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Berättelsen om 
Herrnhutsstjärnan 
går tillbaka 

ända till början av 
1800-talet. Den lär 
ha använts första 
gången då internatet 
i Niesky knutet till 
Brödraförsamlingen 
skulle fira 
50-årsjubileum. En 
matematiklärare hade 
kommit på den strålande idén att 
ge eleverna på geometrilektionen i uppdrag 
att arbeta tredimensionellt. De skulle 
räkna, mäta, rita, klippa och klistra ihop ett 
visst antal koner med en bas på antingen 

tre eller fyra sidor. Sedan 
skulle de fästa konerna i 

varandra med hjälp av 
små mässingsnitar, tills 
de bildade en stjärna. 

Till sist gick 
man ut i byn och 
fäste stjärnorna över 

lamporna i byn som just 
elektrifierats. Effekten 

blev omedelbar. Det kalla 
elektriska ljuset som stack i 

ögonen fick ett varmt sken. 
Adventsstjärnan utvecklades i Herrnhut 

och blev en del av herrnhutismen. 
Efterfrågan på dessa stjärnor ökade hela 
tiden.

Alla julstjärnors  moder
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Alla julstjärnors  moder

De herrnhutiska missionärerna tog 
med sig stjärnan överallt dit de 
kom i världen. Den blev till en 

enande symbol mellan de herrnhutiska 
församlingarna i världen. I kyrkorna i 
Afrika, Sydamerika och på många andra 
platser får stjärnan ofta hänga uppe hela 
året. I Afrika är särskilt den röda varianten 
populär.

Då den på 1910-talet introducerades i 
Sverige av Julia Aurelius, född Marx, blev 
den också här snabbt omtyckt.     Den 
anses vara upphovet till vår tradition att 

tända adventsstjärnor i fönstren under den 
mörka årstiden. 

Fortfarande tillverkas Herrnhutsstjärnan 
till stora delar för hand i Herrnhut av 
Herrnhuter Sterne GmbH. Även under 
DDR-tiden pågick produktionen året runt. 
Idag har man cirka 20 fast anställda i en 
verkstad som också ger arbetstillfällen till 
personer med funktionsnedsättning. 

Stjärnan finns numera över 60 olika 
varianter i olika storlekar och färger 
anpassade för inom- eller utomhusbruk. 
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Vill du ha den äkta varan ska 
du se till att den är märkt med 
texten ”Original Herrnhuter 
Stern”. Eftersom stjärnan 
är så populär säljs många 
”piratkopior” idag, t o m av 
stora varuhuskedjor. 

I maj 2011 flyttade tillverkningen in i 
en ny fabrik och årligen tillverkas 240 
000 stycken. Somliga menar att en äkta 
herrnhutsstjärna är ganska dyr. Då ska man 
ha i minnet att vinsten av försäljningen 
utgör en mycket viktig inkomstkälla för 
Brödrakyrkans missionsarbete. 

Årligen genereras cirka 20 miljoner 
kronor till missionen. Du bidrar alltså till 
att stödja ett viktigt, gediget och mycket 
uppskattat missionsarbete varje gång du 
köper en herrnhutstjärna.

I och med den stora flyktingströmmen 
som kom 2015 skapades en ny stjärna 
i alla regnbågens färger. Den är inte 
till salu utan ges som en uppmuntran 
och ett erkännande till de församlingar, 
framförallt i Tyskland, som tagit särskilt 
stort ansvar i flyktingkrisen.

Klas Lindberg


