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ingång
”För en stund som
denna...” (Ester 4:14)
Dessa ord uttalades i ett oerhört kritiskt
ögonblick i det judiska folkets historia ca
480 f. Kr. Antisemiten Haman hade blivit
lovad av den persiske envåldshärskaren
Xerxes att få utrota alla judar. Situationen
såg hopplös ut. Men den unga judiska
drottningen Ester insåg att hon ensam bar
det judiska folkets öde i sin hand.
Hennes morbror Mordokaj hade låtit
henne förstå att det var just för den här
stunden hon hade fått sin position. Hon
antog utmaningen att vädja till kungen
om räddning för folket. Miraklet skedde.
Judarna undkom förintelse. Det blev
istället Haman som hängdes upp på den 25
meter höga påle han själv rest.
Läs gärna berättelsen i sin helhet! Den har
fler beröringspunkter med det som sker
idag.
Vad kan vi ta till oss av denna berättelse?
1. I en stund som denna får vi lita på att
vi klarar av alla påfrestningar. Gud har
inte övergivit oss. Det gäller även det
ukrainska folket!
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2. Gud har alltid en plan, en utväg. Ingen
situation, hur mörk den än ser ut, kan
hindra Gud från att gripa in.
3. Ester och hennes hovdamer gick in i en
period av bön och fasta. Att be för Ukraina
och Europas framtid är det viktigaste vi
kan göra nu! Var finns den som kan få
kriget att vända?
4. Guds rättvisa dom kommer alltid! Det
man sår får man skörda.

Med en önskan om en välsignad
vår och en Glad Påsk, trots allt!
Jesus har besegrat all ondska.
Han har uppstått och lever idag och vill
visa sin makt – kärlekens makt!

Din tillgivne Klas Lindberg
Den mimosablomstrande symbolen på
Norrmalmstorg manifesterade under några dagar i
mars en stark önskan om en framtid i fred.

Joy
färgstark präst och medborgarrättskämpe,
missionär i Sverige.
Svenska kyrkor har under två hundra år skickat ut missionärer till jordens
alla hörn. Nu har Sverige blivit ett av världens mest sekulariserade länder
och behovet av missionärer på svensk mark är stort. Det är dags för
mission i retur!
En av dem som antagit utmaningen att verka som missionär i Sverige idag
är Joy Faith (”Glädje, Tro”) Kronenberg från Sydafrika, idag verksam som
präst i Bjursås och Sågmyra i Västerås stift i Dalarna.
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Politisk aktivist och prästpionjär

Hennes berättelse rymmer inte så lite
dramatik. Uppvuxen i Sydafrika under
apartheidregimen blev hon tidigt politiskt
aktiv. Hon tyckte att alla kyrkor i
Sydafrika var för passiva och var frestad
att lämna kyrkan för att helt ägna sig åt
politiken, men efter att på 80-talet, kommit
i kontakt med prästerna och teologerna
Desmond Tutu, Frank Chikane och Allan
Boesak, Beyers Naude bestämde hon
sig för att föra sin kamp inifrån kyrkan
istället.
Hon brinner för mänskliga rättigheter,
särskilt för att förbättra kvinnors och barns
ställning. Då hon arbetade som musik- och
teaterlärare ordnade hon många konserter
och genomförde olika teateruppsättningar.
Hon skrev även egna teaterspel, ofta med
en politisk udd.
Hennes politiska engagemang ledde till
att hon en gång sattes i fängelse under 8
veckor. Samarbetet med Desmond Tutu
stärkte henne i hennes uppfattning att
avstå från våld i kampen mot apartheid
och andra orättvisor i samhället. De
kämpade sida vid sida bl. a. i en omtalad
protestmarsch utanför Muizenburg nära
Kapstaden. Hon deltog också i hans
90-årsfirande i Kapstaden i höstas bara
några månader innan hans bortgång.

Joy växte upp i Kapstaden

där hennes pappa var präst i Brödrakyrkan.
Det vimlar av präster i släkten. Förutom
hennes pappa, var hennes morfar,
farfar, morfars far, farmors far, farbror,
morbröder och kusiner präster i ”The
Moravian Church in South Africa”, alltså
det vi kallar den Herrnhutiska kyrkan
eller Brödrakyrkan i Sydafrika. Den första
kvinnan som prästvigdes i Brödrakyrkan i
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Sydafrika 1988 var Frederika Goliath. Joy
blev den tredje, då hon prästvigdes 1999.
Kallelsen att bli präst kom under en synod
1992 i Genadendal, den första herrnhutiska
missionsstationen. Från den stunden var
hon helt övertygad om att Guds plan för
henne var att bli präst.
Joy har också varit ordförande för Kyrkans
ungdom i Brödrakyrkan i Sydafrika och
har varit medlem i Brödrakyrkans högsta
beslutande organ( Provincial Board).
Hon var också vice ordförande för South
African Council of Churches och just nu
arbetar för kyrkornas världsråd (World
Council of Churches) i Geneve bl.a.
Därigenom har hon också haft mycket
med Kyrkornas Världsråd och Lutherska
Världsförbundet att göra

Bild t v: Skolavslutning i barnhemmet i Langa.
Bild t h: Joy utanför sitt hem i Pella.
Bild nedan: Joy tillsammans med Desmond Tutu
vid hans 90-årsfirande i höstas.

Men hon är inte bara verksam i
inflytelsefrika sammanhang. Hon
har ett också stort hjärta för de små
och utsatta och startade ett barnhem i
kåkstaden Langa utanför Kapstaden.
Joy är fortfarande medlem av styrelsen för
barnhemmet och ansvarar för ekonomin.
Hon älskar att sjunga och hon är en
engagerad körledare. I varje församling
i Brödrakyrkan finns ett brassband. Joy
spelar trombon och alla i hennes familj är
musikaliska och spelar olika instrument.
Idag talar hon sju språk, inklusive svenska
och Xhosa, det inhemska sydafrikanska
språket med sina karaktäristiska klick-ljud.
Missionär i Sverige
Äventyret i Sverige började med
att Anders Nyberg som ledde

folksångsgruppen Fjedur från Malung
till Sydafrika. Han tog den sydafrikanska
musiken och befrielsesångerna till
Sverige. Lite senare skickade Lutherska
världsförbundet Lars Parkman och
Anders Nyberg, ungdomsledare, (f.ö.
två skolkamrater till undertecknad på
Fjellstedtska skolan) för att jobba med
ungdomar i Sydafrika.
Joy träffade de båda svenskarna på ett
ungdomsmöte i Athlone Lutheran Centre.
Efter att hon suttit i fängelse, blev hon
inbjuden att åka till Sverige och under
några veckor tala om apartheid och rasism.
Hon firade jul i Malung och bodde då
hos Anders föräldrar. Hans pappa hade
varit kyrkoherde där tidigare och Anders
Nyberg körledare.
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Joy tillsammans med personal vid
Barnhemmet i Langa

På julafton träffade hon Kerstin Rosendahl
som jobbat med flyktingar i många år.
De har sedan dess haft mycket kontakt
och Joy fick bo hos henne i Malung. Joy
tjänstgjorde två år som präst där 2002
– 2004. Då lärde hon sig svenska och
arbetade mycket med invandrare. Joy är
en handlingens människa. Då hon såg
hur illa flyktingarna bodde, ordnade hon
tillsammans med Kerstin insamlingar av
madrasser, filtar och varma kläder och
skor. Många hade flytt från värmen i
Mellanöstern och hade aldrig sett snö.
Det gavs ofta tillfällen att tala om
Sydafrika på skolor och på olika
Komvuxutbildningar. Man ville höra
om hur apartheidsystemet påverkade
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människor och om hur Joy och hennes
vänner förde sin befrielsekamp.

Kulturchock

Då hon första gången kom till Sverige och
deltog i en gudstjänst i Svenska kyrkan
upplevde hon det som om svenskarna inte
vågade visa sina känslor. Hon tänkte att
här behövs det lite mer färg och glädje
i gudstjänsterna. Joy lever som hon är alltid klädd i starka färger!
Därför tog hon in dansen i gudstjänsten
och lärde gudstjänstdeltagarna att sjunga
sydafrikanska befrielsesånger. Ofta är
sången och musiken det bästa sättet att nå
människornas hjärtan, menar Joy.

Ubuntu

är ett viktigt sydafrikanskt ord, som
betyder ”gemenskap”. Det härleds från
ett begrepp med innebörden:
”en människa är en människa genom
andra människor”. Ingen av oss är en ö.

Då hon skulle tjänstgöra vid sin
första begravning i Sverige fick
hon en liten chock. Hon fick av
begravningsentreprenören veta att
det skulle komma 20 personer till
begravningen. Hur kunde han veta det så
exakt? Och varför kom det så få till en
begravning? I Sydafrika kommer alla som
har någon anknytning till den döde. Det är
viktigt att inte vara ensam i sorgen. Ibland
kunde över 500 personer närvara vid en
begravning i Sydafrika – i Sverige ibland
bara några stycken. Svenskarna måste vara
ett mycket ensamt folk, konstaterade hon.
De kristna verkar också vara lite blyga att
visa sin kristna tro i Sverige, menar Joy. I
Sydafrika är det självklart att prästen gör
många hembesök och varje gång ber man
tillsammans. Då Joy gjorde hembesök hos
svenskarna och frågade om hon fick be för
dem, möttes hon av olika reaktioner. Vissa
tyckt att det var okej, andra rodnade och
somliga sa nej tack; jag tror inte.
Under sin tid i Sverige har hon uppmuntrat
de andra prästerna att göra många
hembesök och samla människorna till
gemensamma upplevelser, till konserter
och gudstjänster.

Hon leder andakter för äldre varannan
onsdag. Hon startade en internationell
grupp för att hjälpa särskilt flyktingar
att komma in i den svenska kulturen.
Varje måndagkväll lär hon ut afrikanska
sånger och danser. En gång ordnade hon
en stor musikfestival i Dalarna där t.o.m.
den sydafrikanska ambassadören kom på
besök.
Svenskarna är mycket mer
individualistiska än sydafrikanerna. De
behåller sin tro för sig själva. I Sydafrika
lever man mycket mer i en gemenskap
(Ubuntu) och allt är genomsyrat av den
kristna tron.
Joys pappa hade 10 syskon och hennes
mamma 13. Joy har så många kusiner att
det knappt går att räkna dem. Det brukar
bli ett ”himla” liv då alla träffas eftersom
alla är musikaliska och älskar att sjunga
och spela.

Herrnhutare i själ och hjärta

Ungdomens besvikelse över
Brödrakyrkans passivitet har förbytts i en
djup tacksamhet till vad Brödrakyrkan står
för i Sydafrika idag. Joy är herrnhutare
i blodet, menar hon. Allt vad hon är
idag och har uppnått hittills har hon
Brödrakyrkan att tacka för. Hon glömmer
aldrig sina rötter.
Avslutningsvis vill vi säga: Tack Joy, för
att du vill vara missionär i Sverige. Du
behövs här med din glädje och kärlek, din
färgsprakande frimodighet och ditt djupa
engagemang för de små och svaga!
Klas Lindberg
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Else Marx
in memorian

Diakonen Else Marx avled på
nyårsdagen 2022 i sin bostad i
Västerås, i en ålder av 91 år.
Hon sörjs närmast av Gudrun Gestrin,
samt av hennes och sina egna syskon
och syskonbarn, samt många vänner.

Över Domplatsen i Västerås strålar i
juletid en adventsstjärna med milt sken.
Den lyser som betlehemsstjärnan mot
alla som passerar och visar vägen till
Jesusbarnet. Just den här adventsstjärnan
– en herrnhutarstjärna-- var en gåva till
biskopsgården från diakonen Else Marx,
som själv var herrnhutare.
Hennes släkt har varit herrnhutare ända
sedan Nicolaus och Erdmuthe Dorothea
von Zinzendorf gav rörelsen asyl på sitt
gods Herrnhut i Sachsen.
Från starten på 1720-talet har herrnhutarna
arbetat för en rättvisare värld och fört en
och tyst och trägen kamp mot förtryck i
alla dess former.
Genom sina vårdhem och skolor har de
inspirerat till reformer på många håll i
världen, med den lutherska kyrkan som
ram. Herrnhutarna, eller Moravians som
de heter i engelsktalande länder, utmärker
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sig för ett socialt engagemang som aldrig
gör skillnad på människor.
Elses far och mor kom till Sverige för
att bli pastors- och föreståndarpar i
den Evangeliska Brödraförsamlingen
i Stockholm. Där föddes fyra syskon,
medan Else som var äldst redan hade sett
dagens ljus hemma i Herrnhut.
I Elses familjebakgrund finns förklaringen
till flera av adventstraditionerna i Sverige:
Adventsljusstaken, adventskalendern
och adventsstjärnan skapades av
herrnhutarna för att stimulera insamlingar
till behövande. Else lärde sig från början
att hålla hjärtat öppet för varje människas
behov
När Else Marx skulle fylla 20 träffade
hon Gudrun Gestrin och när Elses
familj flyttade tillbaka till Tyskland blev
Gudruns närmaste släktingar även hennes.
De gick båda på Samariterhemmets

VI TÄNKER PÅ
UKRAINAS FOLK!

Kristen tro brukar visa sig i
värme och Else var varm som
en kamin. Hon var äkta rakt
igenom och hon gick öppen
som ett barn genom livet.
Som så många diakoner såg
hon varje individ och hon kunde
lyssna.

diakoniutbildning i Uppsala. År 1955
vigdes de till diakoner (diakonissor
hette det då) i Svenska kyrkan och med
sina gedigna utbildningar gick båda ut
i samhällstjänst. Else var sjuksköterska
och Gudrun slutade sitt yrkesliv som
avdelningschef inom äldreomsorgen i
Västerås.
På juldagen räckte jag henne nattvarden
hemma i bostaden den sista gången. Det
stod ett milt sken omkring henne och jag
tänkte på alla de sammanhang där hon
på sitt stillsamma vis har spridit värme
genom åren.
När jag efteråt vandrade hem genom
stan glimmade betlehemsstjärnan i
många fönster, den som visar vägen till
Jesusbarnet.

Richterska Stiftelsen som
stöder Brödraförsamlingen
har den 8/3 skickat

100 000 kr

till
Läkare Utan Gränser
i Ukraina
Våra förböner är viktiga och
våra gåvor kan hjälpa till att
lindra nöden bland flyktingar och
krigsoffer.
Här är några av de
organistationer dit du kan ge
ditt stöd, via Swish eller bank/
Plusgiro:

Act Svenska kyrkan:
Swisha 9001 223 ange
”Ukraina” eller
Plusgiro 9001 22-3
Röda korset:
Swisha 900 80 79 ange
”Ukraina” eller Bankgiro
900-8004 Kod 2022503
Rädda barnen:
Swisha 9020033
ange ”Ukraina” eller
Plusgiro 90 2003-3
UNHCR:
Swisha 123 129 50 21
ange ”Ukraina” eller
Plusgiro 900164-5

Mikael Mogren
Biskop i Västerås stift
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SÅLLNINGSTIDEN
Så kom
herrnhutismen
till Sverige
Del 3

1744

utbröt i församlingen i Herrnhut en ny rörelse
som kännetecknades av överdriven känslosamhet och olika
svärmiska uttryck, den s. k ”Sållningstiden”. Gudstjänsten med
predikan och församlingssången förändrades och blev alltmer
känslomässig. Man dröjde kvar vid tortyren som Jesus upplevde
på korset och identifierade sig så stark med händelserna runt
den lidande Frälsaren att man exempelvis kunde likna sig själv
vid ett bi som suger näring ur Jesu öppna sår.
Bilden t h: Oljemålning av John Valentine Haidt, 1758
Moravian Historical Society, Nazareth, Pa
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G

reve Nicholaus von Zinzendorfs
gods, där man etablerat den kristna
kolonin, blev för dessa herrnhutare en
bild på Jesu kropp, där huvudingången
var hålet efter spjutet som stuckits in i
Jesus då han hängde på korset. De andra
dörrarna liknade man vid de olika sår
som spikarna och gisselslagen hade gett
honom. Man gav sig så hän i sin strävan
efter att försöka leva sig in i den lidande
Frälsarens offergärning och stora kärlek
att man riktigt frossade i blodsmystik och
sårmystik. Det gick så långt att människor
runt omkring blev oroliga och trodde att
man mist förståndet. Zinzendorf ingrep
med stort allvar för att stävja dessa
överdrifter som han ansåg vara osunda.
Tyvärr lyckades han inte helt få bukt med
dessa ytterligheter. De hängde med en tid
och flera anhängare av den herrnhutiska
rörelsen låt sig påverkas av de nya
yttringarna.

D

et var främst de unga som gav sig
hän i dessa känslostormar. Denna
rörelse spreds också till Sverige och i
nästan varje herrnhutisk grupp fanns
individer som hängav sig i denna blodsoch sårmystik. Brödraförsamlingen i
Stockholm fick besök av änkebiskopinnan
Rosita Nitschmann som menade att
Brödraförsamlingen var ”den synliga
hustrun till Lammet här på jorden”.
Detta besök förvärrade överdrifterna och
nu betraktades församlingen med större
misstro och skepsis utifrån. Det såg ut
som om man övergett sin ursprungliga,
bibliskt förankrade, levande, kärleksfulla
och etiskt klara framtoning. Tyvärr
skadade dessa excesser överdrifter under
”Den saliga Sår- och Blodsperioden”
Brödraförsamlingens anseende i många
kyrkliga kretsar.

Ä

ven Gradin hade dragits med i
svärmerierna och besökte Sverige
igen 1748 för att sprida denna överdrivet
sentimentala kristendom. Då inledde
man en rättslig process mot honom som
drog ut på tiden. 1750 dömdes han till
landsförvisning för ”spridande av irrlära”.
Vid den tiden fanns runt 70 herrnhutiskt
influerade grupper i Sverige med ca 1000
medlemmar och blad dem ett hundratal
präster.
Flera av dessa präster gjorde motstånd mot
det osunda svärmeriet. En av dem, Thore
Odhelius, skrev ett brev till Zinzendorf
med allvarliga uppmaningar att han skulle
kalla tillbaka alla sina bröder, överallt, till
sans och besinning.
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S

å småningom ebbade svärmeriet ut,
men skadorna som den herrnhutiska
rörelsen därmed tillfogats, låter sig
inte överblickas. Ändå in i vår tid lever
vanföreställningen att herrnhutismen
kännetecknas av en svärmisk och
överdrivet sentimental religiositet.
I en lärobok i kyrkohistoria för gymnasiet
från 1959 träder den bilden fram.
Historikern Arne Jarricks roman ”Den
himmelske älskaren” från 1987 ger uttryck
för denna uppfattning.

L

äget i Brödraförsamlingen var vid
den här tiden mycket komplicerat.
Splittringen var stor och det fanns 8 olika
grupper, som antingen inte talade med
varandra eller tagit avstånd från varandra.
De hade inte bara tagit olika ställning till
den nya ”väckelserörelsen” utan även tagit
olika ställning rent politiskt.
Till detta getingbo sändes från Tyskland
prästen Lehrers Gotthelf Ike. Genom
hans kloka ingripande och framgångsrika
arbete stabiliserades läget i församlingen.
Mellan 1760 och 1781 arbetade han
med stor framgång bland herrnhutarna i
huvudstaden.

U

nder hans tid år 1779 öppnades den
första privatfinansierade kyrksalen i
Sverige, sedan reformationen på Christa
Charlotta Hjärnes tomt vid nuvarande
Kungsträdgården. Bygget hade finansierats
av henne, men hon var mycket besviken på
byggmästaren som inte lyssnat på hennes
önskemål om att bygga en kyrka med hög
takhöjd. Istället fann hon den mörk och
trång, men var ändå tacksam till Gud att
syskonen i Stockholm äntligen fått en egen
lokal där de kunde fira gudstjänst istället
för att vara hänvisade till källare och
vindskontor och när som helt bli upptäckta
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av polisen och riskera dryga böter, eller
ännu värre straff. Redan fem år senare,
1784, ersattes denna enkla byggnad av en
betydligt större kyrkolokal, omnämnd i
Christina Ekströms artikel i detta nummer
om Johan Georg Lotscher.

D

en dåvarande kungen, Gustav III, var
i religiöst hänseende mycket tolerant
och gav 1781 alla utlänningar med andra
trosriktningar än den lutherska, frihet att
utöva sin personliga trosövertygelse. Han
gav också anhängarna till herrnhutismen
tillåtelse att bygga sin egen kyrksal. Detta
skedde i en tid då konventikelplakatet
fortfarande gällde. Att man gjorde
detta remarkabla undantag berodde
på att många ur Stockholms societet
tillhörde Brödraförsamlingen. De hade
försänkningar vid hovet och kunde på så
vis påverka kungen i den här saken. Till
denna krets hörde också familjen Hjärne.
Särskilt Christina Charlotta Hjärne med
sin generositet kom att betyda mycket
både vid bygget av dessa kyrkolokaler och
för församlingens fortsatta verksamhet.

P

rofessor Hilding Pleijels forskning
har visat att av de cirka 70 grupperna
runt om i landet som påverkats av
herrnhutismen var det bara tre som kom
att utvecklas till så kallade ”societeter”.
De fanns i Stockholm, Göteborg och
Karlskrona. Att starta nya församlingar
under denna tid var helt otänkbart,
men religiösa sammanslutningar eller
”sällskap” kunde tolereras. Redan 1839
lades arbetet ner i Brödraförsamlingen i
Karlskrona.
Vid denna tid började den landsomfattande
”nyevangeliska väckelsen” som leddes
av lekmannapredikanten Carl Olof
Rosenius. Det är vetenskapligt fastställt
att herrnhutismen haft ett stort inflytande

Till den svärmiska delen av
herrnhutismen hörde Anders Carl
Rutström, poet, författare, politiker
och kyrkoherde i Hedvig Eleonora
församling i Stockholm, vars sånger
sjungs än idag. Han avsattes från
sitt ämbete som kyrkoherde 1765
på grund av sin ”herrnhutism” och
landsförvisades året därpå. Uttåget
gick via Köpenhamn till Hamburg, men då hattarna kom till makten 1770
kunde han återvända. Han avled i häktet på Stockholms slott 27 oktober
1772, dit han förts för att förhindra att han skulle störa Gustav III:s statskupp.
Rutström hade gjort sig känd som en skicklig folktalare och var en uttalad
motståndare till en stark kungamakt.
Bild, Wikipedia
på denna väckelse. Rosenius hade
själv ingen personlig kontakt, varken
med Herrnhut eller med någon av de
olika grupperna i Sverige. Men ur
denna stora svenska folkväckelse som
berörde hundratusentals föddes olika
organisationer som verkade både inom
och utanför Svenska kyrkan. Det föll sig
ganska naturligt att de oorganiserade och
spridda, herrnhutiskt influerade grupperna
runtom i landet, assimilerades med den
framväxande rörelsen. Så skedde även i
Karlskrona. Därmed var storhetstiden för
herrnhutismen i Sverige över.

D

et är dock ingen överdrift att påstå
att herrnhutismen banade väg för den
nya rörelsen som fick namnet Evangeliska
Fosterlandsstiftelsen (EFS). Liksom
Brödrakyrkan höll man sig till den
lutherska läran. EFS räknar herrnhutismen
som en av sina andliga rötter och det
är slående att se att på de platser där
EFS vuxit sig starkast i landet fanns det

alltid tidigare herrnhutiska grupper. EFS
påverkade hela kyrkan. Hilding Pleijel
menar att det inte går att förstå den
svenska kyrkohistorien utan att ha kunskap
om herrnhutismens roll i detta andliga
skeende.

F

rån Sverige berördes både Finland och
Norge av de herrnhutiska strömmarna.
Vi känner till grupper som bildades i
Uleåborg och Tornio i Finland och i Norge
skedde samma sak framförallt i Oslo,
Berge, Trondheim och Stavanger. Gruppen
i Stavanger överlevde ”sållningstiden”,
men efter Första världskriget tynade
gruppen sakta bort. Några enstaka
samlingar hölls, men 1957 överlämnades
Brödraförsamlingens samlingssal till
domkyrkoförsamlingen i Stavanger.
Idag bedrivs inget arbete inom
Brödrakyrkan i Norge och Finland.
Klas Lindberg
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III.
Musiklivet i Stockholms Evangeliska
Brödraförsamling under Johan Georg Lotscher
I tidigare artiklar har jag velat belysa
att musiken var sammanflätad med
Brödrakyrkans förkunnelse. Det fanns
tydliga riktlinjer för musikens funktion
och hur den skulle framföras.
Denna artikel uppmärksammar Georg
Lotscher (1733–1805) som under mer
än tre decennier hade särskild betydelse för musiklivet i Stockholms Evangeliska Brödraförsamling. Lotscher blev
medlem i församlingen 1772 och var
starkt engagerad i kyrkomusiken fram
till sin död 1805. Under dessa drygt 30
år invigdes församlingens Brödrasal,
den första officiellt erkända i landet –
en sensationell händelse!
Invigningen skedde 12 september
1784. Fastigheten var belägen invid
Kungsträdgården, på den malmgård som
ägdes av bergsrådinnan Christina Charlotta
Hjärne (1722–1804), församlingens stora
donator.
Brödrasalen gav helt nya förutsättningar
för musiklivet. Med sina nära 500 platser
var den avsevärt större än de lokaler
som tidigare hade varit tillgängliga.
Salen var dessutom utrustad med två
sidoläktare. Därmed kunde sångare och
instrumentalister, enligt samfundets praxis
placeras på läktarna, med män och kvinnor
mittemot varandra. Som en följd av att
församlingens verksamhet blev laglig
ökade tillströmningen av sångare och
instrumentalister. Mellan 1784 till 1800
uppgick antalet instrumentalister till fler
än 50. Det var med dessa lokalmässiga och
14

personella förutsättningar som Lotscher
arbetade.
Före och delvis parallellt med uppdraget
i Brödraförsamlingen arbetade Lotscher
som banktjänsteman i Rikets ständers
bank, föregångaren till Riksbanken.
Kyrkomusiken engagerade Lotscher under
hela livet. Redan som tonåring verkade
han som organist i flera av huvudstadens
kyrkor, bl. a. i Maria Magdalena och
i Katarina kyrka. Tjänsten i Maria
Magdalena kyrka erhöll han i skarp
konkurrens med några av dåtidens främsta
kyrkomusiker som Ferdinand Zellbell
d.y. (1719–1780) och Carl Dijkman
(1734–1771). Zellbell kom senare att bli
hovkapellmästare och Dijkman erhöll
tjänst som domkyrkoorganist i Göteborg.
Lotscher ägnade sig även åt
orgelrestaurering i flera stockholmskyrkor
samt med verkade både som klaverspelare
och sångare vid särskilda händelser vid
hovet, bl. a. vid Fredrik I:s i begravning,
kröningen av Adolf Fredrik och Lovisa
Ulrika med efterföljande kröningstaffel
samt kröningen av Gustaf III. År 1800
invaldes Lotscher som ledamot av
Musikaliska Akademien. Hans uppgifter
i akademien rörde främst att granska och
uttala sig i frågor som rörde orglar och
koralböcker.
Lotschers insats för Brödraförsamlingens
musikliv kan inte nog överskattas. Hans
sysslor motsvarade en kyrkomusikers:
han spelade till den gemensamma
sången, ledde körarbete, sjöng solo

Vy från Nybroviken: I fonden, Evangeliska Brödraförsamlingens hus, invigt den 12 september 1784. Till
höger skymtar Kungsträdgården. Replik av akvarell
från 1808 av Per Emanuel Wallander (1784–1853).
Wallander sjöng som pojke i församlingen.
Bildkälla: Stockholms stadsmuseum.
Interiör från Evangeliska
Brödraförsamlingens
samlingssal ur två
perspektiv. Foto: Larssons
ateljé 1917, respektive
Continental foto.
Bildkälla: Stockholms
Evangeliska
Brödraförsamling.

samt komponerade musik för kyrkliga
högtider och särskilda församlingsfester.
Brödraförsamlingens arkiv rymmer ett
30-tal av hans sånger. Uppgifter finns som
tyder på att han komponerade långt fler
sånger. Ytterligare finns tecken på att flera
av han sånger nådde utanför rikets gränser.
Ett exempel är tyska ”Eins bitt ich” för två
röster och instrumentalackompanjemang.
Sången finns med i danska
Brödraförsamlingen i Christiansfeld.
Ett annat exempel är den välkända
julsången ”Ära vare Gud i höjden”.
Den finns publicerad i flera svenska
sångsamlingar men även på
folkmusikgruppen Krajas CD ”Vackert
väder” från 2005.
Uppgiften i skivkonvolutet är
häpnadsväckande. Den anger att sången
sjungs efter Maria Malmas och att den är
”trad. från Ukraina, Gammalsvenskby”.
Uppgiften antyder att sången var känd

bland den svensktalande befolkningen som
på 1780-talet deporterades från estniska
Dagö till Ukraina.
Utöver att Lotscher präglade den
musikaliska verksamheten och
repertoaren i Brödraförsamlingen under
1700-talets sista decennier gav han under
sin livstid regelbundna ekonomiska
bidrag till församlingen, särskilt till de
fattiga församlingssyskonen. Lotscher
testamenterade hela sin kvarlåtenskap –
inklusive sin fastighet på Storkyrkobrinken
12 – till församlingen.
Slutligen, Johan Georg Lotscher var
Brödraförsamlingens förste kyrkomusiker.
Med sitt gedigna och mångsidiga
musikaliska kunnande och sin generositet
rönte han uppskattning både inom
församlingen och i det omgivande
samhället.
Av Christina Ekström,
varsamt redigerad av Klas Lindberg

15

Medlemsdagar
Varje år möts de olika missionsorganisationerna som tillhör Svenska
Missionsrådet (SMR) till medlemsdagar för att ta upp aktuella ämnen, dela
erfarenheter och etablera kontakter.
SMR leds numera av sin nya generalsekreterare Charlotta Norrby, som kommer
direkt från en chefstjänst på SIDA. Hon är expert på bistånd och har med sitt
engagemang, kunnande och sin positiva energi gett en fräsch ”nytändning” åt
hela verksamheten.
I år deltog närmare 130 delegater från hela världen eftersom många av våra
missionspartners i Asien, Sydamerika och Afrika kunde närvara via Zoom
(se bilden ovan th).
Här följer en kort sammanfattning av två föredrag som kanske kan vara av
intresse för HB:s läsare:
Det svenska biståndet och svensk
mission i historiskt perspektiv
Urban Lundberg utgick från sin bok
”Svenskt bistånd 1945-1975” och
klargjorde rågångarna mellan bistånd och
mission.
Det svenska biståndet kom på allvar igång
efter kriget då Europa låg i ruiner och
behovet av hjälp var gigantiskt.
I samband med avkolonialiseringen
tvingades missionen att omdefiniera
sin verksamhet. Vissa länder kastade
ut missionärerna, medan andra erbjöd
samarbete.
För att kunna fortsätta arbeta måste
man samarbeta med olika sekulära
organisationer, inte minst med SIDA.
Problemet som då uppstod för missionen
var att hitta ett sätt att sprida Guds Ord
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utan att evangeliet förflackades, eller
fick för litet utrymme. Man delade
devisen ”Betjäna livet!” med det statliga
biståndsarbetet och 1968 gav det
statliga motståndet vika och det skedde
en samordning mellan missionen och
den statliga verksamheten. SMR och
riksdagens kristna grupp hade fört en
framgångsrik lobbyverksamhet.
Missionen var människonära. Genom sin
långa närvaro kände man till de lokala
förhållandena och drev missionen, ofta
småskaligt, men uthålligt av människor
med en tydlig kallelsemedvetenhet. Man
fick kort sagt mycket uträttat till en låg
kostnad.
Tvivlen man från början hade att
missionens hjärta skulle luckras upp och
att missionens sociala engagemang skulle

drunkna i det betydligt mer resursstarka
biståndet har inte besannats. Istället har
Sida anförtrott en allt större del av sin
budget till att administreras av olika
missionsorganisationer. Idag är det
anslaget uppe i över 100 miljoner SEK
årligen.

Svensk mission under tvåhundra år
Klas Lundström presenterade kort

innehållet i en över 700 sidor tjock
antologi om svensk mission.
Den beskriver i princip all mission som
utgått från Sverige de senaste 200 åren.
Hela kyrkofamiljen finns representerad.
Den största aktören när det gäller mission
är pingströrelsen. Men även mindre
aktörer finns representerade. Herrnhutiska
bidrag är från 1700-talet Hans Peter
Hallbeck från Malmö som grundat ett
stort antal församlingar i Sydafrika, samt
dagens arbete i Albanien där Evangeliska
Brödraförsamlingarna i Stockholm och
Göteborg är engagerade.
Mission har varit en stor svensk
folkrörelse, där evangelisation, nödhjälp
och bistånd väckt ett starkt engagemang,
inte minst tack vare de hemvändande
missionärernas rapporter. Man var väl
insatt i de lokala förhållandena och den
inhemska kulturen där missionärerna

arbetade. Ett stort ekonomiskt ansvar
togs och det anordnades insamlingar,
missionsauktioner (där samma par sockor
kunde auktioneras ut år efter år till höga
belopp) m.m. Missionstidningarna nådde
höga upplagor.
På missionsfältet hade missionsstationen
till en början stor strategisk betydelse.
Därifrån utgick evangelisationsarbetet,
där bedrev man undervisning, inrättade
sjukvårdskliniker etc.
Så utvecklades det tidiga missionsarbetet:
1.Först sände man ut en pionjär, som
predikade evangelium, grundade
församlingar och översatte bibeln.
2.Därefter skickades en pastor/präst
eller ledare ut som fick ansvaret att leda
församlingen.
3.Inhemska medarbetare rekryterades.
4.Aktiva församlingsmedlemmar sändes
ut för att evangelisera i vidare områden.
Väldigt ofta var kvinnor involverade i den
här delen av processen, som exempelvis
bibelkvinnorna i Indien.
De kyrkor och församlingar som startats
av svenskar ute i världen och som snabbt
lämnades över till ett inhemskt ledarskap
har fått en starkare tillväxt, än där man
behållit kontrollen.
Klas Lindberg
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MISSIONSRAPPORTER
Albanien.

Fortsätt att be för våra trossyskon i Albanien.
Mycket har försvårats under pandemin och det
återstår massor av arbete för att nå ut till nya
grupper med evangeliet och få de medlemmar
man har att komma tillbaka till fysiska
gudstjänster och annat engagemang i korkorna.
Be särskilt för Dena Furtazi att hon äntligen kan
få sin examen i teologi och bli prästvigd snarast
möjligt!

Sydafrika.

David Daniel Williams skriver i sitt
tackbrev att han är oerhört tacksam till det
regelbundna understöd som vi gett honom
från Brödraförsamlingen i Stockholm.
Utan det hade det varit omöjligt att
genomföra det arbete med ungdomar som
utförts. Året som gått har varit ett tungt
år. Kort efter att han kommit tillbaka
hem från Tanzania för att organisera en
stor internationell ungdomskonferens
blev hans mamma svårt sjuk i Covid-19.
Hon behövde sjukhusvård och är nu
diagnosticerad för långtids-covid och kan

inte längre arbeta. Därför betyder vårt
understöd extra mycket.
Arbetet har mestadels utförts digitalt,
men det senaste halvåret har man
kunnat träffas i verkligheten, om än i
begränsad omfattning. Arbetet är mycket
utmanande och kräver både flexibilitet
och kreativitet, men ert stöd under dessa
svåra förhållanden har varit ett stort ljus i
mörkret, skriver David Daniels.

Lettland.

Gundars Ceipe arbetar oförtrutet vidare.

Uganda
ETT STORT OCH HJÄRTLIGT

TACK

TILL ALLA SOM BER OCH GER!
Behoven runt om i världen
är större än någonsin.
Kyrkan har en viktig uppgift
att ingjuta hopp och
framtidstro i en mörk tid!
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Dena och Koli Furtazi

Det är mycket glädjande att se vilken
effekt våra hittills tämligen blygsamma
gåvor (totalt 50000 SEK) fått i detta fattiga
land. Den första donationen vi sände
gjorde det möjligt för dem att färdigställa
toaletter m.m. – ett villkor från staden för
att överhuvudtaget få bygga en kyrka. Den
andra donationen på ca 25 000 SEK som
kom i jultiden ledde till att ungdomarna
skickades ut på den inköpta tomten, med
spadar och började gräva för att man skulle
kunna gjuta en grund.

Nu har man byggt upp väggarna upp till
fönsternivå. Sedan var man tvungna att
pausa bygget eftersom pengarna tagit slut.
Nästa behov är pengar till balkar så att
man kan sätta upp taket. När det väl är
på plats kan man börja fira gudstjänster
trots att kyrkan inte är färdigbyggd.
Det regnar mycket i Uganda så ett tak
betyder väldigt mycket för att kyrkan ska
kunna expandera. Sammanhållningen
som detta kyrkbygge redan skapat är

mycket glädjande och församlingen har
blivit väldig uppmuntrade av våra gåvor.
Ritningarna är färdiga och varje krona
hjälper dem att bygga vidare. Det kommer
att bli den första herrnhutiska kyrkan i
Uganda och då kyrkan är färdigbyggd
kommer man att behöva ett kontor för
att administrera inte bara församlingens
arbete utan också ett framtida nationellt
arbete.
Pandemin har slagit hårt i Uganda,
eftersom man införde en rigorös lockdown
som ledde till att många förlorade sina
arbeten. I takt med att pandemin klingar
av förbättras sakta ekonomin igen, men
kriget i Ukraina har lett till mycket högre
priser på baslivsmedel som socker, vete,
tvål samt drivmedel. En liter bensin kostar
1,7 Dollar vilket innebär att den är ännu
mycket dyrare än här sett till andel av
månadsinkomsten.
Ritning över Buwooya Church
och foto från bygget i byn
Kabubiro Buikwe distriktet, Uganda
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MÅNADSPROGRAM MARS – MAJ 2022
Sön 20 mars kl. 15 Gudstjänst ”Ett vidrörande som botar” Klas Lindberg
Ons 23 mars kl. 15 Bibelsamtal med Afternoon Tea, Klas Lindberg
Sön 3 april kl. 15 Nattvardsgudstjänst ”Hörnstensliv” Klas Lindberg
Ons 6 april kl. 15 Bibelsamtal med Afternoon Tea, Klas Lindberg
Tor 14 april kl. 17 Skärtorsdagsmässa, Klas Lindberg
Sön 17 april kl. 9 Påskdagsotta ”Han har uppstått!” Klas Lindberg
Ons 20 april kl. 15 Bibelsamtal med Afternoon Tea, Klas Lindberg
Sön 1 maj kl. 15 Nattvardsgudstjänst ”Den gode herden.” Klas Lindberg
Ons 4 maj kl. 15 Bibelsamtal med Afternoon Tea, Klas Lindberg
Sön 15 maj kl. 15 Gudstjänst ”Älska varandra!” Klas Lindberg
Ons 18 maj kl. 15 Bibelsamtal med Afternoon Tea, Klas Lindberg
Sön 22 maj kl. 9.15 Vårutflykt från Östermalmstorg till Skoklosters kyrka
för gudstjänst som leds av Minna Serholt, lunch på Venngarns Bageri och
kulturstall samt besök på Venngarns slott och avslutningsvis besök på
Rosersbergs slott. Anmälan senast 14 maj
Sön 29 maj kl. 15 Nattvardsgudstjänst ”Er glädje ska bli fullkomlig!”
Dena Furtazi med team från Tirana i Albanien och Klas Lindberg
Ons 1 juni kl. 15 Bibelsamtal med Afternoon Tea, Klas Lindberg
Sön 5 juni kl. 11 Ekumenisk gudstjänst i Humlegården med präster
och pastorer från Östermalm och Frälsningsarméns brassband.
Ta med kaffekorg. Vid risk för regn, samlas vi i Engelbrektskyrkan.

Sön 12 juni kl. 15 Gudstjänst ”Jesus har all makt!” Klas Lindberg

Varmt välkomna!
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