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I Nya Sverige

Om man far från Enköping några mil åt nordväst på vägen mot
Sala, kommerman till Frösthults kyrka. Omman går in i kyrkan

fram mot altaret, kan man til vänster se en gravhäll. Den har
bland annat denna inskri :

HANAR SACHIMAN CHINSICA HACKING ( ? )
HAIO ANKAROP MOCHIS CHUKE

Detta är en inskri på det språk som urinvånarna i den svenska pro-
vinsen Nya Sverige talade. De tillhörde Algonkin-stammaen.

Under hällen vilar kyrkoherden Johannes Jonae Holmiensis Campa-
nius, född 1601, död 1683. Inskrien, en smula svårläst, betyder: ”Här
ligger en god hövding begravd, som dog vid hög ålder.”

Johannes Jonae Holmiensis Campanius hade en far som var klocka-
re i Klara i Stockhom. Han kom till Uppsala 1627. Han fick i uppdrag att
vara präst för en beskickning till Ryssland och strax därpå disputerade
han och prästvigdes i Uppsala. En tid var han skollärare i Norrtälje. 1642
fick han uppdraget att vara kyrkoherde i den svenska provinsen i Nord-
amerika. Där var han till 1645. När han återvände till Sverige blev han
först amiralitetspredikant. Sedan blev han kyrkoherde i Frösthult och
Härnevi, som ligger i närheten. Han var i fyrtiofem år gi med Margare-
ta Persdotter och hade sju barn. När han blev änkling ville han gia sig
med en ung kvinna, men blev avrådd. Han borde i stället ha konserverat
en prästänka, som det hette, men därav blev intet.

Han dog vid nittiotvå års ålder. Under sin vistelse i Nya Sverige hade
han samlat viktiga uppgier om urinnevånarna. Framför allt är hans nit
att kunna tala i kristen andamed indianerna av vikt. Han kunde förmedla
det kristna budskapet och gjorde språkliga uppteckningar. Av hans söner
blev Johan Holm gulddragare i Stockholm. Han kunde få del av faderns
muntliga skildringar om den svenska provinsen i Nordamerika. Möjligen
hade han egna minnen därifrån.

Han hade två söner. Den ene var Johan Campanius Stenholm, som
adlades 1720. Den andre var Thomas Campanius Holm, som liksom bro-
dern var verksam som kopparstickare. Han var född omkring 1670 och
dog 1702. Man kan anta att han fick del av farfaderns anteckningar. Han
blev anställd vid Antikvitetsarkivet som ritare, amanuens och notarie,
och utgav en bok med titeln Kort Beskrifning Om Provincien Nya Swerige
uti America Som nu förtijden af the Engelske kallas Pensylvania. Af lärde
och trowärdige Mäns skrier och berättelser ihopaletad och sammanskre-
fwen samt med åthskillige Figurer utzirad af Thomas Campanius Holm.
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Boken är tryckt med frakturstil och försedd med illustrationer. Tho-
mas Campanius Holm har varit en duktig kompilator. I sin skildring av
Nya Världen har han till exempel utnyttjat en nyutkommen skildring av
missionären Louis Antonie Hennepin, som 1697 gav ut Nouvelle décou-
verte d’un très grand pays. Han var en följeslagare till Cavalier La Salle,
som kom till Quebec, som då styrdes av guvernören Frontenac. La Salle
sökte sig söderut till Niagara-fallen, som avbildas och som Thomas Cam-
panius Holm fritt eerbildar i sin bok. La Salle skulle sedan från Missouri
bege sig på Mississippi och kunde erbjuda Ludvig XIV ett landområde
från Kanada till Louisiana.
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Den svenska kolonienNya Sverige var ett kort och äventyrligt företag.
Till att börja med skapades den i kontakt med holländska handelsmän.
1638 var kolonien etablerad i trakter, som nu ingår i staterna Delaware,
Pennsylvania och New Jersey. 1655 erövrades området av holländare.
Inte så långt eer erövrades det av engelsmännen.

Man räknar med att de svenska invånarna – av vilka många var från
Finland – var färre än fyra hundra. Omkring fyrtio väpnade män stod
till tjänst som soldater. Befästningar och byggnader uppfördes. Odling
av majs och tobak hörde till de exotiska produkterna. Man hade en i
Sverige utnämnd guvernör, först J. Printz och sedan J. Risingh.

En annan källa för sin bok hade Thomas Campanius Holm i kartor,
bilder och beskrivningar av kolonien, som hade utförts av Pehr Linde-
ström – hans namn skrivs också Peter Lindheström,medanThomas Cam-
panius Holm i sin bok kallar honom Lindström.Denne var född 1632 och
avled 1692. Han var fortfikationsingenjör, reseskildrare och tecknare.

Han kom till Nya Sverige 1653 och utförde kartor och förbättrade be-
fästningsverk. När holländarna erövrat kolonien, återvände han till Sve-
rige. En karta av den imponerande storleken fyra alnar lång och två alnar
bred över kolonien, som han utförde, hängdes på Stockholms slott men
förstördes vid slottsbranden 1697.

1679 skrev han ner sina minnen av vistelsen i Nya Sverige. Manu-
skriptet var betitlatGeographica Americae eller IndiaeOccentalis Beskrijff-
ning. Detta arbete utgavs av N. Jacobsson 1923. Hans bild av en indian-
familj är den tidigaste svenska avbildningen av nordamerikanska india-
ner. I Danmark hade tidigare indianer vid Hudson Bay skildrats i ord och
bild av Jens Munk, som ledde en olycklig expedition, vilken Christian IV
sände ut för att finna nordvästpassagen till Japan, Kina och Indien. Man
kan tillägga att Olaus Magnus i sin Carta Marina är väl underrättad om
Grönland men utelämnar på kartan och i de skriliga kommentarerna
helt och hållet Nordamerika.

Den bok som Thomas Campanius Holm utgav om Nya Sverige ha-
de en kyrkopolitisk aktualitet. Eer koloniens erövring först av hollän-
dare och sedan av engelsmän blev de bofasta svenskarna eer hand utan
själasörjare. Jesper Svedberg, domprost i Uppsala och sedermera biskop
i Skara, stödde 1696 utgivandet av Luthers Lilla Katekes – Lutheri Cate-
chismus öfwersatt på America-Virginiske språket – på det sätt som Johan-
nes Jonae Holmiensis Campanius hade översatt den under sin vistelse
i Nya Sverige samt en ordbok och inledning till studiet av indianernas
språk – Vocabularium barbaro-virgineorum. Det fanns en ambition hos
prästerskapet att missionera bland indianerna. Delaware-indianerna var
tidtals samarbetsvilliga, men längre bort fanns de krigiska minkeserna.
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När Jesper Svedberg sände över själasörjare till Nya Världen, hade
de alltså fått goda andliga redskap. Det blev sedan också Thomas Cam-
panius Holms breda skildring av Nya Sverige. Den inleds av en geogra-
fisk översikt av den amerikanska kontinenten stödd på ett antal skrier,
främst Louis Hennepins böcker, som just var utgivna vid den tiden. Se-
dan följer en skildring av upptäckten av Nya Världen. Här meddelas att
islänningarna på Grönland hade funnit Vinland.

Ett kapitel ägnas urinnevånarnas ursprung. Thomas CampaniusHolm
menade att indianernas förfäder eer Syndafloden hade sökt sig landvä-
gen till Amerika från Asien. Kortfattat skriver sedan Campanius Holm :
”Korteligen sagt skall Amerika vara ett sådant härligt land, så att somli-
ga som där varit och har det beskrivit detsamma vid ett jordiskt paradis
förliknat.”

Upptäckten av det område, som sedan bebyggdes av svenskar, gjor-
des av engelsmän under De la Ware, kapten för expeditionen, vilken var
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