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Alla behöver ett hem. Även hemlösa försöker göra gatan eller platsen under 
brofästet till ett slags hem. Vi längtar efter en plats där vi är skyddade, kan 
slappna av och vara oss själva. Tillhörighet och en känsla av att vara älskad 
är två helt grundläggande mänskliga behov. I ett hem där det finns kärlek 
och förståelse mår vi allra bäst. Ensamhet eller brist på uppskattning skapar 
lätt oro och osäkerhet.

Var kan vi hitta platsen där vi känner oss hemma? Mycket handlar förstås 
om hur vi själva skapar våra hem. Vi kan öppna våra hem för andra. Vi kan 
söka oss till nya gemenskaper.

Kyrkan vill vara ett hem! Ibland tror jag att vi krånglar till kyrkans 
verksamhet för mycket. Finns det en varm gemenskap och en önskan att 
hjälpa varandra att leva nära Jesus är vi på rätt väg. Det handlar inte om 
storleken på gemenskapen utan om att vi ser på varandra med kärlek. 
Bland den finaste kommentar jag fått höra om gemenskapen i Evangeliska 
Brödraförsamlingen var en kvinna som spontant utbrast: ”Ni är min andra 
familj!” Hon hade funnit en värme, en ny gemenskap och tillhörighet som 
hon inte ens visste fanns.

Jesus längtar efter att ge oss den gemenskapen, nära honom och 
varandra. Den är så viktig att den faktiskt är en av få saker som kommer 
att följa oss in i livet efter detta. Han kommer att ge oss ett hem i himlen: 
I min faders hus finns många rum. (Joh. 14:2) Han lovar lärjungarna att gå 
bort för att bereda plats åt dem för att sedan hämta hem dem till sig så att 
de alltid kan vara där han är (Joh. 14:3). Min uttryckliga önskan är att vår 
församlingsgemenskap ska vara som ett hem.

Välkommen att vara med på våra samlingar. Låt oss be att den anda som en 
gång sammanförde bröderna och systrarna i den första församlingen också 
ska genomsyra vår gemenskap.

En riktigt härlig och skön sommar önskar jag dig!

Klas Lindberg, präst i Evangeliska Brödraförsamlingen
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Behovet av att veta på vad och 
på vem man tror är stort. Många 

kyrkobesökare lyssnar till de olika 
texterna som läses på söndagarna och 
får sig i bästa fall en bibelutläggning 
till livs innan de återvänder hem, 
men kunskaperna om vad den kristna 
tron verkligen handlar om blir ofta 
fragmentarisk. Risken är stor att min 
tro visar sig bestå av spridda korn av 
sanning utan sammanhang eller ett 
hemlagat hopkok av egna favoritverser 
ur bibeln. Vad kan jag hålla mig till 
i de svåra tiderna? Hur kan jag hitta 

lugnet i stormen och slippa ifrån stress 
och lagiskhet?

Många längtar efter att få fördjupa 
sig i sin tro, att få hjälp att hitta det 
som verkligen bär. Därför var det 
med stor glädje som vi bjöd in till en 
samling i mitten av mars där vi fick 
lyssna till en mycket själavårdande 
och befriande undervisning med temat 
”Den befriande nåden”. Klas Lindberg, 
docenten i teologi Christian Braw och 
prästen och författaren Eva Cronsioe 
ledde samlingarna och Minna Serholt 
höll i en avslutande andakt.

Den befriande nåden
Rapport från vår andliga fördjupningshelg 16 – 17 mars

Text: Klas Lindberg
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Här kommer ett axplock på vad som 
sades dessa dagar, till upplysning för 
dig som inte var med och till att friska 
upp minnet hos dem som deltog:

Christian Braw talade över ämnet 
”Nådens ordning”. Denna gamla, 
gedigna svenska själavårdstradition 
med rötterna i Henrik Schartaus 
förkunnelse är kanske det viktigaste 
teologiska bidraget i ett internationellt 
perspektiv som utgått från svensk 
horisont.

Christian Braw började med 
att berätta om sin senaste bok 
”Islossning” om väckelseprästen 
Peter Lorentz Sellergren. Han var 
den mest försupne, begåvade och 
liberale präst som predikade i Växjö 
stift. Långfredagen 1814 inträffade 
en sensation. Den självsäkre prästen 
hade mött Gud och hans predikan var 
en radikal uppgörelse med allt man 
tidigare hört honom predika och den 
livsstil han hade haft. Han bröt helt 
med det eleganta umgängesliv på 
herrgårdarna som var en självklarhet 
för dåtidens präster. Istället blev 
kyrkan i Hälleberga en vallfartsort dit 
människor vandrade långa sträckor 
för att lyssna till den brinnande 
predikanten. Många fick han hjälpa i 
sin själavård. Han förstod bättre än de 
flesta hur Gud verkar med oss i olika 
situationer i livet. Bland hans adjunkter 
fanns Jonas Sandell, far till Lina 
Sandell som också påverkades av den 
både allvarliga och innerliga väckelsen 
som spreds i de småländska bygderna.

Christian Braw talade om ”Gratia 
applicatrix” = den tillämpade nåden, 
om hur Gud genomför sin storslagna 
plan att förvandla den skadade 
skapelsen. Allt levande plågas dagligen 
av den skada som synden har orsakat. 
Genom tron på Jesus får vi del av 
samma relation med Faderns som 
Jesus hade. Vi blir förlåtna och får bli 
vänner med Gud, trots alla våra brister. 
För Jesu skull, eftersom han dött i vårt 
ställe kan Gud ge oss sin nåd. Endast 
nåden kan förändra vår situation.

Salighetshindren är många, alltså 
det som hindrar oss att inse vår 
privilegierade ställning inför Gud och 
ta emot hans frälsning. Det första är:

Christian Braw djupdyker i bibeln
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1. Likgiltighet inför Guds ord och 
bönen. Bibelläsningen fyller mig med 
leda och bönen känns som ett krav.

2. Kärleken till synden. Man upplever 
sig fast i syndens olika lockelser och 
tror sig inte kunna komma loss. Man 
vill helt enkelt inte släppa taget om 
synden. En pessimistisk livshållning 
där man inte väntar sig något gott från 
Gud.

3. Egenrättfärdigheten. Jag tänker: 
”Jag är egentligen en ganska snäll 
människa. Jag gör inte en fluga något 
förnär. Varför skulle jag behöva en 
förändring i mitt liv?”

Dessa hinder vill Gud slipa ner med 
sin nåd. Nåd = välvilja och omtanke. 
Gud förbereder oss att ta emot hans 

frälsning genom sin förberedande 
nåd, ”Gratia praeparans”. Det kan 
ske genom ord burna av kärlek som 
kan vara mycket kraftfulla. Då de får 
tränga in i vårt hjärta sker ett mirakel. 
De tänder en tro på Jesus i oss och vi 
får en längtan att vara trofasta mot det 
förbund vi har med honom. Detta är 
tro!

Vi inser att vi måste lämna eller 
sluta upp med vissa saker. Den helige 
Ande upplyser oss inifrån och vi får 
ljus över sådant vi inte vetat om vår 
synd eller vad Jesus gjort för oss. 
Han blir alldeles nödvändig i våra liv. 
Ibland kan den nyomvände nästan 
känna sig förälskad. Glädjen blir fort 
mycket stor.

Men så känns det som om Gud 
drar sig undan. Man kan återigen 
hamna i svåra och äckliga synder 



och anfäktelser. Man upplever inga 
som helst framgångar, får inga nya 
upplevelser. Allt är mörkt.

Bernhard av Clairvaux sade: 
”Mycket nåd finns i dalarna.” 

Håll fast vid Jesus Kristus – även 
i de svåra dagarna! Dagens Lösen är 
en bra hjälp att varje dag hålla fast vid 
Jesus.

I dalarna blir vi ödmjuka och Gud 
blir stor för oss. Han gör stora ting 
med oss i anfäktelsen. Han helgar mig 
och bevarar mig i en sann tro. Detta 
sker i en konkret, social gemenskap 
– i församlingen! Du får möta Jesus 
genom levande kristna som har Jesus 
boende inom sig, i sina hjärtan.

Genom nattvardens sakrament ger 
han oss också sina gåvor på ett konkret 
vis. Församlingar som vill hjälpa 
anfäktade firar ofta nattvard.

Som tidigare påpekats var Ylva 
Eggehorn ursprungligen kallad 
att tala under dessa dagar. Hon 
tvingades lämna återbud och Eva 
Cronsioe tackade ja på kort varsel. 
Hennes föredrag var intressant och 
innehållsrikt, men hade ett delvis 
annorlunda fokus än som var temat 
för helgen. Hon utgick från sin bok 
”Gud i verkligheten”. Där möter vi tre 
sinsemellan olika gestalter.

Den förste hon berörde, var 
teologen och professorn i etik och 

religionsfilosofi K. E. Lögstrup. Han 
närmar sig verklighetens utifrån 
språket, till skillnad från Descartes 
som utgick från ”Ratio” eller förnuftet 
och Kant som menade att vi skapar oss 
olika föreställningar. Lögstrup anslöt 
sig till de tyska fenomenologerna och 
ansåg att vi är beroende av varandra 
och inte minst av vardagsspråket. En 
impuls av kärlek och uppriktighet är 
något som kommer inifrån innan vi ens 
hinner tänka. Det goda kommer alltid 
först. Det onda kan bara parasitera.

Det finns en som håller uppe 
alltihop - Gud. Skapelsetanken väger 
tyngre än ateismen. Hur skulle en 
opersonlig kraft kunna skapa personer? 
Jesus Kristus är det grundläggande 
beviset på att Guds generositet är det 
grundläggande i historien.

Det svåraste Lögstrup fick uppleva 
var då han tvingades begrava sin 
sonson. Det enda som bar honom då 
var evangeliet.

Avslutningsvis ett Lögstrupcitat om 
det intellektuellt problematiska med att 
inte omfatta en tro: ”Att inte tro är ett 
kors för tanken.”

Eva Cronsioe
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Emilia Fogelklou föddes i 
Simrishamn i en rik kulturell 
miljö. Hon kämpade med 
katekesen och hade svårt att 
tro. 1902, en ljus vårdag 
betraktade hon som den 
dag då hon blev ”född 
på nytt”. Hon var en 
av Axel Hägerströms 
studenter i Uppsala. 
Han var värdenihilist 
och ateist, begåvad med 
ett kristallklart intellekt. 
I den miljön blev hon 
medveten om de eviga 
värdena. 1909 blev hon 
Sveriges första kvinnliga 
teologie kandidat, men 
kunde aldrig prästvigas då 
hon var kvinna.

Hon som själv var så oerhört 
bildad betraktade bildning som en 
tunn, medveten fernissa. För henne 
var medvetenheten, inte minst 
värdemedvetenheten viktigare.

Hon ägnade sig åt bön och 
meditation och blev en av vårt 
lands första psykoterapeuter. Emilia 
Fogelklou blev 96 år.

Ignatius av Loyola var riddare och 
playboy vid Filips och Isabellas 

hov i Spanien i slutet av 
1400-talet. Han var 

ursprungligen en riktig 
slusk, men efter sin 
omvändelse var han 
med om att skapa en 
av de mest radikala 
kristna rörelserna 
någonsin, Jesuiterna. 
Denna rörelse har både 
med rätta beskyllts 

för sina illdåd under 
inkvisitionen och prisats 

för sin sina starka diakonala 
och evangeliserande insatser. 
Genom sina Andliga övningar 
har han blivit bekant också 

för en stor krets utanför den katolska 
kyrkan. Han menade att genom 
kärlekens gärningar skulle folk få 
en känsla för evangeliet och dras till 
Kristus.

Karin Geworcian Hellman bidrog 
med vackert pianospel som inramade 
de olika föredragen under lördagen.

Herrnhuts Brödramission utkommer med fyra nummer per år.
Ansvarig utgivare: Klas Lindberg, präst, tel. 0708 54 03 00
Layout: Christel Espenkrona
Foto: Charl Mellin, Li Li, Klas Lindberg, Christel Espenkrona, 
Kerstin Lindberg, Wikiedia commons, upsplash.com
Omslagsbild: 

Emilia Fogelklou
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Något sent kom vi iväg och de 
rara systrarna stod redan utanför 

kyrkan och väntade då vi anlände. Så 
raskt vi kunde travade vi in i Vallby 
gamla medeltidskyrka och satte oss ner 
för att lyssna på systrarnas spännande 
berättelser. Mariadöttrarna av Den 
Evangeliska Mariavägen, som de 
egentligen heter lever klosterliv inom 

Svenska kyrkan.
Genom ett liv i försoning och kärlek 

vill systrarna tillsammans bära Guds 
liv och kärlek in i världen. Uppdraget 
består i att leva och be för enheten 
mellan alla kristna och att göra Jesu 
Mor Maria känd och älskad också i vår 
del av Kristi Kyrka.

Vårutflykten 2019
Trettiofyra förväntansfulla resenärer satte sig tidigt på 

lördagsmorgonen den 18/5 i en buss som hade som första anhalt 
Mariadöttrarna i Vallby utanför Enköping.

Text: Klas Lindberg

Barbro, Klas och Michael skrattar tillsammans



10

Mariadöttrarna berättar sin historia och om hur de lever idag



Det hela började med att Paulina 
Mariadotter (Gunvor Norrman, 
1903-1985) i sitt sökande efter Guds 
vägledning för sitt liv tog emot orden: 
”När människan lyssnar talar Gud, när 
människan lyder handlar Gud.”

Hon hade engagerat sig i unga 
flickor som blivit villkorligt frigivna 
och ville ge dem en ny start i livet 
utifrån Guds kärlek och omsorg. Då 
hon i Danmark mötte två andra kvinnor 
med en liknande vision skapades en 
klosterkommunitet. Idag är man 20 
kvinnor mellan 27 och 94 år i Vallby 
och 14 i Vadstena där man är knutna 
till den katolska kyrkan. Mellan dessa 
båda grupper av kvinnor råder dock 
djup samstämmighet och mycket 
varma relationer.

Från början använde man sina 
vanliga kläder men sedan 1958 blev 
Mariadöttrarna ett synligt systerskap, 
med livslånga löften och en blå dräkt. 
Sedan dess har flera nya generationer 

tagit emot en kallelse från Gud och 
blivit en del av systerskapet.

Mariadöttrarna lever i en 
gemenskap utan hierarki. Det innebär 
att man inte får vara konflikträdd. 
Tillsammans söker man lösningar i stor 
öppenhet på enhetens och kärlekens 
väg. Det är viktigt för att detta ska 
fungera att systrarna var för sig 
överlämnat sina liv åt Gud. Det innebär 
ibland att man måste ge upp rätten till 
sin rätt. Att leva i förlåtelse gentemot 
varandra är nödvändigt för att inte 
någon osämja ska få slå rot.

Systrarna betonade friheten och 
glädjen i den kristna tron, något som 
de verkligen utstrålade! De vill leva 
i en lyssnande relation till Gud, göra 
hans vilja och tillsammans vara en 
läkande miljö för enskilda och grupper 
av kvinnor som kan komma och dela 
böne- och gudstjänstgemenskapen. Det 
finns också möjligheter att övernatta 
eller bara komma på ett kortare besök.

Lunch på Stattshörnan
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Innan lunch hann vi med ett besök 
i Vårfrukyrkan i Enköping som har 
rötter från medeltiden, idag om och 
utbyggd för drygt hundra år sedan i 
nationalromantisk anda.

Lunch intogs på Stadshörnets 
restaurang och var både riklig och 
mycket välsmakande.

Tyvärr blev det inget parkbesök 
i Enköping på grund av tidsbrist. 
Vi kunde bara ana från fönstren 
att Enköping har många vackra 
parker som just nu stod i sin skiraste 
blomning.

Färden gick vidare genom det 
vackra uppländska och sörmländska 
landskapet. Det bästa med sådana 
här resor är möjligheten att få tid 

med varandra, att umgås med sina 
gamla vänner och få nya.

Vid resans sista anhalt, Taxinge 
slott strövade somliga runt i den 
vackra slottsparken, andra ägnade 
sig åt shopping i de många olika 
gårdsbutikerna.

Barbro, Ann-Sofie och Agne kalasar 
på nötmarängrulle, kolakaka och kaffe

Vårfrukyrkan i Enköping i nyromantisk 
stil blev klar 1904
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Det dignande tårtbordet orsakade 
ett: ”Åååh! Synd att man redan är så 
mätt!” Som tur var behövde vi inte 
sätta i oss allt som våra ögon åt. De 
fyllda nötmarängrullarna med hallon 
och mandarin, kolakakorna och kaffet 
räckte mer än väl.

En minut innan utsatt tid var vi 
tillbaka till Östermalmstorg, glada 
och tacksamma till Gud och varandra. 
SMHI hade hotat med regn, men vi 
hade perfekt väder under hela resan.

Tack alla ni som var med och 
välkomna igen nästa år till nya resmål!

Frestelser finns det gott om i 
slottscaféet på Taxinge
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Christina 
Charlotta 

Hjärne
 Del 2 - Ungdomstid och giftermål

1700-talskvinnan som vi i Evangeliska Brödraförsamlingen
 i Stockholm har så mycket att tacka för

Text: Klas Lindberg
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Christina Charlotta Hjärne 
(1722 – 1804) levde i en tid som 

genomsyrades av en kristen kultur 
där gemene man var väl insatt i den 
bibliska begreppsvärlden och i Luthers 
lilla katekes. Den pietistiska rörelsen 
med sitt allvar hade också börjat 
få inflytande i Sverige bl.a. genom 
hemvändande karoliner. För oss kan 
det verka främmande att en så ung 
flicka som Christina Charlotta Hjärne 
hade så djupa inre konflikter och kände 
sig så syndig trots att hon utåt sett var 
så omtyckt och älskad. Vi skulle ha 
ansett henne för att vara ett mycket 
väluppfostrat barn, omtänksam och rar.

Hon hade tagit starka intryck av 
sin fars varma och kloka kristendom. 
Han menade att det inte var lämpligt 
att lära in katekesen som en utantilläxa 
då barnen var små. Då fanns risken 
att de blev ”papegojkristna”, dvs. 
att de kunde rabbla den kristna trons 
grundsatser obehindrat utan att ha en 
personlig relation med den levande 
Guden. Tron måste få växa fram 
naturligt utan tvång. Bibelläsningen 
och samtalen på kvällarna med barnen 
och de uppriktiga bönerna, där även 
barnen uppmuntrades att be och 
samtala utifrån sina egna iakttagelser 
och förutsättningar, hade format 
hennes tro.
Hon läste i Domarböckerna om Guds 
nasirer, alltså förstfödda söner som 
hade avskilts särskilt för Guds räkning. 
De fick inte klippa håret eller dricka 
vin och skulle leva helt till Guds ära. 
Enligt henne innebar den högsta lyckan 

på jorden att vara en Guds nasir. Hon 
var ju sin mors förstfödda och önskade 
också att helt få tillhöra Gud. Denna 
barnsliga längtan fick henne att som 
ung protestera då någon försökte 
klippa hennes hår.

Hon försökte leva så att ingen kunde 
anmärka på henne, hon var tjänstaktig 
och älskade släkt och vänner. Därför 
blev hon också mycket älskad tillbaka. 
En förolämpning hade hon däremot 
svårt att förlåta, trots att hon dagligen 
såg sin älskade far reagera med ett 
helt annat sinnelag då han upplevde 
motgångar.

Vetskapen om att Gud ser allt 
skyddade henne från att begå de 
värsta synderna, enligt henne själv. 
Hon medgav att hon älskade världen 
och den henne, men efter en tid av 
fester och samvaro med stora sällskap 
kände hon sig alltid splittrad och tom 
inombords. Ibland kunde hon till och 
med längta efter någon liten motgång 
så att hon fick anledning att än en gång 
ta sin tillflykt till Guds Ord. Då fylldes 
hon av frid och inre glädje. Vid sådana 
tillfällen var det inte ovanligt att man 
hörde henne sjunga psalmer högt för 
sig själv.

Då hon i stunder av frestelse lydde 
den inre rösten och avstod från att göra 
något dumt fylldes hon på samma sätt 
av glädje och tillfredställelse. Däremot 
kände hon sig mycket olycklig då hon 
fallit för någon frestelse.

Den goda uppfostran som 
hennes båda föräldrar gett henne 
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och den ständiga tillsynen från den 
franska informatorn gjorde att hon 
aldrig begick några grövre synder. 
Av omgivningen ansågs hon vara 
exemplarisk och fick mycket beröm 
och kärlek. Själv upplevde hon att 
detta beröm gav giftig näring åt hennes 
egenkärlek.

Då de runt middagsbordet någon 
gång samtalade om den nya rörelsen 
som vunnit spridning i Stockholm, 
pietismen, varnade hennes far henne 
och sade: ”Den sekten har väl ett 
ganska godt sken, men den är dock 
mycket skadlig, emedan den synes 
förringa Kristi förtjenst, hvilken är 
det vigtigaste i all kristendom.” Han 
ville hjälpa henne att genomskåda 
lagiskheten i alla dess olika former och 
undvika att ägna allt för stort fokus på 
den egna synden.

Kamp och konfirmation

Då Christina Charlotta blivit 
fjorton var det dags för henne att för 
första gången börja läsa Luthers lilla 
katekes. Hon tog sin konfirmationstid 
på djupaste allvar. Hon trodde att 
det krävdes mycket kunskap för att 
kunna gå till sin första nattvardsgång, 
något hon ansåg sig sakna. Därför 
bad hon sina bröders informator om 
att ge henne ytterligare undervisning i 
teologin, utöver katekesen. Han gick 
igenom Nådens ordning med henne 
och förklarade helgelsens olika faser 
för henne. Detta gav henne en allt 
starkare längtan att helt få tillhöra Gud.

Hon var dock fortfarande mycket 

ängslig över att riskera att ta emot 
den heliga nattvarden på ett ovärdigt 
sätt. Därför sköt hon fram datumet för 
själva konfirmationen gång på gång. 
Till slut varnade den kära franska 
informatorn för risken att falla för 
fiendens list om hon aldrig tog emot 
det dyrbara sakramentet. Hon bestämde 
sig då för att låta prästen examinera 
henne, vilket på den tiden var tradition 
innan själva konfirmationen.

Han gav henne de högsta vitsord 
och sade till hennes föräldrar att de 
utan minsta tvekan kunde låta henne 
delta i hennes första nattvardsgång. 
Hon själv, däremot var inte nöjd. Först 
efter ytterligare två examinationer 
som hon också klarade med glans gav 
hon sitt medgivande till att ta emot 
nattvarden. Men då ansåg hon att hon 
borde begråta sina synder ordentligt 
först och försöka komma i den rätta 
stämningen, som hon hört och läst om. 
Denna självrannsakning blev till slut 
både tung och tråkig. Hon kände sig 
allt mer torr och bedrövlig på insidan.

Äntligen kom dagen då hon 
tillsammans med sina föräldrar skulle 
få gå fram till nattvardsbordet. Hon 
följde med dem till kyrkan, full av 
vördnad och fruktan. Då hon till slut 
tog emot sakramentet i brödet och 
vinet upplevde hon en sådan stark 
sinnesrörelse att hon gärna ville ge 
sitt liv till herren Jesus Kristus och för 
alltid vara hans. Hon var angelägen om 
att få behålla denna känsla då hon kom 
hem och gjorde därför, inspirerad av 
Israels barn, små lappar som hon skrev 
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ner sina löften till Jesus på och band 
dem på ett silkessnöre som hon sedan 
bar runt sin hals. Dessa små hopvikta 
lappar bar hon på bröstet ända till sin 
bröllopsdag.

Christina Charlotta Hjärne 
var en mycket vetgirig flicka och 
läsning tillhörde en av hennes 
favoritsysselsättningar. På det sättet 
skaffade hon sig stora kunskaper och 
blev väl insatt i många svåra teologiska 
frågor. Hon visste exakt vad som 
skilde de stora kristna kyrkorna åt. 
Splittringen mellan kyrkorna gjorde 
henne både ledsen och gav henne 
också en oro över om hon verkligen 
själv tillhörde den rätta läran.

Sorg och saknad

År 1740 insomnade hennes högt 
älskade far, Olof Rudbeck, i en ålder 
av 81 år. Christina Charlotta var då 
endast 18 år. På sjukbädden hade 
han försökt inpränta många viktiga 
visdomsord i henne och förmanat 
henne i stor kärlek. Han hade också 
gett henne en sista välsignelse.

Hon sörjde sin älskade pappa djupt 
och innerligt. Ingenting kunde trösta 
henne. Till och med hennes kropp 
påverkades av sorgen. Det enda som 
höll henne uppe var tilliten till Guds 
ord. En väckt präst, Bälter, kom ofta på 
besök och försökte trösta familjen med 
sina ord och sånger, något som var 
mycket uppskattat.

Efter Olof Rudbecks död 
komplicerades livet på många sätt. 

Han efterlämnade tre syskonkullar 
efter sig, alla med olika anspråk på 
arv m.m. Christina Charlotta försökte 
ställa till rätta så gott hon kunde. Hon 
var omtyckt av alla och ägde allas 
förtroende. Sorgen blev dock ännu 
större då hennes älskade fransyska, 
den franska informatorn dog kort efter 
faderns död. Hon hade varit hennes 
kloka mentor och var endast drygt 60 
år gammal då hon dog.

Året därpå flyttade hennes mor till 
Stockholm och med henne de fem 
barnen av vilka Christina Charlotta 
var äldst. Att ta det yttersta ansvaret 
för sin familj tyngde modern och 
hon hann inte hålla uppsikt över alla 
barn på samma sätt nu. Familjelivet 
förändrades.

Christina Charlotta ansåg att världen 
var full av förförelser och att unga 

Olof Rudbeck, Christina Charlottas far
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människor inte alltid själva förstår hur 
de ska skydda sig mot dem. Nu var 
hennes två viktigaste stöttepelare döda 
och hon saknade deras beskydd. Hon 
gick därför in i sin kammare, föll på 
knä och bad den käre Guden om att 
han skulle bevara henne för alla nya 
faror i Stockholm.

I synnerhet var hon orolig för den 
framväxande pietismen som 
hennes far varnat henne 
för. Hon trodde att det 
lågt något fördolt gift 
i deras lära. En kusin 
som dragits med i 
den nya rörelsen och 
som var bekant med 
flera av dess ledare, 
bland annat prästerna 
Tolstadius och Lindh 
m.fl. tog henne ändå med 
till Skeppsholmskyrkan 
för att bevista deras 
gudstjänster. Hon lät 
sig gripas av den nya 
förkunnelsen, men menade senare att 
den påverkat henne på ett lagiskt sätt. 
Allt arbete att bli kvitt syndens mörker 
inom henne själv tyngde ner henne. 
Det tärde till och med på hennes 
kroppskrafter. Hon upplevde i det 
närmaste allt omkring henne som synd 
och ibland önskade hon att hon vore ett 
simpelt kreatur utan ansvar och krav. 
Ibland var det som om hon kände av 
de onda andarnas kval.

Till sist blev hon så allvarligt sjuk 
att hon inte trodde att hon skulle 

överleva. Ibland blev rädslan för döden 
mycket stark, men varje gång när 
det var som värst gjorde den helige 
Ande att bibelord levande för henne. 
Det tröstade och höll henne uppe i 
troskampen. Till slut insåg hon att 
hon aldrig skulle nå fram till målet för 
hennes ansträngningar, att bli syndfri 
och fullkomlig. Det hade bara plågat 
och tröttat ut henne. Hon tänkte att 

dessa tröstlösa bemödanden 
höll på att beröva henne all 

livskraft och glädje. ”Det 
var bättre att lämna sig 
åt Gud, på nåd och 
onåd.” Sagt och gjort. 
Nu blev hon mer 
stilla inombords och 
kunde på ett annat sätt 

uppskatta den kristna 
gemenskapen. Ofta bad 
hon bönen: ”Herre Jesus 
Kristus, förbarma dig 
över mig.”

Hennes mor flyttade 
tillbaka till Brunna 

utanför Kungsängen och familjen 
flyttade med. Christina Charlotta tyckte 
att allt där borta var dött i andligt 
avseende och hon blev även hånad 
för sin kristna tro av sockenborna. 
Det ökade hennes längtan efter Gud 
och att få möta hans barn i olika 
sammankomster. Hon inledde en 
livlig brevväxling med sin kusin som 
också var djurt berörd av väckelsen i 
Stockholm.

Linné gav blomstläktet 
Rudbeckia namnet efter sin 

käre lärare Olof Rudbeck
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Förlovning och giftermål

Christina Charlotta saknade inte 
friare eller giftermålsförslag, men 
hon menade att hennes käraste Herre 
och Frälsare hade en sådan omsorg 
om henne att han gjorde så att hon 
fann dem alla motbjudande. Många 
kunde erbjuda henne stora ekonomiska 
fördelar, men hon kunde ändå inte 
förmå sig till att tacka ja till någon 
av friarna. Hennes mor var mycket 
besviken på hennes motspänstighet och 
moderns skarpa reaktion tryckte ner 
henne.

År 1741 hade hon genom släktingar 
hört talas om en man vid namn 
Erland Fredrik Hjärne. Han var 
bergsrådman och tillhörde alltså den 
finansiella eliten i Sverige. Hans far 
var den kände läkaren Urban Hjärne, 
kanske mest känd som den man som 
starkt bidrog till att häxprocesserna i 

Sverige avskaffades. Liksom Christina 
Charlotta var han barn till faderns 
tredje hustru. Erland var näst yngst 
av 26 barn. Redan som sjuttonåring 
hade han utmärkt sig som en allvarligt 
sinnad kristen yngling, starkt påverkad 
av dåtidens väckelser i Stockholm. 
Det hade bidragit till att han sluppit 
undan de värsta av ungdomstidens 
utsvävningar och synder. Han 
försummade aldrig att morgon och 
kväll ta en ledig stund för bibelläsning 
och bön. Det förblev livet igenom en 
av hans käraste sysselsättningar som 
gav honom mycket kraft och rika 
välsignelser.

Från arton års ålder, 1724, hade 
han stått i en nära och förtroendefull 
relation till pietistprästen Tolstadius. 
Erland Hjärne hade både skrivit 
psalmer som kommit med i den 
första samlingen av Zions sånger och 
uppträtt aktivt mot den tilltagande 

Målning av Stockholm med Kastellholmen, Blasieholmen och Kungsträdgården, från 1700



Erland Fredrik Hjärne
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dryckenskapen. Under den förföljelse 
som snart bröt ut mot de väckta 
pietistiska prästerna, agerade aldrig 
Tolstadius utan att först ha rådfrågat 
Erland.

Erland medgav senare att han under 
denna tid inte sett evangeliets ljus 
lyst så klart som han senare skulle 
få uppleva. Han hade dock insett att 
den enda grund han kunde bygga sin 
frälsning på var Kristi försoning.

Då han efter ett kort och ganska 
olyckligt äktenskap blev änkling slog 
honom tanken att Christina Charlotta 
skulle bli hans hustru. Han lade fram 
denna fråga inför Gud i bön och det 
dröjde inte länge förrän han fick 
visshet om att det var helt i linje med 
Guds vilja. Då skrev han ett brev i 
vilket han begärde hennes hand utan 
att ens ha träffat henne. Christina 
Charlotta blev först förskräckt och 
kände till en början stark motvilja 
vid tanken på att gifta sig med en 
okänd. Ganska snart ändrade hon dock 
uppfattning och insåg att detta nog 
trots allt var Guds vilja. Det stämde 
överens med det religiösa system, som 
hon mer eller mindre medvetet byggt 
upp, att hon skulle leva i försakelse. 
Hon accepterade hans frieri under 
smärta och många tårar.

De förlovade sig och Christina 
Charlotta tog sina plikter som en 
blivande rättskaffens maka på största 
allvar. Hon bad Gud om kärlek till sin 
blivande man eftersom hon fruktade 
att äktenskapet skulle bli för tungt 

för henne om kärleken saknades. 
Gud svarade på hennes böner på ett 
överflödande sätt. Erland visade sig 
vara mycket pålitlig och trofast, en 
man värd att älska.

Bröllopet gick av stapeln den 2 
mars 1745. När alla gästerna lämnat 
festsalen och brudparet blivit ensamma 
bad Christina Charlotta sin käre man 
att de skulle falla på knä tillsammans 
och under tårar utgöt hon sitt hjärta 
inför Gud och avslöjade sin innersta 
längtan. Hon bad särskilt om Guds rika 
välsignelse över deras äktenskap. Det 
hade hon ingått endast i förvissningen 
om att det var Guds vilja. Det visade 
sig att Gud svarade på hennes fattiga 
böner på ett överflödande sätt. Under 
hela den tid hon och Erland fick 
tillsammans kunde hon inte erinra sig 
en enda minuts missnöje.

De fick visserligen gå igenom 
många prövningar tillsammans, men 
Gud gav dem alltid sin trofasta hjälp. 
Då den ene var nedslagen, höll den 
andre upp humöret och vice versa. Så 
kunde de alltid trösta och uppmuntra 
varandra. I prövningarna kom de allt 
närmare varandra.

Strax efter giftermålet slöt Erland 
ett avtal med sin fru att de alltid 
skulle följas åt, vad som än hände. 
Äktenskapet blev mycket lyckligt, 
men skuggades av Christina Charlottas 
bräckliga hälsa. Vid minsta förkylning 
oroade hon sig för det värsta, ofta 
alldeles i onödan.

Fortsättning följer i nästa nummer…
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hallå där!
Intervju med Christel Espenkrona

Text: Klas Lindberg

Sedan 4,5 år tillbaka har vi haft glädjen att ha Christel Espenkrona 
som medarbetare i Evangeliska Brödraförsamlingen i Stockholm. 

Till sommaren kommer hon att avsluta sin tjänst och vi vill med denna 
intervju också rikta ett varmt tack till henne för den fina insats hon gjort. 
Hon kommer att lämna ett stort tomrum efter sig. Bakom hennes raka 
och rättframma sätt klappar ett stort hjärta. Hon har utvecklat layouten 
våra utskick och gett vår tidning Herrnhuts Brödramission ett ännu mer 
tilltalande yttre. Inte sällan har hon förgyllt kyrkkaffet med doften av 
nybakade pajer och kakor.

Christel kom till oss en gråkall höstdag. Hon hade stora svarta 
prydnader i näsa och öron. Jag råkade se henne exakt då hon för 
första gången steg över tröskeln in i porten på Sibyllegatan och tänkte: 
”Härligt, en vanlig svensk tjej, som vill gå på Alpha!”

Vill du berätta lite om din bakgrund, 
Christel?

Jag föddes i Kungshamn i Bohuslän, 
men har bott större delen av min 
barndom i Bovallstrand. Min 
mamma är född i Älvsjö 
dock, så Stockholm har 
aldrig kännts främmande 
för mig.

Är du uppvuxen i ett 
kristet hem?

Både ja och nej.Mamma 
blev kristen -94 och trots 
att jag och min storebror 

aldrig varit tvugna till något har det 
funnits med i bakgrunden.

Blev det någon skillnad hemma efter 
att din mamma hade blivit kristen?

Ja, det hördes lovsånger i 
köket. Mamma engagerade 

sig i en frikyrkoförsamling i 
Uddevalla och gick också 
på bibelskola, men vi 
upplevde aldrig något 
tvång att vi måste följa 
med till kyrkan eller så. 
Vi fick frihet under ansvar 

och det funkade.
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Vad gjorde du under uppväxten?

Jag satt mycket hemma och läste 
och ritade. Min mellanstadielärare 
uppmuntrade mig att pröva lite svårare 
böcker, något som min svensklärare på 
högstadiet också gjorde.
Eftersom jag älskade att rita och måla 
så uppmuntrade mamma mig och vi 
hade alltid tillgång till material hemma. 
Sen började jag på en konstskola 
för barn i Gerlesborgs hantverksby, 
och alla lärare genom skoltiden har 
uppmuntrat mig att fortsätta.
Båda mina föräldrar var konstnärliga 
och min mormor har nog testat alla 
hantverk som finns, så mycket är nog 
ärvt av dem.

Du fortsatte på den konstnärliga 
banan?

Ja, jag gick bild och form på gymnasiet, 
sedan har jag gått diverse konstnärliga 
utbildningar genom åren. Den senaste 
var målning och skulptur på Vårdingeby 
folkhögskola utanför Gnesta, där jag 
träffade min kompis Johanna som 
frågade om jag vill flytta med till 
Stockholm efter skolan var klar. 

Och du sade ja?

Jag hade ju inget bättre för mig, så 
jag sa ja. Jag jobbade ungefär ett år 
som personlig assistent, vilket var 
bedrövligt och svårt, men lärorikt så 
här i efterhand. Sen fick jag tack och 

Bovallstrand ligger i Bottnaviken mitt i Bohuslän
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lov sparken p.g.a. en bagatell, och 
då hamnade jag på Djurgårdsbrons 
Sjöcafé. När jag började var inte huset 
färdigbyggt, så vi jobbade utomhus 
och skarvade så gott vi kunde. Så 
småning om gled jag mer över till 
turistinformationen, och det var mer 
min grej att prata med människor än 
att plocka disk och sälja öl.

Hur kom det sig att du 
blev en kristen?

När jag flyttade till 
Stockholm bodde 
jag med Johanna 
och Micke i Husby, 
men efter några 
år flyttade Johanna 
till Göteborg. Efter 
ett år med Micke 
och några andra så var 
det dags att säga upp 
lägenheten och jag hade 
ingenstans att ta vägen. 
Stressen var enorm och 
jag var ganska förtvivlad, för jag hade 
ju inte stått i bostadskö i +30 år. Då 
frågade min mamma mig: ”Ska du inte 
testa Gud då?”

Då gjorde jag det! Och så bestämde 
jag mig att jag skulle gå på Alpha 
också. Jag googlade på ”Alphakurs 
Stockholm” och när valet stod mellan 
Klara kyrka och EBF så blev det 
Brödraförsamlingen, för hemsidan var 
snyggare. Det var så jag hamnade här! 
Och jag blev kvar i 5 år, varav 4,5 som 
anställd.

Hur tycker du att tiden här har varit?

Bra. För mig var det räddningen 
i nöden – ett snabbt bönesvar. 
Det har varit jättebra för mig att 
vara tvungen att gå hit, särskilt i 
början när jag mådde ganska dåligt. 
Arbetsuppgifterna har passat mig som 
handen i handsken, att jobba med 

layout och kreativa saker och 
datorer är liksom mitt 

område. Arbetet som 
husmor har också 

känts naturligt för 
mig. Plus att jag 
gillar kakor och 
bakverk - både att 
äta och att göra.

Vad tycker du har 
varit roligast med 

arbetet under de här 
åren?

Först och främst att 
möta människorna här. 
Arbetet med Alpha och 

torsdagskvällarna har känts väldigt 
roligt och stimulerande. Utmaningen 
har varit att bygga en stark gemenskap 
i gruppen. Då blir det lättare att bjuda 
in fler personer.

De kreativa dagarna är en bra grej, då 
vi skapar tillsammans. Det blir liksom 
en kreativ meditation. Att vi kunde vara 
så olika begåvningar och ändå fungera 
tillsammans så bra, var uppmuntrande.

Johanna Boëthius, 
klär bra i gul hatt



Hur skulle du vilja beskriva 
Brödraförsamlingens positiva sidor?

Den största styrkan är att allt är väldigt 
avskalat – utan krusiduller. Det har 
varken blivit uppstyltat eller flytit ut i 
alla möjliga aktiviteter. Okonstlat, man 
kan komma som man är. Det är inte 
stramt eller tråkigt. Om någon råkar 
trilla av stolen, gör det ingenting.

Sedan måste jag säga att människor är 
fantastiska på att dela med sig. Ibland 
har jag stått i köket och undrat om fikat 
kommer att räcka, och rätt som det är 
så dyker det upp en paj eller pålägg 
bara så där. Alltid i rättan tid! Sen är 
folk väldigt fina på att dela med sig av 
tankar och erfarenheter också, och alla 
verkar trivas. Vi gillar varandra, vi har 
adopterat varandra. Och det är aldrig 
något tvång.

Om du nu till sist får ge oss ett ord på 
vägen, vad skulle du säga?

Gör inte evangeliet krångligare än vad 
det är! Bli aldrig ”religiösa”! Skala av 
allt onödigt prat!

Än en gång, Christel, ett stort tack för 
dina fina insatser i Brödraförsamlingen 
under de gångna åren! Du lever som 
du lär, utan minsta krusiduller eller 
religiöst fikonspråk!

Du har varit en frisk fläkt ibland oss 
och vi kommer att sakna dig. Det har 
varit en glädje att följa dig i din kristna 
utveckling. Du är alltid välkommen 
att titta in när du har vägarna 
förbi. Och så vill vi från Evangeliska 
Brödraförsamlingen i Stockholm 
önska dig Guds rika välsignelse på din 
fortsatta väg genom livet, dig och din 
hund Kato!

Kato säger hej då!
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PROGRAM SOMMAREN 2019

Sön 9 juni kl. 11 Ekumenisk gudstjänst i Humlegården med präster och pastorer 
från Östermalm och Frälsningsarméns brassband. Medtag kaffekorg. Vid risk för 
regn väder i Engelbrektskyrkan.

Ons 12 juni kl. 15 Bibelsamtal, Första Johannesbrevet, Klas Lindberg, avslutning

Sön 30 juni kl. 15 Nattvardsgudstjänst ”Följ med på upptäcktsfärd!” Klas 
Lindberg, 
avtackning av Christel Espenkrona Ons 29 maj kl. 15 Bibelsamtal, Första 
Johannesbrevet, Klas Lindberg

Sön 9 juni kl. 11 Ekumenisk gudstjänst i Humlegården med präster och pastorer 
från Östermalm och Frälsningsarméns brassband. Medtag kaffekorg. Vid risk för 
regn väder i Engelbrektskyrkan.

Ons 12 juni kl. 15 Bibelsamtal, Första Johannesbrevet, Klas Lindberg, avslutning

Sön 30 juni kl. 15 Nattvardsgudstjänst ”Följ med på upptäcktsfärd!” Klas 
Lindberg, avtackning av Christel Espenkrona

SOMMARUPPEHÅLL

Sön 25 augusti kl. 15 Nattvardsgudstjänst ”Tillsammans i bön” Klas Lindberg, 
Kerstin Lindberg välkomnas

Ons 4 september kl. 15 Bibelsamtal, Klas Lindberg, Johannes första brev


