reportage i tidskriften Sändebudet hade till evang-
elifesten ”infunnit sig en snart oöfverskådlig skara, om hvilken vi tro oss kunna säga, 
att den till största delen bestod af människor, på hvilka endast korsets predikan utöf-
var en dragningskraft såsom intet annat”. Han kunde lika gärna ha skrivit att skaran 
till största delen bestod av den evangeliska rörelsens folk, för så var det förmodligen. 
Festdeltagarna kom nämligen inte bara från närliggande trakter. Också folk ”från 
a!ägsna orter” hade kommit till evangelifesten, som alltså hade avtäckningen av den 
nämnda gravvården som en särskild punkt på agendan.21

I sitt reportage i Sändebudet beskriver Byman målande hur den stora skaran efter 
avslutad evangelifest i den ljusa sommarkvällen begav sig till Roismala begravnings-
plats där avtäckningen av minnesvården var utannonserad till klockan 20:30. Han 
berättar att ”det myllrade af åkdon och vandrare så tätt, att hela den några kilometer 
långa vägen tycktes besatt af ett enda mörkt tåg, som långsamt skred fram”. Byman 
fortsätter med att konstatera att ”allt var präglat af högtidligt alvar, hvilken sedan vi 
framkommit till grafkullen öfvergick i andaktsfull tystnad.”22

Avtäckningstalet hölls av L.L. Byman, som var sekreterare i Evangeliföreningens 
styrelse och en av de centrala gestalterna inom föreningen vid denna tid.23 Talet 
"nns publicerat i Sändebudet och det är med tanke på det tema som här avhandlas 
särskilt intressant. Byman inledde talet med att nämna tre saker som enligt honom 
alla pekade åt samma håll: a) aftonsolen, b) begravningsplatsen och c) avtäcknings-
högtidligheten. Alla dessa gjorde ”gemensam sak” för att stämma de deltagande till 
andakt och till att betänka livets förgänglighet. Men samtidigt påminde de också om 
”ett lefwande hopp genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda”.24 

20 Koskenniemi 1967, 218.
21 Byman 1901, 299.
22 Byman 1901, 300.
23 Berättelse om Lutherska Evangeliföreningens i Finland verksamhet under år 1901, 54.
24 Byman 1901, 300.
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Efter att Byman hade konstaterat detta övergick han till att redogöra för den 
förrättning, som man hade kommit för att utföra. Han konstaterade att en ”sann 
vän till evangelium ingalunda vill fara efter mänsklig ära och mänskligt beröm”. 
Därför är det tydligt att han menade att det faktum att man hade insamlat medel 
för en minnesvård och att man nu stod i beråd att avtäcka den behövde motiveras. 
Det gjorde han genom att hänvisa till historien. Redan när det gällde Gamla Tes-
tamentets patriarker fanns !era exempel på att man hade upprest minnesmärken. 
Han hänvisade också till att det i evangelierna berättas att Jesus – trots att han inte 
hade något att luta sitt huvud mot – ändå blev begraven som en rik. Han nämnde 
också att man tidigare hade upprest en liknande minnesvård på Fredrik Gabriel 
Hedbergs grav.25 Även när det gällde att samla in medel till vården på Hedbergs grav, 
vilket hade skett fem år tidigare, hade en liknande insamling initierats av Evangeli-
föreningen.26 Och enligt Byman tycks det ha varit särskilt viktigt att påminna de 
närvarande om detta. Hade man samlat in medel till en minnesvård åt Hedberg, så 
var det också på sin plats att samla in medel till en minnesvård åt Johannes Bäck.

Att man reste en minnesvård på Johannes Bäcks grav ansåg Byman att hade ett 
dubbelt syfte. Dels ville man på detta sätt ”stadfästa hågkomsten af det värk, Her-
ren genom honom utfört för sitt rikes tillväxt i vårt dyra fosterland”, dels ville man 
hedra Johannes Bäcks minne. Byman betonade starkt Johannes Bäcks betydelse som 
andlig ledare. Han hade axlat Fredrik Gabriel Hedbergs mantel när det gällde att 
förmedla evangeliet till Finlands folk. Enligt Byman befann sig Finlands folk före 
Hedbergs tid i ”den sorgliga belägenhet, att nådens ord i den klarhet och det djup, 
som det borde "nnas i ett evangeliskt-lutherskt land, var ganska sällspordt”. Men 
”i detta mörker tände Herren ett välsignadt ljus genom den rörelse till förmån för 
Luthers lära och tro, som utgick från den fasta kämpen för evangelium, F. G. Hed-
berg”. Efter att Hedberg och hans vapenbröder hade slutat striden, hade Johannes 
Bäck varit den främste som hade kämpat för samma dyrbara sak som de. Därför var 
det enligt Byman viktigt att Johannes Bäck hedrades med ett minnesmärke. Detta 
var inte bara en rättighet, utan även en plikt. Genom minnesvården skulle även 
kommande släkten påminnas ”om det värk, för hvilket Joh. Bäck var den främste 
kämpen i närvarande tid”.27

Att Byman framställer Johannes Bäck som den som hade axlat Hedbergs mantel 
och att han såg gravvården inte bara som en minnesvård över Johannes Bäck utan 
också som en minnesvård över ”det värk, Herren genom honom utfört för sitt rikes 

25 Byman 1901, 300–301. Angående avtäckningen av minnesvården på F.G. Hedbergs grav se: Åbo 
Underrättelser 2.9.1896, ”Bref från landsorten”; Sändebudet 18/1896, ”En högtidsdag i Kimito”, 
215–216; Suokunnas 2011, 200–201.

26 Sändebudet 7/1895, ”Tillkännagifvande”, 88.
27 Byman 1901, 301.
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tillväxt” i landet visar tydligt vilken betydelse minnesvården tillmättes inom den 
evangeliska rörelsen. Den skulle för alltid stå som en ständig påminnelse om Bäcks 
insats i evangeliets tjänst och om den evangeliska rörelsens betydelse i dessa trakter.28 

Inskriptionerna på minnesvården bar i sig ett vittnesbörd om den evangeliska 
rörelsens närvaro i sammanhanget. Det framstår nämligen klart att man från Evang-
eliföreningens sida genom de inskrifter som hade graverats in i minnesmärket öns-
kade att den evangeliska rörelsens avtryck tydligt skulle komma till synes. Man ville 
inte bara hedra sin avhållne ledare Johannes Bäck. Man ville också genom vården på 
hans grav markera en ”trons plats” – för att anknyta till ett uttryck som Peter Arons-
son i sin artikel, ”De historiska platsernas betydelse”29, använder om dylika platser 
– eller i detta fall ett evangeliskt rum som för eftervärlden skulle bära vittne om den 
centrala roll som Johannes Bäck hade haft inom den evangeliska rörelsen. Både på 
"nska och på svenska fanns en notering om att det var ”Evangelii wänner” som hade 
rest vården. Hänvisningen till bibelordet i Daniels bok anspelade inte bara på den 
centrala läraruppgift som Johannes Bäck under !era årtionden hade haft inom rö-
relsen. Bibelordet betonade överlag de andliga ledarnas och lärarnas stora betydelse.

När det slutligen gällde sångversen av Lina Sandell, så var detta den sångvers som 
de som närvar vid Johannes Bäcks dödsbädd hade hört honom nynna på alldeles 
kort innan han dog.30 Sången var bekant för den evangeliska rörelsens folk genom 
att den hade publicerats i Evangeliföreningens tidskrift Sändebudet redan år 1879 
och att den hade tagits med i den evangeliska rörelsens sångbok Sionsharpan redan 
år 1886.31 I en utförlig artikel i Sändebudet beskrev A.J. Bäck kort efter att Johannes 
Bäck hade dött i detalj de sista dagarna i sin fars liv och där framhöll han hur de som 
vakade vid hans dödsbädd – under en av de sista nätterna som han levde – hörde 
honom sjunga två verser ur Lina Sandells sång och en av dessa verser var just den 
vers som ingraverades på minnesstenen.32 Också i den nekrolog som Emil Törnwall 
skrev över Johannes Bäck i årsboken Hemåt nämner han att de som ”wakade wid 
sjuklägret, hörde honom med klar stämma sjunga” de nämnda två sångverserna.33 
När en av de främsta kännarna av den evangeliska rörelsen, Lauri Koskenniemi, i 
sin biogra" över Johannes Bäck skriver om dennes andliga arv till kommande ge-
nerationer, så menar han att just den sångvers som "nns citerad på minnesstenen 
på ett kortfattat och komprimerat sätt sammanfattar detta arv.34 Därför är det inte 

28 Byman 1901, 301–302.
29 Aronsson 2009a, 151–153.
30 B[äck] 1901, 74–75; Törnwall 1901, 76.
31 Suokunnas 1992, 33, 196.
32 B[äck] 1901, 74–75.
33 Törnwall 1901, 76.
34 Koskenniemi 1998, 217.
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långsökt att påstå, att man – genom att gravera in just den här sångversen – ville 
markera det som hade varit kärnan i Johannes Bäcks förkunnelse och det som han 
både i sin gärning som församlingspräst och som ledare för den evangeliska rörelsen 
hade betonat.

De medverkande och programmet vid avtäckningshögtidligheten gjorde alla ge-
mensam sak för att påminna om den evangeliska rörelsens närvaro och betydelse i 
sammanhanget. Förutom L.L. Byman, som alltså var sekreterare i Lutherska Evan-
geliföreningen, talade också två av Bäcks ungdomsvänner, nämligen prostarna Gus-
taf von Essen och Christan Sjöblom, vid avtäckningen.35 Tillsammans med Johan-
nes Bäck hade dessa två under 1870-talet utgjort en ledartrio för den evangeliska 
rörelsen i Österbotten. Alla tre hade mycket varmt omhuldat evangelifesttraditionen 
och i övrigt sett sig som förkämpar för den evangeliska rörelsen och Evangelifören-
ingen.36 

Från familjens sida talade pastor A.J. Bäck, som var son till Johannes Bäck.37 
Men A.J. Bäck var tillika överombudsman för Evangeliföreningen vid denna tid 
och det betydde att han samtidigt också representerade nämnda förening.38 För att 
ytterligare betona den evangeliska rörelsens närvaro vid avtäckningshögtidligheten 
sjöng hela den församlade menigheten Fredrik Gabriel Hedbergs sång ”Lofsjungom 
Herrens Jesu kärlek” när täckelset föll.39 Den sången var mycket känd bland den 
evangeliska rörelsens folk. Hedberg hade skrivit den inför pingsten år 1847 och han 
publicerade den i den första delen av sin bok Werklärans Wederläggning, som ut-
kom samma år, liksom också i Allmän Evangelisk Tidning.40 Hedberg skrev sången 
till sin dotter Hulda Katarinas dop och hade själv antecknat att den skulle sjungas 
till melodi av Dimitrij Bortnjanski.41 Då L.L. Byman därför på ”styrelsens för Luth-
erska Evangeliföreningens och evanglii vänners vägnar” överlämnade gravvården till 
den avlidnes familj och Tyrvis församling” gjorde han det ”i hopp, att den försam-
ling, där den a!idne nedlagt sitt mesta arbete och midt under arbetet slutat sina 
dagar, skall ägna densamma den aktningsfulla omwårdnad, som så wäl står tillsam-
man med den kärlek till evangelium och dess förkunnare, hwilken denna församling 
hittills så tydligt bewisat”.42 

35 Till Gustaf von Essen se Colliander 1918; B[äck] 1917a, 64–95; Bäck 1917b; Oberg [1951]. Till 
Christian Sjöblom se S[jöblom] 1918), 53–62. 

36 Dahlbacka 1987, 96–105.
37 Berättelse om Lutherska Evangeliföreningens i Finland verksamhet under år 1901, 54.
38 Till A.J. Bäck se Bäck 1952, 14–40.
39 Till Hedbergs sång ”Lofsjungom Herrens Jesu kärlek” se Suokunnas 1982, 18, 106–107.
40 Hedberg 1847, 126–128; Allmän Evangelisk Tidning 1847, 111–112.
41 Suokunnas 1982, 16; Suokunnas 2011, 148.
42 B[äck] 1901, 302.
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Undersökningen har visat att man från Evangeliföreningens sida genom den min-
nesvård som sommaren 1901 avtäcktes på Johannes Bäcks grav ville åstadkomma 
ett minnesmärke som inte bara skulle relatera till Johannes Bäck som person, utan 
också till den evangeliska rörelsen och till Evangeliföreningen som i Johannes Bäck 
hade haft en ivrig förkämpe och talesman. Det empiriska materialet i artikeln har 
hög grad rört sig kring insamlingen och avtäckningen av minnesvården och det har 
tydligt framgått att man i synnerhet vid avtäckningsfesten från Evangeliföreningens 
sida på olika sätt ville poängtera den evangeliska rörelsens närvaro i allt som sades 
och gjordes i den ljusa sommarkvällen på begravningsplatsen i Roismala. För kom-
mande generationer ville man genom att resa denna minnesvård skapa ett rum där 
kommande generationer skulle påminnas inte bara om Johannes Bäck personligen, 
utan också om den evangeliska rörelsen och det som den stod för både när det 
gällde tolkningen av evangeliet och utformningen av kristen verksamhet, inte minst 
genom de evangelifester som vid denna tid anordnades i föreningens regi i ett stor 
antal församlingar runtom i landet.

För dem som deltog i minnesvårdens tillblivelse, utformning och avtäckning 
handlade det ganska långt om att skapa en historisk plats, där Johannes Bäck och 
hans gärning skulle garanteras en fortsättning också framöver. Förmodligen kunde 
de personer som var samlade vid Roismala begravningsplats den 21 juli 1901 känna 
något av historiens vingslag när de lyssnade till de tal som hölls vid Johannes Bäcks 
grav och med egna ögon "ck se den ståtliga gravsten som de själva med sina gåvor 
hade bidragit till och som kort dessförinnan hade rests på platsen. De befann sig 
– för att uttrycka det med Peter Aronsson – på en plats som gav förutsättningar 
för ett möte mellan det för!utna och samtiden.43 När pastor L.L. Byman och de 
övriga medverkande framhöll Johannes Bäcks betydelse som en viktig ledare inom 
den evangeliska rörelsen och som den som förde vidare arvet från Fredrik Gabriel 
Hedberg, då kunde de rent påtagligt erfara att de stod på en plats där historia och 
samtid strålade samman. Minnesmärket i sig och platsen som det restes på blev i 
sig något av det som i Pierre Noras språkbruk har kallats för ”lieux de mémorie”, 
dvs en plats där många minnen strålade samman.44 Men den skulle också vara mer 
än så. Den skulle även rikta blicken vidare mot kommande tider. För alltid skulle 
platsen påminna besökaren om Johannes Bäck, om hans förkunnarverksamhet och 
om det kristna budskapet i evangelisk tappning som han hade gjort sig till tolk för. 
För att detta skulle bli möjligt behövdes de olika inskrifterna i minnesvården. I dem 
fanns inbäddad den berättelse, som krävdes för att platsen skulle bli något utöver en 

43 Aronsson 2009b, 16.
44 Nora 1996, 18–24.
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vanlig plats. De korta, ingraverade texterna talade sitt tydliga språk. De gav de på 
en gravsten sedvanliga uppgifterna om den dödes namn, yrke, födelsedag och döds-
dag. Men de förmedlade också bibelordet från Daniels bok som anknöt till lärarna 
som undervisar om rättfärdighet. De omnämnde att det var ”evangelii vänner” som 
var initiativtagare till minnesvården och de lyfte fram det som har uppfattats som 
Johannes Bäcks teologiska testamente, sammanfattat i den korta sångversen av Lina 
Sandell. När alla de som själva hade personliga minnen av Johannes Bäck och hans 
verksamhet var borta, skulle de inhuggna texterna i graniten tala om att här fanns 
en trons plats, eller närmare bestämt en plats där vingslagen från den evangeliska 
rörelsen gjorde sig gällande.

Att man reser ett minnesmärke eller ett monument har alltid en orsak. Vanligen 
handlar det om att man vill bevara minnet av en person, en händelse eller en epok. 
På det sättet blir minnesmärken och de platser där de står något av historieberättare 
som dels får sina betraktare att blicka bakåt i historien, samtidigt som avsikten är 
att blickarna skall riktas framåt. Det har också konstaterats att minnesmärken och 
monument inte bara får oss att minnas, de får oss också att glömma. Sålunda menar 
den österrikiske författaren Robert Musil att ett säkert sätt att glömma en person 
eller en händelse är att man reser ett monument över dem. Enligt honom är det som 
om en hinna av osynlighet skulle dras över minnesmärket så snart det har rests på 
sin plats. Om detta är sant och vad det i så fall beror på kan säkert diskuteras.45

Ändå kan man fråga sig i vilket avseende och för vem minnesvården på Johannes 
Bäcks grav har betydelse i dag. När avtäckningen av minnesvården ägde rum som-
maren 1901 var det förmodligen många av deltagarna som tänkte att här skapades 
en plats där man för all framtid kunde minnas det som Johannes Bäck under sin 
livstid hade gjort sig till tolk för. Men hur är det drygt ett sekel senare? Hur många 
av dem som i dag besöker Johannes Bäcks grav på Roismala begravningsplats kan 
leva sig in i detta minne och ge det en likadan tolkning som man gjorde för drygt 
hundra år sedan? De är en fråga som kan diskuteras när det gäller både denna grav-
vård och minnesmärken överlag. Visserligen står minnesstenen med sina inskrifter 
stadigt kvar på sin sockel och graven är välskött, men det är ändå inte säkert att 
dagens besökare förmår tolka dess budskap på samma sätt som de personer, vilka för 
drygt hundra år sedan bidrog till att gravvården restes och som på den projicerade 
sina färska minnesbilder av en avhållen kämpe för evangeliets sak. För att min-
nesmärket skall fungera som budbärare och historieberättare skulle det måhända 
behövas olika aktiviteter och en levande berättartradition som skulle tillföra det i sig 
döda minnesmärket mera liv. Men det är något som faller utanför ramen för denna 
artikel.

45 Frykman & Ehn, 2007, 9.
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