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Kornet har sin vila djupt i frusen jord,
är ej dött, det väckes av ditt skaparord.
(Sv. ps 204:1)
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Å

rets växlingar har alla sitt syfte. Vintern är återhämtningens årstid, vårens det
övervinnande livets årstid. Sommarens blomning vittnar om skapelsens fulla
livskraft och hösten är skördens och mognadens årstid.
För de flesta av oss är sommarmånaderna favoritårstiden, men vi kan lära oss att
uppskatta även vinterns kyla och mörker som ett uttryck för Guds omsorg. Utan
vinterns långa sömn skulle naturen aldrig kunna grönska så intensivt som på
sommaren. Den skulle vara mer förbränd och mycket tröttare.
Vi behöver alla våra viloperioder! Nu brukar ju vintern vara betydligt mer hektisk
än sommaren för oss som fortfarande är aktiva i arbetslivet, men lärdomarna från
naturen kan vi trots allt ta vara på. Förr levde man mycket mer i harmoni med
naturen. Då betydde somrarna hårt arbete och på vintern tog man det lugnare.
Nu använder vi sommaren till vila och rekreation för att blomma ut på vintern.
Det mesta förändras, men vi människor har samma grundläggande behov av vila
och verksamhet, mottagande och utgivande.
Låt inte all aktivitet runt omkring dig frånta dig din välbehövliga vila – även under
vintern. Det är inte förbjudet att krypa ner under täcket lite extra tidigt en kväll
och tacka Gud och låta sig omslutas av Hans omsorg.
De som bida efter HERREN hämta ny kraft, de få nya vingfjädrar såsom örnarna.
Så hasta de åstad utan att uppgivas, de färdas framåt utan att bliva trötta.
(Jes. 40:31 Gamla översättningen)
Varmt välkommen till våra gudstjänster och samlingar. I vår vill vi särskilt slå ett
slag för tisdagskvällarnas bibelundervisning. Udda veckor träffas vi kl. 17.30
för att fördjupa oss i vår förståelse av bibelns budskap. Den 16 mars med start
kl. 13.30 har vi en helg med andlig fördjupning. Temat är ”Den befriande nåden.”
Medverkar gör Christian Braw, Eva Cronsioe och Karin Geworkian Hellman.
Se särskilt program.
Jag önskar dig en välsignad vår, full av liv och vederkvickelse,

Klas Lindberg, präst i Evangeliska Brödraförsamlingen i Stockholm

David Williams Daniels

Nytt missionsprojekt i Sydafrika!
Text: Klas Lindberg

V

i är glada över att vi har nått en
överenskommelse att från den
1/1 2019 stötta David William Daniels
i hans arbete bland ungdomar och
studenter på universiteten och skolorna
i Kapstaden.

mening, på ett uppriktigt och hängivet
engagemang, värt att stödja.
Vi kommer nu att ta ansvar för 80 %
av hans lön, vilket motsvarar 4000
kronor i månaden – som vi hoppas, väl
använda pengar! Projektet löper på i
första hand ett år. Efter utvärdering tas
beslut om eventuell förlängning.

Vi träffades för drygt ett år sedan
i samband med den världsvida,
herrnhutiska missionskonferensen som
hölls i Kapstaden. Där blev vi bekanta,
men talade aldrig om ett eventuellt
framtida samarbete. Det var först i
höstas som jag kontaktade David.
Då visade det sig att den ekumeniska
organisation som han tillhörde och varit
anställd av inte längre kunnat betala ut
några löner under en längre tid. Trots
det hade han fortsatt sitt arbete helt
oavlönad i flera år. Det visar, enligt min

David tillhör Brödrakyrkan i
Sydafrika. Där har han engagerat sig i
arbetet med att utveckla unga kristna
ledare. Det är ett strategiskt viktigt
arbete eftersom dessa ungdomar
kommer att utgöra morgondagens
ledare i ett Afrika som sannerligen
behöver välutbildade och kloka
ledargestalter.
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Vy över Kapstaden i Sydafrika

David är ordförande för Brödrakyrkans
ungdomsförbund i Sydafrika (The
Moravian Youth Union of Southafrica).
Han är också afrikarepresentant i
Ungdomskommittén för hela den
världsvida Brödrakyrkan. Utöver
detta är han ordförande i det lokala
församlingsrådet i sin hemförsamling.
Hans främsta engagemang består i att
träna och utveckla unga ledare. Han
sitter också i ledningsgruppen för en
ekumenisk organisation som utvecklat
ett träningsprogram för ungt ledarskap.
Det är med andra ord en mycket
engagerad person som vi kommer att
stödja!

utformar program för ungdomsarbetet
och ägnar sig en hel del åt själavård
och mentorskap. Sociala medier är
viktiga för att nå ut med budskapet
och han undervisar unga om hur de
kan användas i PR-syfte. Att satsa
på att bygga goda relationer som
en utgångspunkt för välfungerande
organisationer ligger David varmt om
hjärtat. Han arbetar gärna i team. Som
så många andra som arbetar bland
ungdomar och studenter i Sydafrika
har han breda erfarenheter av att arbeta
med olika etniska grupper vilket är
nödvändigt för att kunna fungera i ett så
mångkulturellt samhälle som Sydafrika.
Vi är glada över förmånen att få stötta
honom i arbetet för Guds rike och
önskar honom Guds välsignelse.

Davids hjärta för ungdomar tar sig
många uttryck. Han undervisar gärna
i ämnen som särskilt berör ungdomar,
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Christina
Charlotta
Hjärne

Del 1 - Barndom och ungdom
1700-talskvinnan som vi i Evangeliska Brödraförsamlingen
i Stockholm har så mycket att tacka för
Text: Klas Lindberg
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M

ed jämna mellanrum har vi
i Herrnhuts Brödramission
uppmärksammat kvinnans betydelse
i den kristna församlingen. Särskilt i
den herrnhutiska kyrkotraditionen har
kvinnan haft en stark ställning och
alltid räknats som mannens jämlike.
Oavsett kyrkosamfund kan ingen ta
ifrån kvinnorna deras oerhörda insats
i historien att bevara kyrkans insida
intakt. Omsorgen om de svaga, den
praktiska kärleken och bönen har
oftare varit hjärteangelägenheter för
kvinnorna än för männen, som hellre
vill synas i styrande positioner.

Nybroviken så att man kunde fånga
färsk fisk direkt från tomten. Sannolikt
är det fortfarande den största privata
donation som någonsin gjorts till en
evangelisk-luthersk kyrka i Norden.
Personligen känner jag stor
tacksamhet till Christina Charlotta
Hjärne och bär på en önskan att få
fortsätta det verk som hon började, att
Brödraförsamlingen i Stockholm skulle
få vara en fristad för andlig fördjupning
och evangelisation.
Christina Charlottas dagböcker finns
bevarade i församlingens bibliotek.
De utgör mycket värdefulla dokument
som skildrar hennes livs olika faser
med både kamp och segrar. Hon levde
ju under konventikelplakatets dagar,
den kungliga förordning som förbjöd
alla former av kristna sammankomster
som inte leddes av en präst i Svenska
kyrkan. Det ledde till mängder av
konflikter med myndigheter, men

Få kvinnor i vår församlings historia
har betytt mer än Christina Charlotta
Hjärne. Jag har länge önskat skriva en
artikel om denna djupt troende kvinna.
Med sitt liv och sina handlingar har hon
förutom under sin livstid också gett oss
möjligheter att förverkliga en vision om
församlingen som en oas av tro, hopp
och kärlek, mitt i storstadens hets. Hon
önskade att så länge det fanns någon
i huvudstaden som ville leva nära
Jesus så skulle det finnas en fristad där
han eller hon kunde få växa i tron på
Frälsaren och i kärleken till honom.

En av Christinas dagböcker

Det var denna önskan som låg bakom
hennes beslut att testamentera den stora
Hjärneska tomten till församlingen,
trots släktingarnas protester. Denna
tomt bestod av halva Kungsträdgården
och marken ända ner mot Nybroviken.
Det ingick i statuterna att staden med
jämna mellanrum skulle muddra
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också till att kretsen av troende runt
henne svetsades samman och levde i en
mycket stark relation till varandra.

Bakgrund och härkomst
Christina Charlotta föddes den 25 mars
1722 och växte upp på familjegården
i Brunna utanför Kungsängen.
Hennes far var den välkände Olof
Rudbeck den yngre, naturhistoriker
och språkforskare, professor i medicin
och rektor för Uppsala universitet.
Han skrev även flera psalmers i den
gamla psalmboken. Rudbeck var en
pionjär inom botanik och ornitologi
och adlades 1719. Hans far Olof
Rudbeck den äldre betraktades som
ett universalgeni och anses vara den
person vars forskning ledde till ett
genombrott för den svenska botaniken.
Han var även framstående inom
medicinen och upptäckte som 23-åring
lymfkörtelsystemet, vilket gav honom
världsrykte och placerade Sverige på
världskartan i vetenskapliga kretsar.
Han drev också i flera verk tesen att
Sverige som han kallade Atlantica var
det försvunna Atlantis som Platon talat
om och därmed världens urhem.

Olof Rudbäck den äldre

Även sonen Olof Rydbeck den yngre
fortsatte att driva sin fars tes om att
Sverige var världens urhem, men utan
större framgång. Hans forskariver var
stor också på språkområdet. Efter en
resa i Lappland försökte han påvisa
likheterna mellan samiskan och
hebreiskan och kinesiskan och götiskan.
Också detta var ett djärvt försök att visa
på Sveriges historiska betydelse som
hela världens ursprungsplats. Idag finns
självfallet inga seriösa forskare som
delar hans uppfattning.
I en avhandling inom botaniken
efterlyste han ett system för hur
växterna förhöll sig till varandra. Ett
sådant system upprättades senare av
hans lärjunge Carl von Linné. Han
drogs till Uppsala från Småland av
ryktena om den store botanikern. Carl
von Linné vistades i det Rudbeckska

På hans initiativ anlades Botaniska
trädgården i Uppsala och den
anatomiska teatern, med 200
åskådarplatser, den största i Europa på
sin tid. Olof Rudbeck den äldre hade
varit både arkitekt och byggmästare till
det sistnämnda projektet.
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hemmet långa tider och tog då också
intryck av lärofaderns djupa fromhet.
Ingen behöver tvivla på att det var
omöjligt att förena vetenskap och
kristen tro. Tvärtom! Många av våra
främsta vetenskapsmän i alla tider
har varit djupt troende. Carl von
Linné brukade säga att i sina många
vetenskapliga upptäckter hade han ändå
bara skådat Gud på ryggen.
Christina Charlotta växte alltså
upp i ett fromt, adligt och välbärgat
hem med många ytterst framstående
vetenskapsmän i släkten, på främst
faderns sida. Man skulle kunna hävda
att hon var lyckligt lottad, sett till
både det genetiska arvet och den
stimulerande och varma trosmiljö som
fick växa upp i.

Olof Rudbäck den yngre, Christinas far

att fatta, trots sina unga år. Hennes
kroppsliga hälsa var det dock sämre
med. Hon älskade sin far gränslöst
mycket och betraktade honom som
en person som älskade Gud och stod i
”verklig bekantskap och umgänge med
Frälsaren”. Hennes uppfostran låg båda
föräldrarna varmt om hjärtat och det
sparades varken tid eller pengar att lära
henne allt som hon kunde ha nytta av
senare i livet.

Barndom
Olof Rydbeck den yngre var 62 två år
gammal då han blev far till Christina
Charlotta. Hon var hans tjugonde barn.
Hennes mor var Olofs tredje hustru,
Charlotta Rothenburg, en dotter till
hans kusin. Med henne fick han fem
barn. Det äktenskapet blev tyvärr
tämligen olyckligt. Carl von Linné
kallade henne rent ut för en ”satkäring”.
Helt klart var dock att de sista åren i
Olof den yngres liv förmörkades av
samlivet med den unga hustrun.

Man var särskilt angelägen om att hon
skulle bli bevarad från synden. Pappa
Olof försökte inplantera en kärlek till
och smak för Guds ord i henne. Han
ville också att hon skulle växa i tillit
till Frälsaren och uppmuntrade henne
att nalkas Gud i bön och inte vara rädd
att utgjuta sitt hjärta för honom. Hon
uppmanades att först och främst ta upp
sådant som rörde hennes eviga väl,

Christina Charlotta var som barn
en livlig och glad flicka. Hon hade
ett skarpt intellekt, och mycket lätt
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men också att be om de små tingen i
vardagen, de som var viktiga för henne.
Hennes far intygade vilken hjälp han
själv fått ta emot av Gud, särskilt i
svåra omständigheter.

Kom väl ihåg, min lilla Stina,
Att Jesus med sin död och pina
Dig hafver frälst och återlöst,
Ty skall ditt hopp, din fröjd din tröst
I Jesus Kristus endast vara
Och måste du här aldrig spara
Hans ord begrunda dag och natt,
Som är den bästa själaskatt
Och bättre kan dig ingen gifva.
Låt Gud städs hos dig bo och blifva.

Efter måltiderna brukade antingen
han själv eller något av barnen läsa ett
kapitel ur bibeln. Sedan samtalade man
om det man lyssnat till. Även barnen
tillfrågades om sina tankar. Christina
Charlottas kloka svar gjorde att fadern
särskilt uppmärksammade henne i
barnaskaran.

Som treåring förstod hon inte
innebörden i hennes fars förmaning,
men efter att hon blivit vuxen
uppskattade hon den desto mer.

På kvällarna bads det alltid aftonbön,
vilket Christina Charlotta hela livet
satte stod värde på. Hon upplevde sig
mycket älskad av sin far och vördade
honom och älskade honom obeskrivligt.
Det berättas att hennes respekt och
kärlek var så stor för honom att om
han endast såg på henne med allvarsam
blick gick det en rysning genom hennes
själ. Hon ville aldrig göra sin far
besviken.

I sin bibelläsning hade hon stött på
uppfattningen att ”allt förstfött skulle
helgas åt Gud”. Hon ville så gärna
överlämna sig till Gud och bli hans
egendom. Inspirerad av nasirerna i
Gamla testamentet som aldrig fick
klippa sitt hår, lät också hon sitt hår
växa så långt att hennes mor blev
irriterad.
Hon bemödade sig på allt sätt att leva
ett så gott kristligt liv som möjligt,
hon var tjänstvillig och älskade släkt
och vänner uppriktigt. Från dem fick
hon också ta emot mycket kärlek. Om
någon däremot förolämpade henne eller
retade henne tog hon det dock mycket
hårt. Det var inte alls lika lätt för henne
att förlåta andra som det var för hennes
far. Hos honom såg hon ett mycket mer
försonligt sinne.

En gång då hon var tre år gammal,
insjuknade hennes far häftigt och det
var osäkert om han skulle överleva.
I det allvarliga läget visade han stor
ömhet mot lilla dotter och lovade henne
sin fars bibel den dag han gick bort.
I den skrev han följande ord: ”Denna
heliga bibel har jag skänkt min kära
dotter, Christina Charlotta.” Han skrev
med svag stil följande vers till henne i
bibeln:

Christina i sin ungdom, på ett porträtt som hänger i Brödraförsamlingens lokaler
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Insikten om Guds allestädes närvaro
och vissheten att han såg allting hjälpte
henne att undkomma större syndafall.
Hon ville hålla sig nära Frälsaren och
kände ofta stor kärlek både till honom
och till människorna runt omkring sig.
Enligt egen utsago kunde uppfatta hon
Andens vidrörande redan som barn. Då
hon ägnat sig åt mer världsliga nöjen
som det också bjöds i hemmet kände
hon efter ett tag en inre tomhet. Hade
hon blivit alltför splittrad och ytlig
kunde hon ibland önska sig någon liten
motgång så att hon fick starkare skäl
att vända sig till Gud och läsa bibeln.
Dessa stunder av umgänge med Gud
fyllde henne med stor glädje och frid.

Christina Charlotta erinrade sig
ett tillfälle i hemmet då de andliga
väckelserna i staden och pietismen
kommit på tal. Hennes far hade då
yttrat följande: ”Den sekten har väl ett
ganska godt sken, men är dock mycket
skadlig, emedan den synes förringa
Kristi förtjenst, hvilken är det vigtigaste
i all kristendom.”
Då det blev dags för hennes första
nattvardsgång kände hon sig mycket
ovärdig och okunnig. Hon bad sin
brors informator som var teolog
om hjälp att förstå de olika kristna
huvudsanningarna. Han gick igenom
Nådens ordning med henne. Hon
var ändå inte nöjd med sig själv och
sköt upp förhöret med prästen och
nattvardsgången. Då prästen äntligen
tilläts förhöra henne, darrade hon
av spänning. Hon blev mycket väl
godkänd och prästen försäkrade
hennes föräldrar att hon mycket väl
kunde få följa med dem till sin första
nattvardsgång. Men Christina Charlotta
var inte nöjd. Hon lät sig förhöras
ytterligare två gånger innan hon vågade
gå fram till nattvardsbordet.

Man kan utan vidare påstå att
Christina Charlotta fick en mycket god
uppfostran, ständigt övervakad av sina
föräldrar eller den franska informator
som hade till uppgift att undervisa
henne i franska. Utomstående såg på
henne som ett exemplariskt barn, men
själv menade hon att hennes egenkärlek
blev större, år från år.
Då hon var fjorton år fick hon
för första gången tillåtelse att läsa
katekesen. Hennes far hade hittills
hindrat henne, eftersom han var en
klok pedagog och inte ville föra in
sin dotter i en ”papegojkristendom”
där allt handlade om att upprepa olika
trossatser utantill. Genom sina samtal
med barnen hade han försökt föra dem
in i en innerlig relation med Gud, en
hjärtats tro.

Där upplevde hon en kraftig
sinnesrörelse och överlämnade sitt liv
helt och fullt i sin Frälsares händer. För
att inte förlora denna starka upplevelse
av Guds närvaro gick hon genast upp
på sitt rum efter nattvardsgången
och skrev ner olika löften till Gud på
ett pappersark. Hon vek ihop arket
flera gånger och fäste det hopvikt i
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ett silkessnöre som hon bar som ett
halsband ända fram till sin bröllopsdag.

Ingenting kunde trösta henne, förutom
läsningen av Guds ord.

Christina Charlotta älskade att
läsa och hennes allmänbildning var
imponerande. Hon oroades mycket
över de stora stridsfrågorna i teologin
som skapat så många konflikter och sår
i kyrkans historia. Den viktiga frågan
om hon någonsin skulle träffa den rätte
upptog också hennes sinne.

En väckt präst vid namn Baelter hade
gett hennes far och familjen nattvarden
innan fadern dog. Efter dödsfallet
besökte han familjen ofta och sjöng för
dem och talade till dem för att trösta
dem.
Faderns död förändrade mycket. Tre
syskonkullar skulle dela arvet. Alla
syskonen höll dock mycket av Christina
Charlotta så där uppstod inga slitningar.
Men hennes sorg var djup och den
ökade ytterligare då hennes älskade
informator och mentor ”fransyskan”
avled i en ålder av drygt sextio år.
Christina Charlotta kände sig mycket
ensam.

År 1740 avled hennes älskade far i en
ålder av 81 år. De sista dagarna i livet
hade han lämnat Christina Charlotta
många kloka visdomsord och till sist
gett henne sin välsignelse. Hon var då
18 år gammal och förlusten av fadern
tog henne mycket hårt, så hårt att
hon till och med fick kroppsliga men.

Herrnhuts Brödramission utkommer med fyra nummer per år.
Ansvarig utgivare: Klas Lindberg, präst, tel. 0708 54 03 00
Layout: Christel Espenkrona
Foto: Klas Lindberg, Christel Espenkrona, Wikiedia commons,
upsplash.com
Omslagsbild: Unsplash - NordWood Themes
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Återblickar på
Vinterkonferensen 2019
Teax: Klas Lindberg

D

etta års vinterkonferens hade
en helt ny utformning, jämfört
med tidigare år, med aktiviteter hela
fredagen, lördagen och två gudstjänster
på söndagen. På lördagförmiddagen
fanns det möjlighet att välja olika
seminarier, som exempelvis:
”Församlingstillväxt och väckelse”,
”Att mötas i hemmen”, ”Att nå
nyfikna”, ”Själavård vid kyrkkaffet”
eller ”Ett hållbart lärjungaskap”. På
eftermiddagen kunde man ta del av
ämnen som idrottsmission, apologetik
och praktisk evangelisation.

Sebastian Stakset

Sebastian är rak och frimodig
i sin tro. Det har gjort att vissa
skolledningar förbjudet honom att
nämna Jesu namn då han berättar om
sin livshistoria. Dessa omständigheter
har naturligtvis försvårat hans
möjligheter att nå fram till unga
människor med sitt budskap. Sebastian
verkade dock inte på minsta sätt
uppgiven utan predikade full av
entusiasm ett klassiskt evangelium om
omvändelse och tro. Han delade en
berättelse om hur han som nykristen
togs åt sidan av en frälsningssoldat
som förmanade honom och sade: ”Gud
vill inte att du ska vara en frireligiös
clown som sysslar med underhållning.
Din uppgift är att predika evangelium
för folket!”

Den mest emotsedda programpunkten
var lördagens kvällsgudstjänst i
Betlehemskyrkan då den tidigare
rapparen Sebastian Stakset skulle
tala. Under sitt liv som frontfigur i
rapgruppen Kartellen levde Sebastian
ett långt ifrån lugnt liv. Droger, våld
och kriminalitet präglade vardagen
ända tills han mötte andra kristna som
delade sin tro med honom. Han blev
en kristen och fick en stark erfarenhet
av Guds kärlek. Den förändrade hans
liv helt och nu reser han över kors och
tvärs i Sverige och predikar i kyrkor, på
fängelser, ungdomsgårdar och skolor.
Många har i sin tur blivit kristna och
sprider det glada budskapet vidare.

Konferensen avslutades på söndagen
i S:ta Clara kyrka med en stor
gemensam gudstjänst med mycket
musik och kör.
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Biskop Åsa Nyström och Niklas Eklöw

Medlemsdagar med Svenska Missionsrådet
Text: Klas Lindberg

D

en 29/-30/1 samlades närmare
100 personer från över 30
olika medlems-organisationer på
Sigtunastiftelsen för att samtala om
hur våra olika hjälporganisationer bäst
kan medverka till att FN:s 17 globala
mål uppnås. Denna gång togs det
viktiga ämnet ”Jämlikhet” upp. Särskilt
kvinnans betydelse i kyrka och mission
var i fokus. En konsekvens av detta
var att alla kallade talare var kvinnor.
Tyvärr kunde inte alla närvara, pga.
av sjukdom så en manlig anglikansk
präst fick hoppa in som ersättare. Ett
intressant seminarium tog upp det
bibliska perspektivet på jämlikhet.
Där medverkade bland andra den nya
biskopen för Luleå stift Åsas Nyström.

Samtalet leddes engagerat av Niklas
Eklöw.
På tisdagvällen gladdes vi över ett
program med personliga berättelser
om hur mansrollen av idag kan te sig.
Andreas Lindholm framförde kluriga
och tänkvärda monologer och sjöng
med gäll tenor, ackompanjerad av Joel
Ögren från Uppsala
Det bästa med dessa träffar är
dock utan tvivel de kontakter
som kan knytas med Svenska
missionsrådets olika medlemmar, en
salig blandning av välgörenhets- och
missionsorganisationer, med många
friska initiativ och djärva entreprenörer.
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Kungsträdgården i Stockholm

Relationen mellan den herrnhutiska kyrkan
och Svenska kyrkan under 1700-talet

D

Text: Klas Lindberg

en person som ägnat
herrnhutismen störst utrymme
inom forskningen är professorn i
kyrkohistoria och symbolik vid Lunds
universitet Hilding Pleijel (1893-1988).
Han är mest känd för sin framstående
forskning på den svenska ortodoxins,
pietismens och herrnhutismens
område. Han berör i sin forskning
försöken från Herrnhut att i likhet med
den 1773 grundade brödrakolonin i
Christiansfeld i Danmark också anlägga
ett ”Brödra-etablissement” i Sverige.
Avsikten var alltså att etablera den
fristående herrnhutiska Brödrakyrkan i
Tyskland som ett fritt och självständigt
samfund också i Sverige. Man vädrade

morgonluft då 1781 års toleransedikt
utsträckt religionsfriheten till att gälla
katoliker. Även handelsreglementet
från 1782 som gav judarna större
religionsfrihet väckte sådana
förhoppningar. För de friare rörelserna
inom kyrkan var läget dock fortfarande
trångt. Konventikelplakatet som förbjöd
alla kristna sammankomster utan en
prästs närvaro och ledning (förutom
husandakten) kom till 1726 och
fortsatte att gälla ända fram till 1858.
Den förste som framkastade ett förslag
på att anlägga en brödrakoloni i Sverige
var kanslirådet Johan Gustaf Halldin.
Han var kungens gunstling och vände
16

sig till svensken Jonathan Briant som
var föreståndare för församlingen i
Christiansfeld. Den tyska ledningen
var dock tveksam och då man kastat
lott om saken och fått ett nekande svar
lät man det hela bero. Lottkastningen
tillhörde ett av brödraförsamlingens
särdrag. Då man stod i begrepp att fatta
viktigare beslut och särskilt önskade
gudomlig ledning kastade man lott
om saken i enlighet med Ords. 16:33
”Lotten kastas i knät, men hur den
faller bestämmer Herren.”
Tack vare Erland och Christina Hjärne
tillsammans med ordensbiskopen och
friherren Taube fick ”Brödrasociteten”
i Stockholm år 1783 tillstånd att,
trots konventikelplakatet, bygga
en egen lokal. Den byggdes på den
Hjärneska tomten, alltså på nuvarande
Kungsträdgårdens norra del och är
sedan länge riven. Två år senare fick
”societeten” i Göteborg genom biskop
Johan Wingård, som var en varm vän
till herrnhutismen ett liknande tillstånd.
Genom köpmannen Sven Linhults
försorg bekostades byggandet av en sal
för societetens möten.

Gottlieb August Spangenberg

var ju en luthersk kyrka och höll sig till
den Augsburgska bekännelsen. Liksom
Svenska kyrkan var man organiserad
som en biskopskyrka. Tanken var att
deras präster skulle likställas med
Svenska kyrkans präster och ges samma
rättigheter till sakramentsförvaltning
och att utföra kyrkliga handlingar som
dop och vigslar.
De skulle stå under ledning av en
svensk direktion direkt underställd
kungen och rådet. Då skulle man kunna
bosätta sig i Sverige och upprätta en
herrnhutisk koloni, som man gjort i
Danmark och på andra platser.

Uppmuntrad av dessa framgångar
beslöt direktionen i Herrnhut att skrida
till verket. Under ledning av den gamle
August Spangenberg, som efterträtt
greve Nicholaus Zinzendorf försökte
man utverka en generalkoncession
i Sverige. Avsikten var att få den
herrnhutiska kyrkan godkänd som
likvärdig med Svenska kyrkan. Man

Som en lämplig plats för en sådan
koloni föreslog biskop Wingård
Sahlgrenska och Ahlströmska tomten
i Göteborg. Efter många lottningar
sändes 1776 svensken Ulrik Roslin som
17

var verksam i Ebersdorf som agent till
Stockholm med utförliga instruktioner
från den tyska direktionen. Han blev
vänligt mottagen av kungens gunstling
Elis Schöderheim, kanslipresidenten J.
G. Oxenstierna och kungen själv men
fick till svar att det svenska
prästerskapet aldrig
skulle acceptera en
sådan ordning. Alla
präster i Sverige
måste stå under
domkapitlets
uppsikt! Denna
punkt måste
ändras.

platser för att upprätta en brödrakoloni.
Roslin reste ner till Omberg och fann
platsen vara lämplig för byggandet
av en herrnhutisk koloni. Direktionen
var dock inte nöjd med utsikten att
enbart få bygga en koloni lite avsides
i Sverige. Man önskade
generalkoncession, dvs.
få tillträde till landet
som ett självständigt
kyrkosamfund.

Kung Gustav III:s
slösaktiga liv och
hans oskick att
sälja pastorat hade
skapat ett stigande
Den nya
missnöje. En stark
ärkebiskopen Uno von
opposition vid 1786 års
Troil avrådde kungen från
riksdag
tvingade kungen
Gustav III
att ens ta emot de herrnhutiska
att ändra kyrkopolitik. Han
prästerna i landet, men de mäktiga
tog nu lektor, sedermera biskop, Carl
statssekreterarna Schöderheim och
Gustaf Nordin som sin rådgivare och
Ruuth såg saken från en ekonomisk
därefter vågade kungen aldrig på emot
synvinkel och gav Roslin visst hopp.
sin allt mäktigare rådgivare. Denna
Ruuth föreslog Vadstena kloster eller
förändring i kyrkopolitiken blev
Ombergs kronopark som lämpliga
ödesdiger för brödraförsamlingens
18

Vy över Omberg där en herrnhutisk koloni skulle grundas

strävan. För biskop Nordin var den
kyrkliga enheten det viktigaste. I en
”tänkeskrift” från den 12 april 1788
erkänner han brödraförsamlingens
många goda sidor, men han lyfter
också fram de farliga konsekvenser,
både politiskt och religiöst, som en
eftergift till Brödrakyrkans önskemål
skulle innebära. Förbudet mot
brödraförsamlingens verksamhet var
ännu inte upphävt. Det innebar att ingen
svensk medborgare eller undersåte hade
rätt att hysa deras åsikter. Om man tillät
ett sådant ”element” i Sverige skulle
lätt oro kunna uppstå och missnöje med
regeringens politik.

mindre begiven på överdådiga fester
och sprakande kultur hade kanske
Brödrakyrkan varit ett etablerat om än
litet eget samfund i Sverige idag.
Hildings Pleijel forskning visade att
Svenska kyrkan vid den här tiden var
en stark hierarkisk-ortodox kyrka för
vilken kravet på enhet i bekännelsen
var avgörande. Först 80 år senare, 1860
kom dissenterlagen som öppnade för
liknande rörelser att bedriva verksamhet
i Sverige. Men då var frågan inte längre
aktuell för Brödraförsamlingen.
Herrnhutismen fick dock under
1700-talets spretiga upplysningstid
peka på det centrala i den kristna tron:
Jesu död på korset för våra synder.
Därmed banade den väg för 1800-talets
starka väckelserörelser. Även om den
alltid fick verka i motvind och i det
fördolda har den haft en avgörande
betydelse för den andliga utvecklingen i
Sverige och den protestantiska världen.

Därmed var brödrakyrkans öde i
Sverige beseglat. Biskop Wingård
försökte förgäves uppvakta kungen
för Brödrakyrkans sak. Efter två års
misslyckade ansträngningar återvände
Roslin till Herrnhut och avgav en
muntlig rapport till direktionen.
Man skulle alltså avslutningsvis
kunna hävda att om Gustav III varit
19

Till minne av

Isabelle Ekström
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år älskade Isabelle Ekström
(* 1922 + 2019) har lämnat oss
efter ett långt och innehållsrikt liv.
Hade hon fått leva till den 21 februari
2019 hade hon blivit 97 år.

mer intellektuell stimulans och började
ge grannar lektioner i franska, något
hon börjat med redan då de bodde i
Stocksund.
Vid återkomsten till Stockholm
arbetade hon extra som lärare i franska
vid Frans Schartaus handelsgymnasium.
Efter kontakter med Franska skolan,
fullbordade hon sin pedagogiska
utbildning och fick tjänst som lärare
där. Från 1967 fram till 1989 då hon
gick i pension var Franska skolan en
stor del av hennes liv. Hon blev mycket
god vän med skolans båda rektorer,
Elisabeth Carrier och Marie-Louise
Reuter. Båda tillhörde den katolska
systerkongregationen Sankt Josefs
systrar vilket inte hindrade Isabelle
att väva de starkaste vänskapsband
med dem, trots den katolska kyrkans
ohyggliga övergrepp mot hugenotterna
några sekler tidigare.

Isabelle växte upp i den lilla orten
Saint Martin de Londres i Montpellier
i Frankrike. Hennes far var general,
något hon var stolt över, och hennes
mamma kom från en hugenottfamilj.
Hon träffade sin blivande man John,
en lång och stilig svensk, första gången
i Paris 1947. John blev blixtförälskad
i den unga vackra Isabelle. Hon
däremot var inte lika intresserad. Det
krävdes många resor till Frankrike och
enträgna uppvaktningar för att vinna
hennes hjärta, vilket han gjorde till sist.
Kärleken blev ömsesidig och stark.
Isabelles föräldrar uppskattade särskilt
att John var protestant.
Det unga paret gifte sig i Köpenhamn
i november 1949 och fick 65 år och
fyra barn tillsammans. Isabelles första
arbete i Stockholm var på motsvarande
Svenska Exportrådet, men då barnen
började komma stannande hon hemma
15 år mellan 1952 och 1967.

Isabelle på vårutflykten till Skokloster år 2017

1963 flyttade familjen till Bryssel,
på grund av Johns arbete. Han
hade anlitats av dåvarande EECkommissionen och var engagerad inom
varvsindustrin.
Isabelle älskade sina barn men
trivdes aldrig riktigt med kulturen runt
hemmafrulivet i Belgien. Hon sökte en
21

Vi är många i den Evangeliska
Brödraförsamlingen och i hennes egen
kyrka, Franska Reformerta kyrkan, som
räknar det som en stor förmån av att
ha fått lära känna henne. Och vi är lika
många för vilka hon lämnar ett stort
tomrum efter sig.
Isabelle var en person med stor
integritet och humor. I Evangeliska
Brödraförsamlingen minns vi henne
från gudstjänsterna där hon deltog
flitigt, men kanske allra mest från
bibelsamtalen. Hon var alltid fri i
tanken och tvekade aldrig att säga sin
mening. Det gav upphov till många
intressanta och givande diskussioner.
Hon var också en god och klok
lyssnare.

Isabelle som ung

Isabelle såg till människan först och
främst och hon hade ett stort och
rymligt hjärta.

Sista gången jag såg henne var två
dagar före hennes bortgång. Jag hade
hört att hon legat på sjukhus ett tag och
varit ganska svag. Med några tulpaner
i handen ringde jag på dörren och
dottern Anne öppnade. Isabelle satt i
soffan. Hon såg lite trött ut. Vi drack en
kopp te. Samtalet som oftast utspann
sig mellan Anne och mig tog slut och
jag gjorde mig redo att gå vidare. I
tamburen fick jag impulsen att vända
mig om och betrakta Isabelle. Hon
såg så lugn och trygg ut med en rosa
filt över axlarna. Och så slogs jag av
tanken att det kanske var sista gången
jag såg Isabelle i livet.

Efter sin pensionering höll hon sig
fortfarande aktiv. Hon engagerade
sig mer i kyrkan, fortsatte att ha
privatlektioner i franska och blev
också invald i den Nordiska föreningen
för fransmän i utlandet, som deras
Sverigerepresentant, vilket bland annat
medförde årliga resor till senaten i Paris
där hon företrädde sina landsmän i
förskingringen.
Det stod alltid ett särskilt skimmer runt
Isabelle. Hon utstrålade på samma gång
värdig elegans och varm vänlighet.
Då hon steg in i ett rum vändes allas
blickar genast mot henne och hennes
leende smittade av sig på var och en.

Två dagar senare firade vi en
gemensam, ekumenisk gudstjänst med
våra franska reformerta vänner.
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I gudstjänsten bad pastor Elie Kabwe
särskilt för Isabelle. Två timmar senare
fick Isabelle avsluta sitt liv här på
jorden omgiven av sina närmaste.

Vi tackar Gud för allt som Isabelle gav
oss och för att hon fick vara ibland oss
så länge. Vi överlämnar henne i Guds
händer och lyser frid över hennes ljusa
minne.

På slutet hade hon flera gånger sagt:
”Jag känner att jag har levt färdigt nu.
Jag förstår inte varför jag ska vara
kvar.” Men hon var tacksam för sitt
liv och mycket glad för alla sina barn,
barnbarn och barnbarnsbarn.

/Klas Lindberg

Tack för alla gåvor till missionen!
Kära missionsvän!
Du bidrar med dina gåvor till att missionsarbetet i
Albanien och Lettland fortsätter att växa och utvecklas –
stort tack. I sommar tar vi särskilt ansvar för det viktiga
sommarbibellägret i Pogradec i Albanien. Enligt dem själva
är denna händelse den viktigaste som sker under hela året i
vår albanska systerkyrka. Vi har också inlett ett nytt projekt
i Sydafrika som riktar sig till ungdomar och studenter i
Sydafrika, framförallt hemmahörande i Kapstaden. De
unga är morgondagens ledare i Sydafrika med svåra
utmaningar framför sig. Därför är det särskilt viktigt att vi
uppmärksammar och stöttar dem.
Tack och Guds välsignelse önskar

Klas Lindberg, präst i Evangeliska Brödraförsamlingen.
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Program mars – maj 2019
Ons 6 mars kl. 15 Bibelsamtal Klas Lindberg Andra Petrusbrevet
Sön 10 mars kl. 15 Nattvardsgudstjänst ”Bröd som mättar” Klas Lindberg
Tis 12 mars kl. 17.30 Bibelundervisning med mat Klas Lindberg
Lör 16 mars kl.13.30 till ca 17.30 Den befriande nåden – andlig fördjupningshelg med,
Christian Braw och Eva Cronsioe. OBS NYTT PROGRAM
Sön 17 mars kl. 15 Gudstjänst ”Nåd som flödar över” Christian Braw, Klas Lindberg
Ons 20 mars kl. 15 Bibelsamtal Klas Lindberg Andra Petrusbrevet
Tis 26 mars kl. 17.30 Bibelundervisning med mat Klas Lindberg
Sön 31 mars kl. 15 Nattvardsgudstjänst ”Kom och ät!” Klas Lindberg
Ons 3 april kl. 15 Bibelsamtal Klas Lindberg Andra Petrusbrevet
Tis 9 april kl. 17.30 Bibelundervisning med mat Klas Lindberg
Sön 14 april kl. 15 Gudstjänst ”Guds egen åsna” Minna Serholt
Ons 17 april kl. 15 Bibelsamtal Klas Lindberg Andra Petrusbrevet
Tor 18 april kl. 17 Skärtorsdagsmässa ”Tvätta varandras fötter!” Klas Lindberg
Sön 21 april kl. 8.30 Påskotta ”Han lever!” Klas Lindberg
Tis 23 april kl. 17.30 Bibelundervisning med mat Klas Lindberg
Sön 28 april kl. 15 Nattvardsgudstjänst ”Tvivla inte, utan tro!” Klas Lindberg
Tis 7 maj kl. 17.30 Bibelundervisning med mat Klas Lindberg
Sön 12 maj kl. 15 Gudstjänst ”Älska varandra som jag har älskat er!” Klas Lindberg
Ons 15 maj kl. 15 Bibelsamtal Klas Lindberg, Andra Petrusbrevet
Obs! Missa inte detta:
Lör 18 maj kl. 9.00 Vårutflykt till Mariadöttrarna i Vallby, Gröönsö slott och Nibble Gård
Sön 26 maj kl. 15 Nattvardsgudstjänst ”Be, så ska ni få!” Klas Lindberg
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