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Terijoki lutherska kyrka 
(i Zelenogorsk, Ryss-
land), renoverad efter 
förnedringen som bio 
under sovjettiden. Här 
bodde Konstantin von 
Koch några år i början 
av den missionsgärning, 
som kom att leda till 
grundandet av NÖ. Bil-
den påminner oss både 
om gränssnittet mellan 
västlig och östlig kristen-
dom och om att kyrkan i 
öst har rests ur 50-70 års 
förtryck. Bild från 
Ingermanländska kyrkan
Foto: T. Bykova och 
V. Užviev
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Kvinnans säd
På syndafallets dag gav Herren de 
första människorna ett löfte: Kvin-
nans säd skall krossa ormens huvud 
(1 Mos 3:15). Det är ett underligt ut-
tryck, eftersom det vanliga i Skriften 
är, att kalla varje barn som föds för 
mannens säd eller mannens barn. När 
det då är tal om ”kvinnans säd”, så är 
det alltså tal om en som på ett särskilt 
sätt, mer än annars, skall vara kvin-
nans barn.
I Gamla testamentet möter vi vid flera 
tillfällen kvinnor som inte fick barn 
på naturligt vis. Den första är Sara. 
Hon är ofruktsam och utan möjlighet 
att få barn. Men hon får Isak på ett 
underfullt sätt, i kraft av Herrens ord 
och löfte.
På samma sätt är det med Hanna. Hon 
är ofruktsam, men ber till Herren och 
lovar att den son hon får skall tillhöra 
Herren och tjäna honom hela livet. 
Hon får Samuel. När vi hör Hannas 
lovsång, ser vi hur en troende kvinna 
i Israel tänkte om detta att föda barn. 
Barnet bar bud om frälsning, om 
Honom som skulle komma. Det är 
som om Hanna i sin son ser Sonen 
med stort S, han som skulle komma, 
Frälsaren, Messias (1 Sam. 2:1-10). 

Kvinnans säd
Betraktelse av Per Bergene Holm

Det är en slående likhet mellan Han-
nas lovsång och Marias lovsång.
Hos profeten Jesaja möter vi löftet 
igen, löftet om kvinnans säd. Men nu 
sägs det dessutom att kvinnan skall 
vara en ung kvinna som inte vet av 
någon man, en jungfru (Jes. 7:14). 
Barnet skall vara Väldig Gud (Jes. 
9:6) och innebära att Gud själv är hos 
människorna, Immanuel (Jes. 7:14).
Vid tidens fullbordan skedde det att 
en jungfru blev havande och födde en 
son, och hon gav honom namnet Je-
sus. Ty han skulle frälsa sitt folk från 
deras synder.

Adams säd
Den syndiga säden från Adam gick i 
arv från far till son. Varje adamsätt-
ling avlades i synd. D.v.s. den syndi-
ga säden från Adam blev vid avlelsen 
fostrets natur. Adamsätten fördärva-
des och adamsättlingarna kunde inte 
avla annat än syndare, som hade be-
hov av frälsning.
Jesu avlelse är emellertid inte en pro-
dukt av Adams säd, utan Guds Son 
avlades i Marias moderliv genom den 
Helige Ande, på ett underfullt sätt.
Han föddes av en kvinna; han är 
kvinnans säd. Men han är inte Adams 
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säd. Han är en jungfrus son och Guds 
Son. Därför säger inte Lukas att Je-
sus är Adams son, men det var något 
som ”folk trodde sig veta” (Luk. 3). 
Jesus fick inte den syndiga säden från 
Adam som gåva vid sin födelse. Han 
är ren. Han kom i människogestalt, 
men var ren och utan synd.

Den andre Adam
Likväl föddes Guds Son till jorden 
för att gå in i Adams ätt. Han är född 
av en kvinna; han är sann människa. 
Han låter sig skrivas in bland män-
niskorna, som en av Adams släkt. 
Han är en människa; han kom i syn-
digt kötts gestalt. Men han har inte 
något syndigt kött, utan är i sig själv 
helt utan synd.
En sådan överstepräst var det vi be-
hövde: helig, oskyldig, obefläckad, 
skild från synderna, upphöjd över 
alla himlar, en som inte likt de andra 
översteprästerna måste bära fram 
offer, först för sina egna synder och 
sedan för folkets. Det gjorde han en 
gång för alla, när han offrade sig 
själv. (Hebr. 7:26f). Men han som 
icke visste av synd, har Gud gjort till 
synd för oss, för att vi skall bli rätt-
färdiga inför Gud (2 Kor. 5:21). Tänk 
att han som var utan synd, han som 
icke hade något syndigt kött, gick in 
under adamssläktens synd och blev 
gjord till synd. Det skedde inte vid 
hans avlelse, utan det skedde genom 

gudomlig tillräkning. Allt vårt till-
räknades honom. Ja, Guds rene och 
helige Son gjordes till det som vi är. 
Han gjordes till synd. Jesus gick in 
under vår synd när han döptes av Jo-
hannes. Han bekände världens synd 
som sin, och Gud gjorde Jesus till 
själva synden, och handlade med ho-
nom därefter.
Hela Adams släkts synd och brott bar 
Jesus upp på korset. Han har löst oss 
från vår första födelses förbannelse, 
löst oss från vårt arv från Adam, från 
synden, domen och döden! Han blev 
själv upphov till en ny människo-
släkt, en släkt som inte räknas från 
Adam, en släkt som är utan Adams 
säd. Det är kvinnans säd, Guds son 
som är upphovet till denna nya släkt. 
Det räknas inte efter Adam, men ef-
ter Kristus.
Var och en som tar emot Jesus, och 
tror på honom, föds in i denna släkt, 
den andre Adams släkt (Joh. 1:12f). 
Genom den födelsen får du del av 
gudomlig natur. Livet du då lever i 
tro på Jesus kommer från himmelen 
och tillhör himmelen. Det är något 
helt annat än arvet från Adam.
Har du kommit in i denna släkt, och 
känner du till detta liv från himme-
len? Jesus har vunnit det åt dig, och 
du får det för intet när du kommer till 
honom.

Övers: A.E.
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Välkommen till Nordisk Östmission 50 år
TACK!
Det första och viktigaste är ett tack 
till Herren för Hans nåd och väl-
signelse under de gångna åren. Det 
förutan funnes ingen mission! Vid 
olika skeenden och avgörande vänd-
punkter har Herren visat vägen och 
välsignat utmaningar Han givit oss. 
Därtill har Han ytterligare bekräftat 
de möjligheter Han givit oss, och 
som vi vågat gå in i.
Det andra tacket skall riktas till alla 
dem som genom åren troget stött 
oss med förböner och rika gåvor. 
Därigenom har missionen hela ti-
den haft välsignade tillgångar för att 
kunna gå in i många olika uppgifter 
att tjäna evangeliet framförallt i öst. 
Ibland har vi blivit ifrågasatta, men 

Koret i den lutherska kyrkan (DELKU) i Charkiv, Ukraina, formgivet av NÖ:s mångå-
rige och konstnärlige missionär Waldemar Wardaschko. Lägg märke till tavlan på 
den tidigare kyrkan, som revs av kommunisterna på 50-talet.

trots det har vi förblivit fasta i vår 
uppgift grundad på Bibel och Be-
kännelse i Jesus Kristus
Den tidskrift som missionsvännerna 
nu får i sin hand vill ge både en 
tillbakablick på N Ö:s historia och 
en väg in i framtiden genom det som 
nu sker i missionen. Men glädje 
minns vi både Konstantin von Koch 
och Olof Sandén m.fl. för deras stora 
insatser i avgörande ögonblick. Men 
vi minns också alla våra medarbeta-
re och vänner utan vilka arbetet inte 
skulle varit möjligt.
Läs och se vilka underbara gärningar 
Herren har berett i evangeliets tjänst 
under gångna 50 år!

Bengt Westholm
ordf 
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Konstantin föddes som son till hu-
saröverste Leopold von Koch och 
dennes hustru. Konstantins mor hade 
delvis danskt ursprung, var sjuklig 
och dog när han var åtta år. Redan 
i unga år blev han alltså moderlös. 
Han föddes i Ukraina men växte upp 
i Livland (norra Lettland och södra 
Estland). Han uppfostrades till en 
ivrig ortodox trosbekännare. Men att 
hans ikon ramlade ner blev senare ett 
tecken att den skulle stoppas undan. 
Synnerligen tidigt i livet kom han till 
kadettskolan i S:t Petersburg, där han 
vistades i åtta år. Därtill kom ytterli-
gare tre år på den högre marinskolan. 

Finland
Von Koch tjänstgjorde i storher-
tigdömet Finland som ju var en del 
av Ryssland. Vid ett besök 1912 av 
Gustav V fick han som ung officers-

Han vigde hela sitt liv åt att tala om Gud
Överskriften är hämtad från Thisted Dagblad år 1975, när Konstan-
tin von Koch tog avsked av sin tjänst i Danmark. Under i stort sett 
sextio år talade han om Gud vare sig det gällde ryssar i Helsingfors, 
landsflyktiga på Karelska näset, ryska krigsfångar i Finland, öst-
flyktingar i Danmark, ortodoxa trosbekännare i väst, ungdomar på 
Helsjön eller läsare av olika tryckta alster. När Nordisk Östmission 
fyller femtio år finns det anledning att stanna inför dess grundare 
och sedan missionsinspektor i tjugu år. När von Koch skrev om ”vår 
mission” menade han NÖ, men också allt annat arbete han själv 
hade stått i under alla år. Denna artikel gör inga anspråk på att 
vara fullständig, men vill ändå ta fram tidigare känt och okänt om 
en märklig man. 

Konstantin von Koch – dansk präst i 
svensk-finsk prästdräkt. Foto: JE.

aspirant riddarkorset av svärdsorden. 
I Finland fann han sin hustru, Na-
deschda. 
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Det var också i Finland han kom i 
kontakt med den evangeliska tro som 
blev avgörande för hela hans fort-
satta liv. 
Som en Guds ledning såg han senare 
det att han räddats undan minspräng-
ning i trakten av Raumo. Herren hann 
upp honom när han var på Åland, dit 
han kommit i samband med första 
världskriget. Efter ett tillfälle i Marie-
hamn i maj 1917 räknade han sig som 
evangelisk kristen. Snart började han 
missionera. Men då förlorade han sin 
ställning som officer och avfördes ur 
rullorna, eftersom det var förbjudet 
att vara evangeliskt troende. En kort 
tid synes han ha verkat i Tallinn.
Han startade en rysk andlig tidskrift 
som han gav ut 1921-1971. Sedan 
han fått ett missionskall från Ryska 
missionen i Sverige 1921, kom han 
1924 från Helsingfors till Terijoki 
vid den dåvarande rysk-finska grän-
sen. Där var han missionär och pas-
tor bland landsflyktiga ryssar. Efter 
vinterkrigets slut flyttade han till-

baka till Helsingfors. Under Finlands 
bägge krig på 40-talet missionerade 
han bland ryska krigsfångar. Detta 
och mycket annat berättar han om i 
boken Från kommandobryggan till 
predikstolen (svensk utgåva 1975). 
Men när kriget var över stod andra 
uppgifter för dörren.

Danmark
År 1947 antog han kallelsen till 
Danmark. Där arbetade han bland 
flyktingar i sammanlagt 28 år. De 
första åren var det på flyktingläger i 
Esbjerg-trakten och i Thisted. Senare 
blev det hans uppgift att själavårda 
gamla flyktingar på ett ålderdoms-
hem, Dragsbæk, i Thisted. I den sta-
den hade han också sin bostad. Han 
besökte ställen som Köpenhamn och 
Vordingborg, för att utöva själavård 
bland flyktingar.

Bibelkurser
Från 1952 ända fram till 1977 hade 
pastor Koch 85 bibelkurser av olika 

Konstantin von Koch
Född 2 juni 1890 i Proskurov (numera Chmelnytskyj) i Ukraina.
Ingick 26 december 1914 äktenskap med Nadeschda Furseijew, f 10 aug. 1893 
i Tammerfors, d 8 sept. 1975.
Barn: Julia f 1915 i Helsingfors. Lydia Beatrice, f 1917 i Mariehamn. Igor, f 1918 
i Helsingfors, d 1940. Judit, f 1920 i Tallinn, d 1943. Cyril, f 1922 i Helsingfors, 
d 1944. Vera Astrid, f 1924 i Helsingfors. Joanna, f 1926 i Terijoki, d 1989. Jurij 
Kristian, f 1928 i Terijoki. Oleg, f 1930 i Terijoki.
Missionär från 1917, varav 1921-1955 i tjänst hos Ryska/Slaviska Missionen. 
Prästvigd i Haderslev 24 mars 1949 av biskop Noack till tjänst inom den Danske 
Folkekirke. Pensionär från Slaviska missionen 1955 och från NÖ 1 jan 1976.
Död 26 februari 1978 som medlem av Uleåborgs domkyrkoförsamling.
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slag. Hans inriktning på dessa synes 
ha lett till spänningar med ledningen 
för Slaviska missionen, och blev för-
modligen en av anledningarna till att 
NÖ grundades. Kurserna ägde rum 
på olika ställen i Tyskland, såsom i 
Slesvig (t.ex. Brecklum och Chris-
tianslyst) och på Schönblick (nära 
Schwäbisch Gmünd). I dessa vände 
han sig till ortodoxa trosbekännare, 
främst ukrainare, för att ge dem 
evangeliet. Han hade goda kontakter 
med prästerskapet inom den ukrain-
ska autokefala ortodoxa kyrkan i 
exil. Han hade andra av missionens 
missionärer med sig vid en del kur-
ser, och ibland kunde någon svensk 
präst, som Johannes Eriksson, vara 
med. Kostnaden för dessa kurser 
bars av medel insamlade i Sverige 
och Danmark. På dessa kurser fira-
des nattvard enligt en evangeliserad 
chrysostomosliturgi. Det är fullt möj-
ligt att von Koch fått idén från den 
lutherska väckelsen bland ukrainare, 
men helt säkert är det inte.
År 1956 var han alltså med och bil-
dade Nordisk Östmission. Han var 
sedan NÖ:s missionsinspektor i 20 
år. Han värvade även fler missionä-
rer, såsom Wardaschko.

Helsjön
Koch kom så ofta han kunde till Sve-
rige och predikade för offer. Han 
besökte Västkusten och Småland. 
Under åren 1968-75 var Konstantin 
dessutom ledare för ett årligt ung-
domsläger på Helsjöns folkhögskola 

i Horred. En hel del ungdomar fick 
där goda och bestående intryck. Ett 
par hade dessutom honom med vid 
altaret när de gifte sig.

Thisted
I Danmark redigerade K von Koch 
den danska NÖ-tidningen från num-
mer 2/1967. Denna, samt hans me-
moarbok på danska, trycktes på Bor-
nerups tryckeri i Thisted. Chr. Bor-
nerup, som tillhör den andra av tre 
generationer boktryckare Bornerup, 
berättar att hans far Albert hade stark 
andlig gemenskap med pastor Koch. 
De fick många goda samtal. K von 
Koch var alltså en omtyckt personlig-
het i den lilla nordjylländska staden. 
Inte så långt därifrån ligger Vorupør. 
I den kyrkan höll Koch tyska guds-
tjänster för turister 1969-77, på upp-
drag av folkekirken. 

Hög ålder
I september 1975 följde Koch sin 
hustru till graven på Brändö i Hel-
singfors. Hans familj ville nu ha ho-
nom hemma i Finland. Därför blev 
han från och med 1976 pensionär på 
heltid. Då hade han arbetat 20 år som 
emeritus. De sista åren i Finland var 
han skriven i Jämsä, men han dog i 
Uleåborg. Då hade han intill sin lev-
nads sista sommar alltså haft både 
bibelkurser och tyska gudstjänster. 
Sextio års missionsarbete och om-
sorg om människors själar fullborda-
des i Österbotten.

Anders Eliasson
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Nordisk Östmission 1956-1990
När Konstantin von Koch inträdde i dåvarande Ryska (senare Sla-
viska) Missionens tjänst hade denna mission redan nästan 20 år på 
nacken. Dessutom hade dess förste missionär besökt Ryssland, och 
då bland annat också Kronstadt, redan på 1880-talet. NÖ har alltså 
gamla rötter – det är alltid någon som gått före. Här berättar Josef 
Axelsson, författaren till boken Nordisk Östmission 1956-1981 och 
under många år redaktör för NÖ-tidningen, om missionens första 
trettiofem år. Ytterligare femton år skildras i en följande artikel.

Nordisk Östmission startades 1956 
och kan följaktligen fira sitt 50-års-
jubileum. Men organisationen har en 
bakgrund i Slaviska Missionen, som 
tycks ha fått sitt namn på 1940-talet 
men som egentligen kan föras till-
baka till början av 1900-talet. Bland 

Mannen med det stora skägget är Tomaschewsky. I övrigt märks bl.a. Johannes Eriks-
son och Sigrid Dergård. Foto: JE. (JE=Johannes Erikssons samling)

dem som då var med kan nämnas N. 
F. Höijer, som hade besökt Ryssland 
redan 1880. En missionscentral sä-
ges ha upprättats i Moskva 1908. Två 
församlingar organiserades med bl.a. 
söndagsskola. En stödverksamhet 
för präster och evangeliska familjer 
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startade 1921. Något tidigare började 
man driva en bibelskola i Tyskland 
för ”östflyktingar”.  Föreståndare var 
pastor W. L. Jack (död 1939).

Göteborg
En avdelning av Slaviska Missionen 
fanns i Göteborg. Redan under första 
världskriget 1914-1918 hade hjälp-
sändningar till östländer organise-
rats. År 1945 framhölls det att bibel-
spridning är viktig eftersom Bibeln 
i princip var en förbjuden bok i det 
kommunistiska Ryssland. Främst in-
riktade man sig dock på att nå ut med 
Guds ord till slaviska ”östarbetare” i 
Tyskland.
Fram till 1954 hade Slaviska Mis-
sionen förmedlat över en och en halv 
miljon biblar, nya testamenten och 
bibeldelar på nio slaviska språk. En 
av medarbetarna i Slaviska Missio-
nen var pastor Konstantin Koch, som 
tidigare hade varit ortodox bekän-
nare.
Några framträdande personer i göte-
borgsavdelningen var A. N. Sjöstedt, 
Olof Sandén och Karl Bjurström. 
Olof Sandén m.fl. ansåg det vara vik-
tigt med materiell hjälp till östflyk-
tingarna i Tyskland och andra fria 
länder. En del av dem bodde i läger. 
Han organiserade också ett antal 
hjälpsändningar. Det rörde sig både 
om mat och kläder. Att nå bakom 
järnridån med sådana sändningar 
var dock mycket svårt. Men de and-
liga behoven betonades också starkt. 
Bland annat utarbetades ett par kor-

respondenskurser på ryska. De sen-
des ut till flyktingar i en rad länder. 
Efter hand uppstod vissa åsiktsskill-
nader mellan Stockholm och Göte-
borg, bl.a. när det gällde bibelkurser, 
främst för ortodoxa.
Så småningom ledde det till en bryt-
ning mellan östmissionsvännerna 
i Stockholm och Göteborg. En bi-
dragande orsak var att ledningen i 
Stockholm lät pensionera Konstantin 
Koch. Bland annat ansågs de bibel-
kurser, som han anordnade, bli för 
dyra.

Nordisk Östmission
Meningsmotsättningarna angående 
verksamhetens utformning visade 
sig vara svåra att överbrygga. I mars 
1956 anmälde styrelseledamöterna i 
Göteborg, med något undantag, att 
de lämnade sina poster, men stanna-
de kvar som tillfälliga ”administratö-
rer”. En ny organisation med namnet 
Nordisk Östmission bildades vid ett 
möte i danska Frederikshavn den 21 
mars 1956. Men namnet skulle vara 
Skandinavisk Östmission.
Platsen hade valts med anledning av 
att man skulle samarbeta med Dansk 
Ruslands-mission, som i sin tur 
samarbetade med Konstantin Koch. 
Dansk Ruslands-missions ledare var 
stiftsprosten Pontoppidan Thyssen. 
Ett formellt årsmöte hölls 9 april 
1956 i Göteborg. Det inleddes av 
Olof Sandén. Organisationens namn 
fastställdes till Nordisk Östmission. 
Som medlemmar antecknade sig 
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39 personer, En tidning skulle ges 
ut – Nordisk Östmission. Den hade 
två företrädare, varav den ena hade 
kommit ut i 34 år och den andra i 23 
år. Vid ett styrelsesammanträde 8 no-
vember 1956 meddelades att en om-
fattande verksamhet förekom.

Fortsatt verksamhet
Under 1950-talets senare hälft kom 
en rad nya namn in i Nordisk Östmis-
sions sammanhang. Den med tiden 
mångårige medarbetaren Hugo Gus-
tafsson nämnes första gången i ett 
styrelseprotokoll från 1957. Samma 
år nämnes missionären Arnold To-
maschewsky och Alexander Popovic 
för första gången. När det gällde To-
maschewsky skulle också Missions-
bund i Korntal bidra till lönen. 
Hugo Gustafsson fick i uppdrag att 

köra Konstantin Koch runt på en 
föredragsresa i Tyskland. Ett kol-
lektcirkulär för Nordisk Östmission 
tillstyrktes av biskop Bo Giertz.
År 1958 talades det om att Toma-
schewsky och Popovic besökte de 
många ”hemlösa” från östländerna 
i väst, och att materiell hjälp också 
förekommer. Hugo Gustafsson körde 
omkring med pastor Koch på före-
dragsresor. Vidare förekom prästkur-
ser bland flyktingarna. Tomaschew-
sky och Popovic besökte i slutet av 
1950-talet många svenska försam-
lingar. Kollekterna blev jämförelse-
vis rikliga. Popovic hade också delat 
ut skrifter på en rad slaviska språk 
bland flyktingar i Tyskland.
Kyrkoherde Kurt Nyström och Koch 
företog 1961 en ”missionsresa” till 
slaviska flyktingar i Europa. Den 

Nordisk Östmissions missionärer samlade. 
Från vänster: von Koch, Wardaschko, Tomaschewsky.
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dansk-svenske tidningsupplagan var 
på 1960-talet 8.000 exemplar. Pas-
tor Koch fortsatte med sina resor 
och prästkurser. Som chaufför 1962 
tjänstgjorde Kurt Nyström.
En ny missionär, Waldemar War-
daschko anställdes också på 1960-
talet. Han skulle kvarstå i omkring 
40 år.

Radiomission
Hugo Gustafsson kontaktade 1963 
chefen för radiostationen ”Evangeli-
ets röst”, men det visade sig att det 
inte var möjligt att nå ut med sänd-
ningar via Afrika. Frågan var emel-
lertid väckt. Det fanns dock olika 
uppfattning i vad mån behovet av 
sändningar var täckt. År 1970 hade 
27.000 kronor insamlats för ändamå-
let. Sändningarna kom i gång hösten 
1970. Det var fråga om program på 
ryska och ukrainska, och en tid också 
på kinesiska.
Bland radiopredikanterna var Kon-
stantin Koch, Arnold Tomaschewsky 
och Waldemar Wardaschko – och vi-
dare bl.a. Leonid Kolomietz. Repre-
sentanter för Nordisk Östmission har 
senare deltagit i en rad radiomissi-
onskonferenser i de nordiska länder-
na. Man har samarbetat med norska 
och danska missionsorganisationer.
Ett ”radiosymposium” hölls 1975 i 
Göteborg, där bl.a. biskop Bo Giertz 
medverkade. 
Han höll där ett uppmärksammat 
föredrag ”in casu necessitas”. Det 
handlade om prästämbetet i nödtid. 

Normalt skall präster vara ”rätt-
teligen” kallade och vigda. De skall 
hålla sig till apostlarnas lära, som är 
Guds ord. Utan ”fullmakt” har man 
inte löfte om att Herren verkar ge-
nom förkunnelsen. Det är otänkbart 
med två församlingar på en plats, 
men det behöver bara vara 2-3 i en 
församling på en plats. Det är ändå 
en församling. Vid tillfälliga nödfall 
kan envar kristen göra vad som är 
nödvändigt för en annans salighet, 
dvs när pst saknas och det brådskar. 
Ordet måste vara i svang under alla 
förhållande. Men reformatorerna räk-
nade inte med nödnattvard.

Pastor Koch
Vid Nordisk Östmissions årsmöte 
1975 hade Konstantin Koch begärt 
att få avgå. Han hade den 2 juni 1975 
fyllt 85 år. Samtidigt meddelades att 
hans bok ”Från kommandobryggan 
till predikstolen” var klar att ge ut. 
Koch hade som yngre varit ortodox, 
men hade inte funnit sig hemma där. 
Han menade att Skriften hade kom-
mit i bakgrunden i den ortodoxa kyr-
kan.
Den österländska kyrkan är en mys-
teriets kyrka, där upplevelse och 
meditation spelar en viktig roll. 
De österländska kyrkorna och alla 
kyrkor behöver komma tillbaka till 
”skrifterna”. Då skulle mycket för-
svinna, som fördunklar vägen till 
frälsning eller ställer något vid sidan 
av det enda namn som blev oss män-
niskor givet till frälsning, nämligen 
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namnet JESUS. Tanken med kurser 
för ortodoxa präster – vilka i all-
mänhet missförstod det klart bibliska 
budskapet – var att framställa läran 
om tron på ”Kristus allena” klart 
och tydligt: ”Bland de ukrainska or-
todoxa prästerna var Koch ärad och 
älskad till sin död.”

Förändringar
Vid Nordisk Östmissions årsmöte i 
Brastad 1978 överlämnades en gåva 
från den danska delen av vår orga-
nisation, vilken i samband därmed 
upphörde. Styrelseledamöterna Jo-
hannes Eriksson och Gösta Bennsten 
lämnade styrelsen och ersattes av 

Gert Klingberg och Stefan Martins-
son. En stadgeändring 1979 gjorde 
det möjligt att i mån av möjlighet 
också bidra med kostnader för ra-
diosändningar till Kina. En nordisk 
radiomissionskonferens hölls i Oslo 
1980. Vid årsmötet 1981 avgick Kurt 
Nyström som ordförande och ersat-
tes av Bertil Lundberg. Årsmötet rik-
tade ett varmt tack till den avgående 
ordföranden.

Nittonhundraåttiotalet
Under 1980-talet utsändes många 
s.k. bibelbrev till Sovjet. De var re-
digerade av Leonid Kolomietz och 
innehöll bl.a. bibeltexter. Bibelbre-

ven var angelägna inte minst 
bakgrunden av att under 60 
år hade endast 25.000 biblar 
tryckts i Sovjet med dess 
250 miljoner invånare. Bre-
ven var tryckta på mycket 
tunt papper och kunde därför 
vara ganska innehållsrika. 
De behandlade Guds fräls-
ningsplan så som dom fram-
ställs i Bibeln.
Med jämna mellanrum åter-
gavs utdrag ur brev från ra-
diolyssnare bakom järnridån, 
vilka i allmänhet uttryckte 
sin tacksamhet. Bakom ra-
diosändingarna stod i Nor-
den Norea Radio i Norge och 
i Danmark, Kyrkliga Förbun-
det och Nordisk Östmission i 
Sverige och Sanansaatajat i 
Finland.Pastor Koch och en ortodox präst. Foto: JE.
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Möjligheterna att nå ut var stora. 
Sändningarna beräknades kunna 
nå kanske 100 miljoner i öst. No-
rea Radio firade sitt 25-årsjubileum 
i Kristiansand 22 november 1981. 
En nordisk missionskonferens hölls 
på Helsjöns folkhögskola somma-
ren 1983. Vid högmässan i Horreds 
kyrka tjänstgjorde domprosten G. A. 
Danell. 
Sommaren 1983 avled den tidigare 
ordförande i Nordisk Östmission, 
Kurt Nyström. Han hade varit en 
mycket aktiv medarbetare och ledare 
i Nordisk Östmission. En del av vad 
han skrivit hade översatts på slaviska 
språk. Han hade skrivit omkring 15 
böcker. Bertil Lundborgs minneord 
om den trägne arbetaren i vingården 
är gripande.

Mot nittiotalet
Nordisk Östmissions historia kan 
inte berättas utan att Sigrid Dergård 
och Hugo Gustafsson nämnes. De 
har båda lagt ner ett enormt stort ar-
bete, vilket inte här kan närmare be-
skrivas. Sigrid har nyligen gått bort 
och Hugo är inte längre i sin krafts 
dagar, men deras insatser i Nordisk 
Östmission kan knappast överskat-
tas. Det måste ses som en stor för-
mån att ha fått samarbeta med sådana 
”trogna arbetare”. Det är många min-
nen från resor och konferenser, men 
än mer från ”vardagsarbetet”, där det 
betyder mycket att människor är lätta 
att samarbeta med.

En särskilt minnesrik resa gick till 
Kristiansand 1985. Vi tog vägen över 
Telemark och Setesdalen till vårt res-
mål. En annan gång gick hemresan 
över havet till Hirtshals i Danmark. 
I samband med en tredje missions-
konferens fick vi tillfälle att se några 
platser som är mycket kända i dansk 
formhistoria.
Många personer i de övriga nordis-
ka missionsorganisationerna skulle 
kunna nämnas – men utrymmet med-
ger det knappast. Säkert är emeller-
tid att det nordiska samarbetet betytt 
mycket. 
Våren 1986 publicerades ett antal 
lyssnarbrev från Iran. Under 1986 
var Nordisk Östmissions ”omsätt-
ning cirka 1.500.000. Kostnaderna 
för missionärernas löner var 345.000. 
Missionärerna Popovic och Walde-
mar Wardaschko fortsatte sitt arbete, 
bl.a. med radiomission.
Årsmötet 1989 hölls i Torsby. Under 
1989 hade 327.000 kronor gått till bi-
belspridning, 558.000 till radiosänd-
ningar, 360.000 till missionärernas 
löner. Hur många som genom åren 
tagit emot det budskap, som gått ut 
på grund av Nordisk Östmissions in-
satser vet vi inte. Men säkert är att 
många förböner och många materi-
ella gåvor ägnats åt organisationens 
verksamhet. Vi människor kan lik-
som så ut Guds ord, men det är Gud 
som ger växten.

Josef Axelsson
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Radiomission
Som framgår av tidigare beskriven 
historia är radiomission en huvudlin-
je i NÖ. När alla program utom det 
rumänska lades ned, kom emellertid 
ett nytt till, på persiska. Som kristna 
har vi en kallelse att muslimer får 
lära känna den Jesus, Guds son, som 
väl Koranen omnämner men endast 
erkänner som människa, underställd 
Mohammed. Via en stor sändare i 
Albanien, Tirana, har bibelprogram 
i samverkan med TWR sänts varje 
vecka ut över Mellanöstern på ett 
språk som förstås av cirka 150 miljo-
ner. Det finns många kristna försam-
lingar i detta språkområde, vilka är 
utsatta för ett hårt tryck t.o.m. blodig 
förföljelse, och som därför behöver 
känna att det i väst finns människor 
som stöder dem på alla sätt. Pro-
grammen har arbetats fram genom 
Tony Estaidi, av kurdiskt ursprung. 
Dessutom stöder NÖ projekt Hanna 

Ett nytt spännande skede i NÖ:s 
historia: 1990-2005
Under missionens 50-åriga historia har det inträffat två viktiga 
vändpunkter, som fört in på nya vägar. Vi är övertygade om att Her-
ren har öppnat dem och missionen har svarat ja på kallelsen. Den 
första vändpunkten kom kring 1970 med radiomissionen, som en helt 
ny väg att nå människor i öst. Många samtal, överläggningar, undran 
och ibland motstånd ledde fram till en ny möjlighet. 1970 började, i 
samverkan med TWR sändningar, av ryska program genom Arnold 
Tomaschewsky. Den andra vändpunkten kom kring 1990 i samband 
med att järnridån drogs undan och att Sovjetunionen upplöstes.

i Ukraina. Detta program riktar sig 
främst till kvinnor, vilka på olika sätt 
blir hunsade och utnyttjade.

Bibelmission 
En mission som inte sätter bibeln 
och dess budskap i centrum, som en 
grund för hela sitt arbete, har upphört 
att vara mission. Biblisk förkunnelse 
och bibelspridning har funnits allt-
sedan begynnelsen av NÖ. Genom 
samverkan med flera bibelsällskap, 
Svenska Bibelsällskapet och Insti-
tutet för bibelöversättning, har NÖ 
under åren stött att Bibeln översatts 
och att barnbiblar tryckts. Sedan har 
biblarna distribuerat. Under resor har 
biblar utdelats och människor har 
visat en påtaglig glädje över att fått 
en egen bibel i handen. Har de samti-
digt kunnat prova ut ett par glasögon, 
överblivna i Sverige, har de t.o.m. 
omedelbart börjat läsa i sin bibel! 
Det här gäller inte endast evangeliska 
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kristna utan även ortodoxa och män-
niskor över huvud taget.

Polen
Ett första tecken på en förändring i 
öst, när Sovjetunionen började upp-
lösas inifrån, blev för NÖ kontakten 
med Polen. Erik Granbom, kassör, 
hade förbindelse med sjömanspräs-
ten i Gdynia, Karl Gustaf Nöjd. I 
samband med ”perestrojkan” blev 
det möjligt att komma in i landet. I 
Wejherowo, nära Gdynia, fanns ett 
förfallet barnhem med fysiskt och 
psykiskt handikappade barn, som 
var i akut nöd både vad gällde vård 
och byggnader. Missionen beslutade 
att gå in med stöd och under ett an-
tal år i början av nittiotalet gavs bi-
drag till vården jämte stort stöd till 
renovering av byggnaderna. Ett par 
hjälptransporter sändes också under 
denna tid till barnhemmet. När den 
allmänna nivån i Polen steg, avsluta-
des stödet och missionen gick vidare 
österöver. Därutöver har missionen 
bidragit med stöd till radiomission 
genom den lutherska kyrkan i Polen.

Ukraina
När hela Östeuropa öppnades för 
evangeliets alla möjligheter kom vi-
sionen att förändra arbetet från ra-
diomission på distans till att gå in i 
direkt missionsarbete i öst. Det kom 
signaler om ett andligt uppvaknande 
och frigörelse ur den kommunistiska 
istiden. Många missioner började 
planera efter helt nya vägar och be-
hov. Det kom också signaler att det 

fanns lutheraner, som var i stort be-
hov av stöd. Skulle vi i NÖ ”stå kvar 
på perrongen och se tåget gå utan 
att stiga på”? Visionen fanns, men 
var den bärkraftig? Erfarenheterna 
var i stort sett lika med noll. Hur 
skulle vi gå tillväga? Det bästa 
vore att skaffa egen insikt genom 
att undersöka verkligheten på plats. 
Rekognoseringsresor företogs först 
genom Erik Granbom och Waldemar 
Wardaschko bl.a. till Moskva och 
Gammalsvenskby i Ukraina. Wal-
demar Wardaschko gjorde också en 
liknande resa i Ukraina och Lettland 
(Harald Kalnins, den lutherska kyr-
kans biskop för hela Sovjet). 1992 
företogs emellertid den stora resan 
med husbil under tre veckor genom 
Ukraina (Lviv, Odessa, Gammal-
svenskby, Dnepropetrovsk, Charkiv, 
Poltava, Kiev, Minsk, Riga [biskop 
Kalnins]). Det var en äventyrlig resa, 
under vilken Herren flera gånger vi-
sade att Han höll sin hand över den! 
De tre från styrelsen, Erik Granbom, 
Hugo Gustafsson och Bengt West-
holm samt Waldemar Wardaschko 
som tolk och expert fick en god bild 
av möjligheterna i landet. I Riga gav 
oss biskop Kalnins uppdraget att ta 
ansvar för en luthersk grupp i Char-
kiv och föra den fram till en försam-
ling inom den tyska lutherska kyrkan 
i Ukraina med dåvarande superin-
tendenten Viktor Gräfenstein. NÖ 
har samverkan med Ukrainas tyska 
evangelisk lutherska kyrka (DELKU) 
och dess biskop i Odessa.



NORDISK ÖSTMISSION

16

Charkiv
Det operativa ansvaret överlämnades 
till Waldemar Wardaschko, bördig 
just från Charkiv. Vid denna tid var 
Waldemar lekmannapredikant och ra-
diomissionär. Underlaget för hans ar-
bete i Tyskland hade minskat genom 
utvandring samt att många flyktingar 
dött. Charkiv blev en utmaning men 
också en välsignelse i vilken Walde-
mar fick möjlighet att visa de gåvor 
Herren givit honom till direkt mis-
sions- och församlingsarbete. 1993 
tog Waldemar upp arbetet i försam-
lingen och blev dess pastor efter or-
dination 1994. Under tio år fram till 
2003 har en församling vuxit upp och 
ett vackert församlingscentrum arbe-
tats fram. Det har skett under svåra 

förhållanden: bedövande hetta om 
sommaren och iskallt om vintrarna, 
även inomhus! Idag är församlingen 
en av de bästa i kyrkan enligt kyrko-
ledningen i Odessa. Därtill har viktig 
diakoni formats med arbete på barn-
hem samt med besökstjänst bland 
gamla, sjuka och åsidosatta grupper 
i samhället Därtill kommer försam-
lingar som grundats och byggts upp 
i närbelägna städer som Losova och 
Poltava. Efter Wardaschkos pensio-
nering 2003, leddes församlingen av 
pastor Klaus Walz, tidigare missionär 
på Papua-Nya Guinea. Fr.o.m. janu-
ari 2006 har pastor Andrej Hamburg, 
infödd ukrainare, tagit över ledning-
en av församlingen.

Odessa
Mer skulle komma! Superintenden-
ten Viktor Gräfenstein lämnade 1995 
den lutherska kyrkan beroende på den 
liberala teologi som spreds genom de 
lutherska kyrkorna i Tyskland, vilka 
också tagit ansvar för östländerna. 
Gräfenstein började i södra Ukraina, 
framförallt kring Odessa, bygga upp 
ett nytt lutherskt samfund utifrån 
historiska pietistiska brödragrup-
per i det gamla Ryssland. NÖ:s syn 
på mission och kyrkobyggande uti-
från bibeln gjorde att man kände att 
det fanns en gemensam grund, vil-
ket ledde till att missionen började 
stödja detta arbete på olika sätt, både 
teologiskt och diakonalt. Vereinigte 
Brüdergemeinden (De förenade ev. 
luth. brödraförsamlingarna) har vuxit 
till ett betydande antal församlingar, 

Det finns duktiga musiker på blindhem-
met i Charkiv.
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Waldemar Wardaschko med konfirmander i Losova.

som samlar både tyskar och ryssar i 
ett starkt evangeliserande arbete med 
eget pastorsseminarium i Odessa 
med stöd av den lutherska Missouri-
synodens systerkyrka i Kanada.

Kiev
I Kiev fick man tidigt kontakt med 
en mission, som bl.a. arbetade med 
framställning av material för kristen-
domsundervisning. De politiska för-
ändringarna skapade helt nya möjlig-
heter för skolundervisning i kristen 
tro, vilket tidigare naturligtvis var 
helt förbjudet och rent av straffbart. 
Det blev stor efterfrågan på lämplig 
litteratur. Ett sådant arbetades fram 
och trycktes med stöd av NÖ för att 
distribuera till skolor, som önskade 
hjälp med kristendomsundervisning.
I Ukraina finns ytterligare en luthersk 
kyrka, Ukrainska lutherska kyrkan, 
som en gång varit en levande verk-

lighet framförallt i västra Ukraina. 
Den har sitt ursprung i grekisk-ka-
tolska församlingar med ortodox rit. 
I början av 1900-talet övergick man 
i denna kyrka till latin som guds-
tjänstspråk, vilket varken folket eller 
prästerna förstod. Man sökte sig då 
efter ett nytt samfund och kom att 
finna vägen in den lutherska kyrkan. 
Under den kommunistiska terrorn 
utplånades emellertid alla församling-
ar och präster. Liksom många andra 
kyrkor återuppstod den ur graven 
vid Sovjetunionens upplösning. 
Den kännetecknas av två inslag: 1) 
Liturgin är östkyrklig med utgångs-
punkt från Chrysostomosliturgin 
med rikliga inslag av sång och bön. 
2) Den är starkt konservativ och har 
kyrkogemenskap med Wisconsinsy-
noden i USA. Även i denna kyrka har 
ett flertal församlingar grundats runt 
om i Ukraina under 90-talet. NÖ fick 
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redan tidigt kontakt med kyrkan, och 
har senare byggt upp goda relationer 
med kyrkoledningen i Kiev. Ett flertal 
hjälptransporter har under åren gått 
till denna kyrka bl.a. till Karpaterna i 
sydvästra Ukraina samt till Kiev.

Hjälptransporter
Under mitten av 90-talet fick NÖ två 
nya inslag i sin verksamhet: trans-
porter och gruppresor. De diakonala 
behoven blev enorma efter samman-
brottet. Mängder av människor blev 
arbetslösa, pensionärernas pension 
förslog inte, gatubarnen ökade kata-
strofalt. Därför blev det naturligt att 
börja organisera hjälptransporter likt 
andra organisationer. Arbetet kom 
igång genom NÖ:s mångårige v ordf 
Sven-Uno Nilsson, Solberga. Lager-
lokaler kunde få disponeras nära Sol-
berga kyrka. Kläder sjukvårdsutrust-
ning och mycket annat har strömmat 

in, sorterats, packats och lastats av 
frivilliga. Sedan 1996 har ett tjugotal 
stora transporter sänts till kyrkor och 
församlingar, som vi i NÖ har kon-
takt med och förtroende för. På det 
sättet har ett stort antal barn, familjer, 
barnhem och sjukhus fått hjälp som 
tecken på människors engagemang i 
Sverige.

Vänskapsresor
Gruppresor kom också som en möj-
lighet för våra vänner att får direkt 
kontakt med arbetet och männis-
korna i öst. I samarbetet med Björns 
Hjälpresor i Borås, Björn Lénberg, 
har sex resor, med början 1994, gått 
till skilda delar av Ukraina bl.a. till 
Gammalsvenskby. Resorna har va-
rit stora upplevelser för deltagarna 
fyllda av spänning och äventyr men 
även av djup i kontakterna med män-
niskorna och deras erfarenheter. På 

Så här har det gått till på resor med Björns buss. Foto: Carl Erik Davidsson.
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barnhem och i gudstjänster har man 
mött människor som lever under 
sådana omständigheter, som vi väst 
inte kan föreställa oss. Resorna har 
öppnat för en djupare förståelse av 
hur viktigt NÖ:s arbete är i att bistå 
bröder och syskon i öst.

Gatubarn
Även om evangeliet är missionens 
centrum blir diakoni inte oviktig. 
Barn har far illa i den stora omställ-
ningen i öst. Därför har det blivit na-
turligt att ta kontakt med barnhem. På 
det sättet har vi fått hjälpa handikap-
pade barn, blinda barn och ungdomar, 
gatubarn. Det handlar om barn som 
av samhället under den gamla tiden 
doldes i hem, nästan med avsikten att 
de skulle dö och därför nästan över-
gavs. Det blev tydligt i samband med 
att tillståndet i öst avslöjades, när me-
dia väst fick möjlighet att komma in 
i de ”slutna rummen”. Gatubarnen är 
en annan grupp som far illa, antingen 
utkörda från sina hem eller har själva 
lämnat föräldrarna på grund av våld 
och alkoholmissbruk. De är också 
utstötta av samhället och jagade av 
polisen. Genom kontakter stödjer 
NÖ ett viktigt arbete i Kiev, Barnens 
ambassad, som aktivt arbetar på att 
rehabilitera barn, andligt och fysiskt. 
I Charkiv har NÖ två medarbetare, 
som arbetar dels med handikappade 
barn, Zoja Sjarmankina, dels med 
blinda ungdomar på blindgymnasiet, 
Nikolaj Herasymtjuk. Ett barnhem i 
en by utanför Odessa får också kon-
tinuerligt stöd av missionen.

Moldavien
Mission är att arbeta offensivt med 
nya kallelser och välsignelser. För 
NÖ öppnades en väg till ett nytt land, 
Moldavien (Moldova) kring millen-
nieskiftet. Det är ett litet land mellan 
Ukraina och Rumänien, ett av de fat-
tigaste i Europa. Det har stor arbets-
löshet och stora motsättningar i lan-
det mellan rumäner och ryssar m fl. 
Större delen av Moldavien tillhörde 
Rumänien mellan de två världskri-
gen. Därefter gjorde Stalin det till en 
del av Sovjetunionen. Den del som 
ligger öster om Dnjestr bildade 1990 
utbrytarrepubliken Transnistrien. 
Denna republik har aldrig erkänts av 
någon utom Ryssland och skyddas 
alltjämt av Ryssland. Det ledde till 
att ett kort krig utkämpades början av 
90-talet. I detta tog Ryssland del. En 
av Röda Arméns största vapendepå-
er fanns nämligen i Moldavien. På 
1990-talet grundades en liten luth-
ersk kyrka, som försöker att föra det 
lutherska arvet vidare. I Tiraspol, 
huvudstad i Transnistrien, grundades 
en luthersk församling 1994 genom 
Viktor Gräfenstein. Den leds numera 
av Valdemar Moser, som dessutom 
grundat ytterligare fyra församling-
ar, i Bender, Chisinau, Rybnitsa och 
Kamenka De två sistnämnda ligger 
i norra Transnistrien. Det är en li-
ten och fattig kyrka i stort behov av 
stöd.
Man har kontakt med en norsk 
mission, Norsk Luthersk Lek-
mannsmisjon, som stöder med un-
dervisning och utbildning. Genom 
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kontakter, besök och kontinuerliga 
bidrag gör vår mission en insats för 
den lilla kyrkan. En av våra vän-
skapsresor har gått till Moldova.

Lettland
De närmsta kontakterna österut för 
naturligt till Baltikum och för NÖ till 
Lettland. Den lutherska kyrkan leds 
av ärkebiskop Janis Vanags, känd för 
en stark förankring i Bibel och Be-
kännelse. 
Av det skälet blev den utsatt för viss 
utpressning av Lutherska Världsför-
bundet, som önskade en anpassning 
till liberal teologi. Kyrkan har kallat 
några svenska teologer som vigts och 
som tjänstgör som församlingspräs-
ter, ett välkommet tillskott i kyrkans 

stora prästbrist En av dem, Magnus 
Olsson, stödd av NÖ, har byggt upp 
en församling i Karki i nordvästra 
delen av landet. Med hjälp från NÖ 
har en vacker kyrka färdigställts i 
denna nybildade församling. Flera 
andra kyrkor har också fått bidrag, 
t.ex. Vainode. En viktig del i kyrkan 
är en väl grundad utbildning. Luther-
akademin, kyrkans eget seminarium 
i Riga, får stöd från Missourisynoden 
i USA. NÖ har framförallt bidragit 
med stipendier till studenterna under 
deras avslutande studier. På grund av 
prästbristen måste studenterna vid 
sidan av studierna hjälpa till ute i för-
samlingarna. För att inför examen bli 
helt fria till studierna får de stipen-
dier genom NÖ.

Saldus kyrka med ärkebiskop Vanags vid altaret.
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I alla östländerna finns en stor brist 
på teologisk litteratur. Tryckning av 
sådan tidigare var naturligtvis myck-
et sällsynt. En viktig del i missionen 
blir därför utgivning av god teologi. 
I samverkan med en amerikansk stif-
telse, Lutheran Heritage Foundation, 
har flera viktiga läroböcker översatts 
till lettiska. Stöd har även givits till 
kyrkans utbildningscentrum för 
församlingsarbetare i Saldus, S:t Gre-
gor. Den lutherska kyrkan i Lettland 
är en andligt växande kyrka, som har 
gamla förbindelser med Sverige och 
NÖ fortsätter kontakten och bygger 
vidare på den.

Estland
Landet har gamla anknytningar till 
Sverige, men genom olika skäl har 
missionen endast haft få kontakter i 
landet. En viktig sådan är stöd till de 
studerande vid teologiska seminariet 
i Tallinn. Docenten Christian Braw, 
Slätthög, har under flera år hållit 
föreläsningar över Luthers Katekes 
och härigenom givit viktig kunskap 
i luthersk teologi för att kyrkan skall 
kunna behålla sin lutherska profil i 
den stora omställningen i dag i öst.

Rumänien
I detta land har missionen engagerat 
sig under lång tid genom radiomissi-
on. Den ombesörjdes av pastor Jancu 
Moscovici, först luthersk pastor i Ru-
mänien och sedan verksam bl.a. som 
sjukhuspräst i Hamburg. I 30 år sän-
des varje vecka ett program genom 
TWR, inspelat i Haderslev i Dan-

mark. Av responsen på sändningarna 
vet man att de mottagits med stor 
glädje. Flera av radioandakterna har 
också tryckts och distribuerats över 
hela landet. När övriga radioprogram 
avslutades 1993 fortsattes emellertid 
de rumänska sändningarna ända till 
2001. NÖ:s stöd utgick i 12 år. För 
sitt arbete mottog pastor Moscovici 
tyska statens förtjänsttecken 2000
I samverkan med Diakoni-Rumänien, 
Uddevalla, har missionen stött upp-
byggnaden och stöder alltjämt driften 
av ett kristet barnhem i Constanta. 
Under åren har ett flertal hjälp-
transporter kunnat sändas till orto-
doxa församlingar Rumänien, i sam-
verkan mellan den ortodoxa försam-
lingen i Göteborg och NÖ.

Ryssland
Åren 1999-2001 stödde NÖ en 
svensk diakoniarbetare i den inger-
manländska kyrkan, Monica Olsson, 
f. Gustafsson. Denna del av kyrkans 
arbete är en viktig del som också till-
hör uppbyggnaden av de nya struk-
turerna i kyrkorna. Omvårdnaden om 
barn, unga, sjuka och gamla får inte 
åsidosättas i kyrkorna om de skall 
leva upp till evangeliet och trovärdig-
heten. Vi kan vara med och ge inspi-
ration till denna kärlekens tjänst.
I S:t Petersburg bor Valerij Volodin, 
översättare av kristen och och teolo-
gisk litteratur. I samarbete med NÖ 
har han översatt böcker av Bengt 
Hägglund och C. Fr. Wislöff.
Under 2004 kom det önskemål att 
NÖ skulle gå in och hjälpa den inger-
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manländska kyrkan i uppbyggnaden 
av en församling i Kronstadt utanför 
S:t Petersburg. Som en första insats 
har missionen åtagit sig att betala 
studierna vid kyrkans seminarium i 
Keltto för en kateket. Förhandlingar 
om hur församlingen i övrigt skall 
stödjas har påbörjats.

Slutord
90-talet och åren efter millennie-
skiftet har varit dramatiska inte 
minst för NÖ. Från ett relativt lugnt 
arbete med radiomission kastades 
missionen in i den turbulenta situa-
tionen i öst. Oerhörda ekonomiska 
och politiska förändringar har prövat 
människor och kyrkor. Den andliga 
förnyelse, som blev så påtaglig, har 

i någon mån minskats och i flera sta-
ter ersatts av restriktioner. Samtidigt 
har uppbyggnadsarbetet skapat goda 
grunder för kyrkor och församlingar 
att möta människor med ett bibliskt 
fulltonigt budskap, som kommer att 
hålla även om förhållandena skulle 
ändras till det negativa. Korruption 
och en utbredd maffia gör förhållan-
dena instabila och hindrar en normal 
utveckling av folk och länder. I detta 
läge har kyrkor och församlingar en 
utomordentlig uppgift att levande-
göra den kristna tron som en fast 
grund i alla lägen. NÖ kan med tack-
samhet se tillbaka på denna del av sin 
historia för att den får tjäna Herren i 
denna del av världen!

Bengt Westholm

År 2001 gick en resa till Constanta i Rumänien och barnhemmet där. Marianne Ols-
son tog bilden på Ana Andronache och några av barnen.
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– Mitt intresse för mission bland de slaviska folk samt hjälp till Rysslands 
martyrkristna väcktes en gång då min far Frans A Sandén berättade om att 
han varit på ett föredrag i Margaretaskolan. Detta hölls av den tyske prästen 
och missionären W.L. Jack, som prästvigdes till ”underjordisk verksamhet” i 
Moskva. 
Så berättar NÖ:s förste ordförande Olof Sandén själv i en intervju. Olof var 
ordförande i Nordisk Östmissions göteborgskommitté och dess föregångare i 
23 år. Vem var denne man? 

Olof Sandén

Göteborgsgruppens mångårige ord-
förande rederitjänstemannen Olof 
Sandén avled våren 1970. Bland de 
minnesrunor, som skrevs efter hans 
bortgång av dem som stått honom 
nära, må följande refereras:

Kurt Nyström (Olof Sandéns efter-
trädare som ordförande): ”Vår vän 
Olof var en ljusgestalt, en drömmare 
av det ovanliga slag, som alltid hade 
många ting på gång både i ord och 
handling. Nordisk Östmission låg 
honom särskilt varmt om hjärtat. 
Tanken på vår radiomission fyllde i 
synnerhet hans hjärta med glädje.”
I minnestalet framhöll Kurt Nyström 
Nordisk Östmissions ”stora saknad 
av vår alltid glade och energiske ord-
förande, som betytt så mycket för vår 
mission”, men påpekade också, ”att 
vi inte fick glömma att tacka Gud för 
att vi fått ha honom som vår ledare 
och föredöme i missionens tjänst”.

Sonens, Daniel Sandén, minnesord 
återges här i sin helhet: ”Hoppet le-

ver i nuet men sträcker sig framåt. 
Att minnas Olof Sandén som han 
själv skulle vilja bli ihågkommen är 
att glömma Olof Sandén och tänka 
på framtiden och hur det verk skall 
föras vidare som han gav sin kraft 
och glädje. Att sörja över Olof San-
dén som han själv skulle vilja bli 
sörjd är at glädjas över att Gud är så 
stor att han tar små människor i sin 
tjänst och uträttar märkliga ting. Om 
vi nu ändå, mot min fars vilja, minns, 
sörjer och känner saknad som man 
måste minnas och sörja en man som 
både var älskad make och far, vän 
och bror så är det en sorg utan hopp-
löshet. Den är en sorg genomlyst av 
hopp från den Gud som låter kraften 
fullkomnas i svaghet.”

Gunnar Pleijel: ”Inte minst den 
andliga nöden låg honom varmt om 
hjärtat. Det var därför han i många 
år arbetade för Östmissionen. Han 
samlade in pengar för att skaffa flyk-
tingar från länderna bakom järnridån 
tillgång till biblar och uppbyggel-
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Olof Sandén
Född 1902
Död maj 1970 i Nylöse
Rederitjänsteman

selitteratur och för att finansiera bi-
belkurser. I denna stilla natt, medan 
morgonsolen gick upp i öster, talade 
han med glädje om den nya planen 
att sända kristna radioprogram till 
öststaterna.
Olof Sandén hade varit ordförande 
först i Slaviska Missionens göte-
borgsavdelning 1947-56 och sedan i 
Nordisk Östmission sedan 1956. Han 
var också mycket aktiv i en rad andra 
organisationer, däribland Lutherhjäl-
pen och Västkustens Efterkrigshjälp. 
Hans många kontakter, både i Sveri-
ge och utlandet, hans kunskaper om 
internationella förhållanden, hans 
sinne för affärer och förmåga att ut-
nyttja lägliga tillfällen bidrog till att 
han kom att få en nyckelroll, när det 
gällde hjälpsändningar till flyktingar 

i efterkrigstidens Europa, till nödli-
dande på missionsfälten och i kata-
strofdrabbade områden.
Hur många hjälpsändningar Olof 
Sandén organiserade och förmedlade 
är omöjligt att bedöma. Mycket av 
detta arbete utförde han i det tysta. 
Det rörde sig om sjukvårdsmaterial 
(ännu när han var mycket svårt sjuk, 
lyckades han utverka, att viss rönt-
genutrustning skickades till Afrika), 
livsmedel och kläder till Europa, Af-
rika och Asien, men han var också 
angelägen om att evangeliet skulle 
spridas i världen. Det visar inte minst 
hans arbete i Nordisk Östmission.”

*

Till sist min egen minnesbild av Olof 
Sandén. Under min tid som pasto-
ratsadjunkt i Gamlestads pastorat, dit 
även Utby församling hörde, lärde 
jag känna kyrkvärden Olof Sandén. 
Det var under mitt första prästår, 
1962, därför är minnesbilden särskilt 
levande. Efter gudstjänsterna i Utby 
kyrka blev jag ofta inbjuden som gäst 
i hans hem. Samtalsämnen saknades 
inte hos den alltid allerte och socialt 
begåvade Olof Sandén. Det kunde 
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Kurt Nyström
Född 2 juni 1909 i Göteborgs Oscar Fredrik
Komminister i Härlanda 1951 och kyrkoherde i Lysekil 1963. Pensionerad 1974. Död 
10 maj 1983 i Brastad.
Invald i styrelsen för NÖ 1962. Vice ordförande 1963
Ordförande från 1970 till 1981. Därefter hedersordförande.
Skrev många uppbyggelseböcker. Medverkade som ordförande flitigt i NÖ-tidningen. 
Under hans tid förekom spalten ”Ordföranden har ordet” drygt 50 gånger. 
Ur minnesteckningen vid prästmötet 1987 saxar vi följande: Naturligtvis kan man 
säga att han ville vara, och även var, gammalkyrklig. Men han var det på sitt eget 
vis. Som uppbyggelseförfattare framstår han som en konservativ bibelteolog, med 
ofta träffande iakttagelser ur texten, som kombineras med fyndiga, osökta paralleller 
i nutidsmänniskans vardagsliv. Om andaktsboken ”Trösten mitt folk” skrev han själv 
i förordet till sjätte upplagan, att ”Det förunderliga har inträffat, att den här lilla trös-
teboken har måst tryckas i ännu en upplaga och har därmed utkommit i 60.000 ex. 
Jag är förvånad, men eftersom jag själv und en svår sjukdomstid, då jag icke hade 
möjlighet att läsa långa stycken, fick mycken tröst av att den förelästes för mig, tror 
jag mig förstå att den just är lämplig till tröst för de sjuka”. Kurt Nyström hade lätt för 
att få kontakt och vinna människors förtroende. Det berodde väl främst på personlig 
läggning, men också på det skenbart enkla, att han tog sig tid. ”En särskild kärlek 
visade han de utomstående, de okyrkliga etc. Han var lika mot alla, och det tror jag 
att folk kände.” (skrivet av en av hans vänner) Sin största glädje som pensionär hade 
han i att fortsätta predika, skriva och göra hembesök.
Han hade särskild kärlek till det hebreiska språket och till Israel – det märktes också 
när han skrev i NÖ, där annars hans intresse för länderna bakom järnridån hade det 
största utrymmet. Till sin glädje fick han vara med om att Alex. Popovic översatte 
”Trösten mitt folk” till serbiska. Därmed nådde hans förkunnelse människor långt bor-
tom det svenska språkområdet. Kurt Nyström var även med pastor Koch på resor i 
Tyskland.

A.E.

gälla världsläget – den nyligen bilag-
da Kubakrisen minns jag att vi kom-
menterade. Det kunde gälla det and-
liga läget i Sverige och i Västvärlden 
överhuvudtaget. Men under dessa 
samtal minns jag – fuller väl – hur 
Olof Sandén varje gång förde sam-
talet över till Nordisk Östmissions 

verksamhet och dess möjligheter att 
verka i framtiden.
”Vad hjärtat är fullt av, det talar ju 
munnen. En god människa bär ut sitt 
goda förråd fram vad gott är.” Matt. 
12:34-35.

Chester Åhsberg
Kh. em.
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Veteran
En som varit med från starten och 
känner Nordisk Östmissions historia 
utan och innan, är Hugo Gustafsson. 
Hugo fyller i april 87 år och har med 
ålderns rätt slutat sin verksamhet i 
Nordisk Östmissions styrelse. Nu-
mera träffar man honom på äldre-
boendet Otium i Björkekärr. Bengt 
Westholm och jag besökte honom där 
en av de vackra dagarna i november 
2005. Samtalet vid kaffebordet rörde 
sig i första hand om Hugos insatser 
för radiomissionsarbetet i öst. Visst 
material i denna artikel, som kom-
pletterar Hugos berättelse, har jag 
tagit fram efter det att besöket hos 
Hugo gjordes.
Nordisk Östmission fick i och med 
Hugo Gustafsson en hängiven un-
derstödjare och inspiratör ända från 
starten. Han valdes in i styrelsen 
1957 och arbetade långa tider, dels 
som redaktör för NÖ:s tidskrift, dels 
som sekreterare i styrelsen. Många 
och långa är de resor han företagit i 
missionens tjänst. När man ser till-
baka tycker man sig förstå att Hugo 
i mycket hög grad har bidragit till att 
sättet att arbeta på inom missionen 
ser ut som det gör idag. 

Eldsjälar
De första planerna på radiomissions-
verksamhet i NÖ:s regi togs upp i 

Evangeliet på radiovåg utöver världen 
Samtal med Hugo Gustafsson om radiomission

mitten av 1960-talet av Hugo och 
en annan göteborgsk eldsjäl, Olof 
Sandén, NÖ:s förste ordförande. För 
Gustafsson lyser Sandén fram som 
en av de verkligt stora stjärnorna i 
NÖ – om ett sådant uttryck får lov att 
användas i ett sammanhang som det-
ta. Mina båda äldre NÖ-vänner blir 
påtagligt engagerade när de berättar 
om Sandén och jag som inga person-
liga minnesbilder äger av denne man 
får en känsla av att detta är en person 
som NÖ skall vara mycket tacksam 
över att en gång ha fått använda i sin 
tjänst. 

Ett nytt sätt att arbeta
Eftersom de båda hängivna och prak-
tiskt orienterade missionsvännerna 
Hugo Gustafsson och Olof Sandén 
fanns med i styrelsen under långa ti-
der fick många projekt ordentlig fart. 
Till dessa hörde radiomissionen. Att 
människor bakom järnridån skulle 
kunna få tillgång till Guds ord via 
radio ivrade Olof Sandén och Hugo 
Gustafsson mycket för. De flyktingar 
från Ryssland, Ukraina och andra 
krigshärjade länder bland vilka NÖ 
bedrev missionsverksamhet började 
vid denna tid utvandra från Tyskland 
och det gjorde att missionen fick allt 
mindre att göra där. NÖ behövde 
alltså ett nytt sätt att arbeta på. NÖ:s  
missionär Konstantin von Koch 
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trodde inte mycket på att satsning på 
radiomission var en framkomlig väg 
och bromsade länge projektet, be-
rättar Hugo. Von Koch var – liksom 
de flesta i styrelsen – i första hand 
orolig för att den teologiska kvalitén 
på sändningarna skulle bli lidande. 
Andra skulle komma att vilja styra 
NÖ:s sändningar, menade man. Men 
ivrarna Sandén och Gustafsson gav 
sig inte och 1970 fattades ett beslut 
om att NÖ skulle börja arbeta med 
radiomission. Pengar började samlas 
in för ändamålet. NÖ:s understödja-
re var från början mycket villiga att 
stödja företaget, minns Hugo. 

Guds ord på många språk
Den första kontakten tog man med 
IBRA Radio som hade sändare i 
Portugal. Ganska snart blev det dock 
Trans World Radio (TWR) som under 
åren sände NÖ:s program på språk 
som ryska, ukrainska, rumänska, al-
banska, kinesiska och persiska (far-
si). Den första sändaren NÖ fick an-
vända fanns i Monte Carlo i Monaco. 
Ett antal program har sänts från Tira-
na i Albanien. Vissa program gjordes 
av NÖ:s egna missionärer, von Koch, 
Tomaschewsky, Popovic, Kolomiez, 
Moscovici och Wardaschko. En del 
av programinnehållet i Moscovicis 
sändningar på rumänska har senare 
blivit utgivet i tryck. (Se f.ö. artikel 
om Moscovicis arbete med radiomis-
sion i detta nummer!)
”Sändningarna blev till verklig väl-
signelse”, sade Hugo med överty-
gelse, när han vid vårt samtal i höstas 

såg tillbaka på åren med radioarbetet. 
”Kochs oro var oberättigad”.

Respons
Mängder av brev som – i en del fall 
– på många underliga vägar nått ra-
diostationerna bekräftar det ovan 
sagda. Här några få exempel:
Moscovici, som tog emot många 
brev från sina radiolyssnare, skrev en 
gång om hur han erhöll ett brev som 
gladde honom extra mycket. Det var 
från en ung man som nyligen slutat 
sin militärtjänst. Innan mannen blev 
militär lyssnade han till Moscovicis 
program på rumänska och kom till 
tro på Kristus. Moscovici: ”I ett pro-
gram berättade jag om en pastor som 
gav rådet till unga pojkar innan de 
gick in i armén: ’Lägg ert Nya testa-
mente på bordet redan första dagen. 
Det kan ofta leda till gräl, men man 
kommer att veta att ni bekänner er 
till Kristus’. Så gjorde också denne 
radiolyssnare. Han fick uppleva gräl 
och hån men sedan lyssnade man på 
honom och han fick möjlighet att av-
lägga vittnesbörd om Kristus.” 
Många brev nådde Moscovici från 
rumänska fängelser, flera med gläd-
jande innehåll. De var i några fall 
skrivna av fångar som sedan de hört 
evangeliet i radio kommit till tro. 
Moscovici fick nu genom deras brev 
höra att de bekänt sin skuld inför 
Gud och tackat honom för förlåtelsen 
de fått ta emot.
Från en lyssnare av farsi-pro-
grammen hette det i ett brev: ”Det 
är underbart att få höra Guds ord på 



NORDISK ÖSTMISSION

28

mitt eget språk. Försök, om möjligt, 
att öka sändningstiden, för de här 
programmen beöver Irans folk verk-
ligen höra. När jag lyssnade på din 
bibelutläggning, undrade jag om det 
är möjligt för en person som jag att 
få ett exemplar av bibeln. I slutet av 
programmet hörde jag att du erbjöd 
dig att skicka en bibel till dem som 
skriver till dig”.

Ont blev vänt till gott
Att Gud av något ont kan styra så 
att det blir något gott till slut finner 
vi otaliga exempel på under histori-
ens gång. Radiosändarna som NÖ 
har använt för att få ut sina program 
i etern är mycket tydliga bevis på 
detta. Sändarna i Armenien och Brati-

slava byggdes av Stalin, sändaren 
i Tirana av Hoxha och sändaren i 
Monte Carlo av Hitler för att sprida 
propaganda för kommunism respek-
tive nazism. På ett märkligt sätt har 
dessa gudlöshetens propagandacen-
traler istället fått bli använda för helt 
andra förhållanden och syften. Guds 
glada budskap om en sann – alltså 
inte konstruerad och falsk – frihet 
och frälsning har åter och åter från 
dessa sändare nått ut till öststaternas 
folk. Och ordspråket besannas än en 
gång: Människan spår men Gud rår.

Arbete i f.d. Sovjet
Under åren 1989-1991 diskuterades 
radiosändningarnas vara eller icke 
vara livligt i styrelsen. Järnridån 

Hugo Gustafsson (fjärde från vänster) på besök i Lettland.
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fanns inte mer och ingenting var 
sig likt, inte heller missionsarbetet. 
Till slut återstod endast stödet åt 
radiosändningarna på rumänska. Ef-
ter några år började NÖ dessutom 
stödja farsi-programmen. Av hälsos-
käl kom Jancu Moscovici sedermera 
att avsluta sina rumänska sändningar. 
Farsi-programmen blev kvar. Sedan 
Sovjetunionen brutit samman flytta-
de NÖ successivt in arbetet i de forna 
sovjetstaterna, företrädesvis Ukraina. 
Även i detta arbete var Hugo mycket 
engagerad. I mer än två veckors tid 
åkte Bengt Westholm, Erik Gran-
bom, Waldemar Wardaschko och 
Hugo Gustafsson i början av 1990-
talet runt i Ukraina och knöt kontak-
ter som sedan kom till stor nytta när 
det gällde att stödja och hjälpa de 
nya församlingarna. NÖ:s fortsatta 
arbete skall dock inte tas upp i denna 
artikel eftersom det skildras av Bengt 
Westholm på annan plats i detta jubi-
leumsnummer.
 
Hjärtesak
Bengt och jag tog avsked av Hugo ef-
ter det att vi haft en andaktsstund och 
sjungit en psalm tillsammans. Det 
stod klart för oss att Hugo är väldigt 
glad och tacksam över att ha fått vara 
med i NÖ:s arbete genom åren. Och 
vi, å vår sida, är mycket tacksamma 
över att Hugo så villigt ställt upp för 
NÖ under alla dessa år. Alltid redo, 
alltid färdig att göra sitt bästa för 
andra. Med hjärtat hos människorna 
i öst. 

Kerstin Andersson

Radiomission

Språk

Ryska 1970-1992

Ukrainska 1972-1992

Kinesiska 1980-1992 

Albanska 1988-1992

Rumänska 1989-2001

Persiska 1995- 

Projekt Hanna (Ukraina) 2003-

Missionärer vid mikrofonen:

Tomaschewsky (sid. 36)

Wardaschko (sid. 38)

Moscovici (sid. 30). Genom att han 

kom in i bilden ökade stödet.

Leonid Kolomietz var en ryss som 

NÖ fick kontakt med omkring 1973 

och sedan samarbetade med. Hans 

organisation hette Regenbogen. 

Han gjorde program under ett tiotal 

år, men han avled 28 maj 1985 i sitt 

75:e levnadsår. K stod också bakom 

bibelbreven (se sid. 11).

Konferenser:

Det nordiska radiomissionsarbetet 

visade sig också i radiomissions-

konferenser vart annat år fram till 

1997. Utöver de konferenser som 

omnämns av Josef Axelsson (se 

sidan 8ff) stod NÖ som värd för en 

sådan i Kungälv 1991. Däremot var 

NÖ ej med 1995.
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Alexander Popovic var under många 
år NÖ:s missionär. Han föddes i 
dåvarande kungariket Serbien-Kroa-
tien-Slovenien, sedermera mer känt 
som Jugoslavien. Han berättar (i NÖ 
3/64 och 5-6/85) att han en jul hjälpte 
till i gudstjänsten med en uppgift en 
äldre släkting skulle ha haft, och att 
prästen då sade: ”du kommer säkert 
en dag att bli präst.” Det blev han inte, 
men väl missionär. Åren 1937-1942 
studerade han teologi och juridik vid 
universitetet i Zagreb och 1947 kom 
han till Tyskland. På 50-talet kom 
han i kontakt med pastor Koch, och 
från 1957 till 1990 var han missionär 
för Nordisk Östmission. Från 1960-
talet och framåt bodde han i staden 
Offenbach. Han huvudsakliga upp-
gift var skriftmission. Han översatte 
katekes och andaktsböcker, t.ex. av 
pastor Koch och NÖ:s dåvarande 
ordförande Kurt Nyström. Han gav 
under åtskilliga år ut tidskrifter på 
sydslaviska språk, liksom kalendrar 
på slovenska, kroatiska och serbiska. 
Många böcker sändes österut genom 
hans försorg. Han deltog på en del bi-
belkurser och hjälpte flyktingar. Han 
besökte rätt många av NÖ:s årsmöten 
och en del jugoslaver i Sverige fick 
besök av honom. Under sina aktiva 
år medverkade han med artiklar i näs-
tan varje nummer av NÖ-tidningen. 
Jag har räknat till 115 artiklar. Ofta 
hade överskriften en något ”krigisk” 
utformning. Enligt dottern beredde 

I Kristi tjänst: Alexander Popovic
hans missionsarbete honom alltid 
stor glädje.
Sedan han avtackats i Hajom 1990 
blev han pensionär efter 33 år i vad 
han kallade Nordöstmissionen. 

Anders Eliasson

Alexander Popovic
Född 3 januari 1920 i Pecinãi (nära 
Belgrad). Ingick 1948 äktenskap med 
Gisela, som dog 1994. 
Barn: Boris, f 1951. Branko, f 1953. 
Ljubinka, f 1965.
Missionär för Nordisk Östmission 
1957. Pensionär 31 december 1990. 
Död 7 november 2005 i Offenbach 

Alexander Popovic (1920-2005)
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Jancu Moscovici föddes i den lilla 
staden Hârlau, där hans far var köp-
man. Efter en kort tid flyttade de till 
Iasi, den tidigare kungastaden i nord-
östra Rumänien. 
Modern dog när Jancu var 13 år gam-
mal, och under de svåra åren som 
följde fram till Andra världskriget, 
miste judendomen sin betydelse för 
honom. Han betecknar sig som över-
tygad ateist, men sökte en mening 
med sitt liv. Han kom i kontakt med 
en sionistisk organisation, och upp-
fylldes av idén om en judisk stat. I 
denna organisation mötte han en 
jämnårig flicka, Malvina, vars öde 
liknade hans eget: hennes mor var 
död och hon kom inte särskilt över-
ens med sin far. De blev goda vän-
ner.

Judeförföljelse, men räddad
Den 22 juni 1941 bröt kriget ut på 
allvar i detta område. Rumänska och 
tyska trupper marscherade österut. 
En vecka senare, den 29 juni, ägde 
en förfärligt blodig judeförföljelse 
rum i Iasi. Man beräknar att 12000 
judar miste livet under denna massa-
ker. Man sökte upp judar och slä-
pade ut dem ur deras hem. Många 
pryglades eller sköts. Också Jancus 
far fördes bort. Nu var de ensamma, 
Jancu 17 år, och hans 18-åriga sys-

Jancu Moscovici (20 nov 1923-28 maj 2002)
ter. Jancu hade hört om några norr-
män som arbetade i Iasi för Norska 
Israelsmissionen, och de sökte nu 
tillflykt hos den norska diakonissan 
Olga Olaussen. Hon tog emot dem 
och många andra judar i sitt källarut-
rymme till nästa morgon. Det gjorde 
stort intryck på den unge Jancu, att 
syster Olga, med fara för sitt eget liv, 
gömde judarna. Vad kunde månne få 
henne att visa en så stor omsorg och 
kärlek mot dem, som annars förfölj-
des av de kristna?

Vunnen för Kristus
Ett par månader försökte han leva 
sitt gamla liv, men kände sig dragen 
tillbaka till syster Olga med alla sina 
frågor. Här läste han i Bibeln, och 
hade långa samtal med syster Olga 
och kom därigenom till en övertygad 
tro på Jesus Kristus. Det var svårt att 
erkänna sig som kristen. Han visste 
att han skulle bli utstött av judarna, 
och icke erkänd av rumänerna. Det 
blev en kamp där Gud segrade. Ordet 
som Jesus sade till Petrus ”och leda 
dig dit du inte vill” blev hans öde. 
Men han såg att Guds väg var den 
bästa för honom. Jancu Moscovici 
döptes 1943, en natt i hemlighet.
Våren 1944 flydde de till Bukarest, 
och under sommaren började han att 
arbeta för Norska Israelsmissionen 
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där. Hans önskan var egentligen att 
läsa medicin, men församlingens 
prästbrist var så svår att han började 
läsa teologi i Cluj-Napoca. Efter sin 
prästvigning återvände han till för-
samlingen i Bukarest och gifte sig 
med Malvina. Moscovici var till stor 
välsignelse för denna församling, och 
han fick en ovärderlig betydelse för 
många unga studerande, som sam-
lades i deras hem. Hans förkunnelse 
ledde till väckelse bland de unga, och 
han gav dem en fast och grundlig bi-
belundervisning, som satte sina spår 
i många år.

Svårt att vara pastor under 
kommunisterna 
Då deras förste son var liten, fanns 
faran att de skulle deporteras, och de 
såg sig efter en möjlighet att skydda 
den lille. Den kära syster Olga erbjöd 
sig att ta hand om pojken, och det 
lyckades för henne att få lov att adop-
tera honom och ta med honom hem 
till Norge. Således blev Malvinas och 
Jancus förstfödde Imanuel Olaussen, 
som växte upp, fick sin utbildning 
och fortsatta tillvaro i Norge. Famil-
jen utökades med en son, Adonja, 
och med dottern Hadassa. Under det 
kommunistiska styret blev det svå-
rare och svårare att vara kristen för-
kunnare. Gång på gång inkallades de 
till förhör, och många kristna arreste-
rades på lösa grunder och fängslades 
under förfärliga förhållanden. 

Västerut
Då det omkring 1960 blev tydligt att 
Moscovici var bland dem som kunde 
bli arresterade, gjordes en insats för 
att rädda familjen ut ur landet. Det 
lyckades att få utresetillstånd för hela 
familjen. Villkoret var dock att Mos-
covici skulle lämna kvar sin nästan 
färdiga doktorsavhandling – i biblisk 
arkeologi. 
Familjen kom först till Norge, men 
fortsatte året efter till Israel, som er-
sättare för Norska Israelsmissionens 
präst, när denne uppehöll sig i hem-
landet. Det blev emellertid möjligt 
att flytta till Tyskland, där hans luth-
erska prästutbildning godkändes. 
Han anställdes i den tyska kyrkan 
i Hamburg, samt knöts till Jerusa-
lemsförsamlingen, som hade som sin 
särskilda uppgift att vara till tjänst för 
Israel. Kort efteråt frågade någon ho-
nom: ”Vill ni göra judarna till icke-
judar?” ”Nej” svarade han, ”det vill 
vi icke. Vi vill förkunna ett budskap 
som är särskilt glädjande för dem: 
’Se din konung kommer till dig’.”
Moscovici var präst i Langenhorn, 
senare i Lemsahl, intill att han som 
emeritus fortsatte arbetet som sjuk-
huspräst vid Jerusalems kyrka och 
sjukhus. Också i sin prästgärning 
i dessa kyrkor i Hamburg satte han 
djupa spår, både genom förkunnelse, 
konfirmandundervisning och omsorg 
om församlingsmedlemmar.
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Radiomissionär
Våren 1971 kom en anmodan från No-
rea Radio Norge till Niels Arne Skov, 
som var grundare av och ordförande 
i Norea Radio Danmark (NRD). I 
Norge hade man en tid sänt kristna 
radioprogram på ungerska från Trans 
World Radio i Monte Carlo, och nu 
önskade man också sända rumänska 
program. Man hade rekommenderats 
en präst, och man ville gärna att man 
från Danmark tog kontakt och fråga-
de om han var intresserad. Skov och 
två andra från styrelsen for till Ham-
burg för att möta denne man – en ru-
mänskfödd jude och luthersk präst! 
Man allaredan från det första mötet 
gjorde hans personlighet och starka 
Kristus-vittnesbörd ett starkt intryck 
på dem, och de fick snart ett klart ja 
till att gå in i radiomissionsarbetet.
De rumänska programmen sändes 
från oktober 1971, först en kvart i 
veckan, sedan utvidgat till en halv-
timme, och alltid fredag kväll. Det 
blev till en ofattbart stor välsignelse 
i Rumänien, där man ofta samlades 
med vänner och grannar för att lyss-
na på radion. Början var besvärlig. 
Radioprogrammen spelades in i 
hemmet i Hamburg, men då stadens 
stora flygplats låg i närheten, måste 
inspelningarna företas om natten, 
stunder då flygplanen inte flög över 
huset. Programmens musik och sång 
var antingen inspelningar med Mal-
vina Moscovici gjorda i Danmark, 

eller kassettbandsupptagningar som 
medförts hem från Rumänien.
Pastor Moscovici kunde resa till Ru-
mänien, officiellt i samband med stu-
dier för doktorsavhandlingen. Han 
besökte då många vänner från sin 
tidigare ungdomsgrupp i Bukarest. 
Han spelade in sånger med Nicolae 
Moldoveanu, som genom sina flera 
tusen sånger hjälpte till med att upp-
rätthålla modet hos de kristna. Efter 
en fängelsevistelse hölls han i husar-
rest under övervakning i sitt hem i 
Sibiu. 
Under alla de trettio åren som pas-
tor Moscovici orkade att genomföra 
dessa program, höll han fast vid sin 
starka förkunnelse av Jesus Kristus 
som frälsare och försonare. När han 
tillfrågades om inte det medförde 
problem med myndigheterna i Ru-
mänien, underströk han att han aldrig 
berörde politik, och att han var noga 
med att förkunna evangeliet, samt att 
komma med program, som berättade 
om mission ute i världen, och om 
personer som hade upplevt stora ting 
under sitt liv. I detta stängda land var 
det väsentligt att höra att det fanns 
människor, som lade sitt liv helt i 
Guds hand och som upplevde hans 
kärlek och ledning. Ofta nämnde 
han i detta sammanhang berättelsen 
om Daniel i lejongropen och sade: 
”Det hade inte varit klokt av Daniels 
vänner att kasta sten på lejonen som 
stor runt Daniel. Inte heller vi skall 
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säga eller göra något som kan irritera 
myndigheterna så att de låter det gå 
ut över de kristna.”
Även om det var mycket besvärligt 
och dyrt för rumänerna att skriva 
till utlandet, mottog NRD många 
brev som en reaktion på program-
men. Breven innehöll tragiska be-
skrivningar av den hopplösa nöden 
som många befann sig i. Men det 
kom också brev som tackade för för-
kunnelsen, som gav uppmuntran att 
hålla ut och bevara tron. Ofta skrev 
folk om särskilda problem: om medi-
cin, som de inte kunde få. Eller så 
bad de om pengar till läkarbehand-
ling m.m. Vid sina besök i Rumänien 
medförde pastor Moscovici alltid så 
mycket medicin som möjligt. Ja, en 
gång frågade tullarna honom om han 
hade tänkt öppna apotek. En av hans 
vänner, Viorel Diac, som var läkare 
i närheten av Bukarest, fick medicin 
och adresser. Så for han ut i landet 
med nattåget och gav hjälp till dem 
som skrivit. Efter revolutionen skaf-
fade man en postbox i Bukarest, 
vilken rumänerna kunde skriva till. 
På det sättet sparade de det dyra ut-
landsportot, och dr Diac samlade 
breven i större kuvert, som han sände 
till Hamburg. Pastor Moscovici hade 
omkring 700 adresser i Rumänien, 
vilka det flera gånger sändes brev till, 
t.ex. vid påsk.
Ett exempel på pastor Moscovicis 
radioprograms betydelse och utbred-

ning är den reaktion som följer om 
man i en kyrka eller vid ett annat 
möte frågar menigheten om de kän-
ner till något om pastor Moscovici, 
eller Dutu Moscovici. Det kan vara 
en hel skog av händer, eller i varje 
fall alltid några. Många säger som en 
församlingsledare i Gherla: ”Det var 
hans sändningar som höll oss vid liv. 
De var ljuset i en mörk tid.” 
P.g.a. den stora efterfrågan på tex-
ter från radioprogrammen samlade 
pastor Moscovici 1992 en del pro-
gramtexter från Matteusevangeliet, 
som trycktes i Rumänien under ti-
teln Fãrâmaturi (smulor). De utgavs 
med stöd från NRD. Sedan dess 
har i ett samarbete mellan NRD, 

Jancu Moscovici. Foto: Mikael Jönsson
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NÖ och DBM utgivits motsvarande 
böcker i serien Fãrâmaturi med pro-
gramtexter från Johannesevangeliet, 
Apostlagärningarna, Markusevange-
liet och Första Moseboken. Dessut-
om har Luthers lilla katekes utgivits, 
översatt av Jancu Moscovici. Då de 
första häftena bara trycktes i en li-
ten upplaga, ges nytryck ut med stöd 
från NÖ.

Slutord: 
Jesus världens frälsare!
Jancu Moscovici avled stilla den 28 
maj 2002 efter en lång tids sjukdom. 

Hos alla som kände honom efterläm-
nar han en stor saknad och tacksam-
het för vad han har betytt för oss. Med 
tanke på Moscovicis liv och verksam-
het är det sant, som hans tyske vän 
och kollega under många år, pastor 
Martinsen, underströk vid begrav-
ningen: ”Jancu Moscovici hade från 
sin ungdom fått en så stark knytning 
till Jesus, att förkunnelsen alltid var 
centrerad omkring Jesus Kristus som 
världens frälsare och enda hopp.”

Gerda Skov
Övers: A.E.
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Redan 1907 förekom det ett danskt ar-
bete för mission i Ryssland. Man un-
derstödde en missionär, som därmed 
blev utan understöd när denna mis-
sion synes ha slutat verka efter sex år. 
Det arbete som började 1933 under 
namnet Dansk Ruslandsmission såg 
sig av allt att döma som arvtagare till 
det förstnämnda arbetet, jämför cita-
tet ”under och efter första världskri-
get gick arbetet i stå”. År 1947 skall 
dock både ”Ruslandsmissionen” och 
”Ruslandsmissionen af 1907” ha fun-
nis. Redan tidigt 1940-tal synes man 
haft kontakt med K von Koch.
När NÖ bildades 1956 innebar det att 
Dansk Ruslandsmission bytte namn 
till Nordisk Østmission. Det var alltså 
inte någon ny organisation. Samtidigt 
bytte tidskriften Fra Ruslandsmissio-
nen namn till Nordisk Østmission. 
Denna tidskrift, som 1956-1964 var 
gemensam för den danska och den 
svenska avdelningen, upphörde 1975 
(årgång 42). Den utkom omkring 
varannan månad. Redaktör var först 

Nordisk Østmission 

stiftspros-
ten Erik 
Pontoppi-
dan Thyssen, och 
då trycktes den i Haderslev, där den-
ne verkade. Sedan tog pastor Koch 
över redaktörsstolen. 
Under NÖ-tiden hade den danska 
missionen tre ordföranden, näm-
ligen E Pontoppidan Thyssen (1881-
1971) fram till 1967, därefter prosten 
Georg Westh (1903-1976) och slut-
ligen Erich Jessen (1911-1992) de 
sista åren. Andra styrelseledamöter 
var bland annat pastor Anton Wes-
tergaard-Jacobsen (1895-1976) och 
bankmannen Johannes Seeberg. Den 
senare skötte kassan under 18 år fram 
till den 31 mars 1971, då han nedlade 
detta kall. Kynne Frandsen tog över.
Den danska avdelningen av NÖ upp-
hörde efter pastor Kochs död, och vå-
ren 1978 överlämnades, enligt före-
skrifterna i stadgarna, de medel man 
hade i kassan, 3900 svenska kronor, 
till den svenska avdelningen. Det var 

NÖ har under många år haft samarbete med orga-
nisationer i de andra nordiska länderna. I Danmark 
fanns det t.o.m. en organisation med ett mycket 
snarlikt namn. Ja, det är frågan om inte Nordisk 
Östmissions namn är danskt. Borde det inte heta 
Nordiska Östmissionen hos oss? Det är en ”fel-
stavning” man någon gång kan stöta på. Vi tar 
här fram några glimtar från området NÖ 
och Danmark.
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vad som var kvar sedan danska NÖ 
betalat de sista bibelkurserna.
Då hade NÖ i Sverige redan fått kon-
takt med en annan dansk missions-
organisation, Norea Radio Danmark 
(NRD). NRD är en underavdelning 
till Luthersk Missionsforening. Det 
berättas om en radiomissionskonfe-
rens i Hilleröd så tidigt som 1973, 
och det förekom regelbundna sam-
nordiska träffar under åtskilliga år. 
Åren 1989-2001 samarbetade NÖ 
och NRD om de rumänska radio-
sändningarna som hade pastor Mos-

covici vid mikrofonen. Under de åren 
skedde inspelningarna i Haderslev, 
där NRD håller till.
Pastor Moscovici var också länken till 
Dansk Balkanmission, som grundades 
1992. Ordförande är Niels Arne Skov, 
Brændstrup, som också varit med i 
NRD. NÖ har samarbetat med den-
na mission när det gäller katekesen 
på rumänska, böcker av pastor Mos-
covici samt en del humanitär hjälp.
En annan dansk mission med snarlik 
inriktning är Dansk Europamission, 
grundad 1964.

Anders Eliasson

För många av våra äldre vänner är 
Arnold Tomaschewsky känd för sitt 
stora patriarkskägg och sina ”goda 
ögon” ( Sigrid Dergård). Ursprung-
ligen hanverkare kom T att bli en 
enastående missionär trots bristen på 
teologiska examina. En karismatisk 
personlighet förenad med välsignad 
möjlighet att i de mest förvånansvär-
da situationer få kontakt med män-
niskor och därtill en djup och inner-
lig bibelkunskap gjorde att han blev 
en älskad medarbetare i vår mission 
under många år. Han får själv berätta 
om detta i ett av sina sista ”dörr-
knackarbrev” i vår tidning. På grund 
av en svår hjärtattack kom Arnold till 
sjukhus och det var tveksamt om han 
skulle klara attacken. När han trots 

Arnold Tomaschewsky - dörrknackaren
allt blev bättre ville han hem, men 
läkaren sade nej och han blev kvar: 
”Så gick jag ut på en balkong, där två 
medpatienter, som ingenting visste 
om Herren, uppehöll sig. Vi kom i 
ett underbart samtal, som varade från 
åtta till tio på kvällen. Den ene sade 
att sådana ting visste han alls inget 
om. Då förstod jag tydligt varför jag 
hade måst stanna kvar på sjukhuset. 
Jag stannade nu tills professorn själv 
sade att jag kunde fara hem.”
Ända in i det sist ville T tjäna Her-
ren. I sin minnesruna skriver Koch 
följande som nog var betecknande 
för T:s missionsiver: ”Flera gånger 
har jag skrivit till hans hustru att hon 
skall gömma bilnycklarna för att han 
skall spara sina krafter som nog avta-
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git efter några bilmissöden, men det 
hjälpte inte. Spridda i sin ensamhet 
på olika, ofta svårtillgängliga byar, 
väntade honom ’anförtrodda själar’ 
på hans besök, ty ofta var han den 
ende som visade dem intresse och 
därför kom som en Guds ängel, Guds 
sändebud, med Hans tröst.”
Herren finner i alla tider och överallt 
tjänare, som Han utrustar med sina 
gåvor, oberoende av deras utgångs-
punkt. 

BeWe

Arnold Tomaschewsky
Född i Estland 1901. Död i Villingen 
(Schwarzwald), Tyskland 25 okt 1972.
Missionär för NÖ 1957. Även radio-
missionär 1970. Änkling första gång-
en 29 dec 1963 och andra gången 
(efter Ludmilla) 8 nov 1969. Den 
tredje hustrun, Hanna, överlevde ho-
nom. Hon fortsatte med en del mis-
sionsarbete. Medverkade ofta i NÖ-
tidningen (”Jag knackar på...”) och 
deltog i somliga bibelkurser.

Arnold Tomaschewsky
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Egentligen var det pastor von Koch, 
en av grundarna till NÖ, som tog mig 
in i NÖ. 1964 besökte Koch vid ett 
tillfälle systermissionen ”Licht im 
Osten” i Korntal, där jag arbetade 
efter avslutade teologiska studier i 
Schweiz 
Vi kom så bra överens, att pastor 
Koch erbjöd mig att hjälpa till vid 
hans bibelkurser för ukrainska och 
ryska flyktingar i Tyskland. På det 
sättet uppstod en djup vänskap mel-
lan oss båda, vilket något senare 
ledde till att jag blev medarbetare i 
Nordisk Östmission.
I NÖ fanns vid den tiden två andra 
medarbetare, som redan länge tjä-
nat i missionen. Den äldre var ryss 
med namnet Arnold Tomaschewsky, 
också kallad ”Dörrknackaren” och 
så en yngre serbisk missionär, Dr 
Alexander Popovic, som ansvarade 
för serber och kroater. Tillsammans 
ansvarade vi för de slaviska flykting-
ar, som i samband med kriget ham-
nat i Tyskland. Många slaver hade 
stannat kvar i Tyskland efter kriget, 
ehuru deras situation inte var enkel. 
De vägrade att återvända hem, ty där 
härskade kommunisterna. De kände 
den kommunistiska regimen alltför 
väl och visste vad som väntade dem 
där borta!

Waldemar ser tillbaka på 40 år som
medarbetare i N Ö
Från ”Licht im Osten” i Tyskland till Nordisk Östmission 
i Sverige

Många av dem levde då för tiden i 
gamla baracker och de flesta av dem 
hade understöd från det sociala. Det 
fasansfulla kriget hade lämnat dem 
i tomhet, hopplöshet, handlings-
förlamning och psykiskt lidande. 
Många av dem var sjuka, ensamma 
och nedbrutna. Att med stöd av Nor-
disk Östmission i Sverige hjälpa 
dessa stackars människor till livs-
mod, förtröstan, hopp och glädje var 
vår uppgift som missionärer.

Bibelkurserna (Bibelfreizeit)
Pastor Koch, som var väl insatt i 
flyktingarnas förhållanden både i 
Tyskland och i andra närbelägna län-
der, hade snabbt förstått att det bästa 
vore att låta dessa stackars männis-
kor komma bort från vardagen till ett 
vilohem, och samla dem kring Guds 
Ord. Så uppstod dessa årligen åter-
kommande bibeldagar, som blev till 
en stor glädje för deltagarna. Tack 
vare kraftigt stöd från NÖ i Sverige 
och Danmark blev det möjligt för 
pastor Koch att genomföra bibel-
kurser två gånger per år, ena gången 
i Sydtyskland och andra gången i 
Nordtyskland.
Naturligtvis var åhörarnas intresse på 
topp, ty Koch vara en benådad utläg-
gare av den Heliga Skrift! Det lycka-
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des för honom att vinna deras hjär-
tan och inte sällan lyssnade de med 
tårar i ögonen till hans utläggningar. 
Av och till kunde Koch engagera 
pastorer från Sverige och Danmark 
som förkunnare vid kurserna, varvid 
han själv svarade för översättning till 
ryska. Självklart hade vi missionä-
rer, Tomaschewsky, Popovic och jag 
också ett styvt arbete med bibelutlägg-
ning vid dessa kurser. Någon ”fritid” 
blev det egentligen inte1. På förmid-
dagen två lektioner, på eftermiddagen 
två och efter kvällsmaten ytterligare 
två lektioner om vardera 1½ timme.

Bibelkurser för ukrainska 
ortodoxa präster i exil
Pastor Koch åtnjöt ett gränslöst för-
troende inte bara bland vanliga män-
niskor utan också bland ukrainska 
ortodoxa präster liksom den dåva-
rande metropoliten Nikanor, som 
hade sitt ressidens i Karlsruhe. Så 
lyckades Koch att ordna bibelkur-
ser för det ortodoxa prästerskapet. 
En gång om året samlade han dem, 
och då kom alla ukrainska präster 
liksom metropoliten inte bara från 
Tyskland, utan även från andra när-
belägna europeiska länder som Eng-
land, Frankrike och Österrike. Dessa 
samlingar var unika och förmodligen 
en engångshändelse i den ortodoxa 1 Jfr Freizeit på tyska=fritid. Red. anm.

Waldemar döper en pojke i Charkiv.
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kyrkohistorien, när ortodoxa präster 
lyssnade till bibelutläggningar av en 
lutheran.

Den andliga tidskriften ”Nytt 
Liv” (Nove Zjyttja) på 
ukrainska
En av de viktigaste uppgifterna var 
från början att ge ut den ukrainska 
tidskriften ”Nytt Liv”, som kom ut 
fyra gånger per år. Den skrevs av mig 
och sändes ut i hela den fria världen 
d v s överallt där mina ”hemlösa” 
landsmän befann sig. Jag började 
med detta arbete redan under mina 
studier i Schweiz 1962. I början be-
stod den av fyra A5-sidor, men se-
nare när jag började arbeta för NÖ 
och de ekonomiska möjligheterna 
medgav det utvecklades denna tid-
ning till en av de största tidskrifterna 
på ukrainska språket i utlandet vad 
avser upplagan, c:a 7000 exemplar 
per nummer. Den skickades gratis 
till alla ukrainare, som ville ha den. 
Med hjälp av bidrag från NÖ blev det 

längre fram möjligt att anlita ett ukra-
inskt tryckeri i Tyskland, som också 
tog hand om distributionen.
Det kom många beställningar inte 
bara från närliggande länder utan 
även från andra sidan haven: Nord- 
och Sydamerika, Australien, Nya 
Zeeland, ja t o m från Afrika. Jag 
visste inte att våra ukrainare slagit 
sig ned även där. Till Ukraina, där 
den egentligen hörde hemma, gick 
det dock inte att skicka den. Varje 
gång jag skickade ett exemplar till 
en adress i Ukraina kom den alltid 
tillbaka. Det var strängt förbjudet 
att ta emot religiös litteratur i Sovjet-
unionen!
Särskilt gladde det mig att de ukrain-
ska protestantiska församlingarna i 
exil i stort antal beställde tidskriften 
för sina församlingsmedlemmar. Det 
gjorde också de ortodoxa kyrkorna, 
framförallt i Nord- och Sydamerika. 
Enstaka ukrainska pastorer och orto-
doxa präster bidrog till att fylla tid-
ningen. Avsikten var att förkunna 
evangeliet om Jesus Kristus inte att 
klara ut åtskillnader i tron. Största 
hjälpen vid redigerandet fick jag av 
pastor Koch, min faderlige vän och 
själsörjare. Otaliga brev kom ef-
ter varje nummer som skickats ut. 
Många av dem var åtta till tio sidor 
långa och innehöll skildringar av 
hela deras liv. Dessutom var det ofta 
handskrivna, vilket var mödosamt att 
tyda. Jag blev emellertid ständigt på 
nytt uppmuntrad att fortsätta arbetet, 
eftersom gensvaret var stort. Många 
läsare skrev till mig att de väntade 

Waldemar Wardaschko
(Ukrainskt namn: 
Volodymyr Vardasjko)
Född den 8 juni 1938 i Charkiv.
Gift med 1) Ingrid Szepannek, 
f 1938, d 1984. 2) Vera Metz, f 1950
I det första äktenskapet föddes två 
barn, Daniel och Irina.
Missionär för NÖ den 1 oktober 
1964. Prästvigd den 27 mars 1994 
inom DELKU av Viktor Gräfenstein. 
Pensionär den 31 dec 2003. Bor i 
Ludwigsburg. 
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på nästa nummer av tidskriften, ty de 
fick mycken glädje och undervisning 
genom att läsa den.

Missionsarbete med radio-
sändningar över TWR (Trans 
World Radio) i Monte Carlo
När NÖ på 70-talet började bekosta 
radiosändningar för att förkunna 
evangeliet om Jesus Kristus blev det 
angeläget att jämte ryska sändningar 
också ordna ukrainska sådana. En till 
två gånger per vecka sändes program 
med namnet ”Hoppets Röst” och där-
med började ett helt nytt arbete för 
mig, vilket kom att vara över tjugo år. 
Till en början måste jag själv resa till 

Monte Carlo för att i TWR:s studio 
spela in predikningar för åtta veckors 
sändningar. Längre fram kunde jag 
spela in dem i en studio i Stuttgart 
och under de allra sista åren kunde 
jag göra upptagningarna i min egen 
studio i Ludwigsburg samt skicka 
dem per post till Monte Carlo.

10 års församlingsarbete i 
Charkiv, Ukraina
1990 ändrades mitt missionsarbete i 
Tyskland totalt. Sovjetunionen upp-
hörde att existera, Ukraina blev själv-
ständigt. Gränserna mot öst öppna-
des och de politiska förändringarna 
gjorde det möjligt att resa österut. 

Med en gång blev det 
möjligt att förkunna 
Guds Ord i östländerna! 
För NÖ öppnade sig helt 
nya möjligheter. Genom 
en rekognoseringsresa, 
som företogs av styrel-
seledamöter jämte mig 
besöktes ett flertal län-
der och platser: Odessa, 
Charkiv, Kiev, Minsk 
och Riga bl.a. Vi lärde 
känna många männis-
kor, protestantiska och 
ortodoxa församlingar. 
Överallt blev vi hjärtligt 
mottagna!
Ett särskilt mottagande 
fick vi av dem lutherske 
biskopen Kalnins i Riga. 
När han hörde att jag 
var född i Charkiv gav 
han genast rådet att fara 

Ett rullstolsbundet äkta par får besök från församling-
en. Fru Vera Wardaschko är också med.
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dit och grunda en församling. Med 
ens blev det klart för mig att mitt nya 
missionsarbete skulle bli i min födel-
sestad Charkiv, den näst största sta-
den i Ukraina. Mitt dåvarande arbete 
som utgivare av Nytt Liv och som 
radiomissionär avslutades så små-
ningom. För Ukraina skrev jag fem 
kristna småskrifter, som skulle delas 
ut gratis i Ukraina och så beredde jag 
mig för pastoralt arbete i Charkiv.

Grunda församling i Charkiv
När jag 1993 kom med tåg till statio-
nen i Charkiv möttes jag av tre per-
soner från en grupp om fem personer 
som tillsammans bildade en luthersk 
grupp (”Kreis”) i Charkiv. Med den-
na handfull människor började jag 
att grunda en församling. Det fanns 
ingenting! När vi letade efter ett stäl-
le att samlas fick vi ett rum i ett förut-
varande kommunistiskt poliscentrum 
och där började vi med de första guds-
tjänsterna. För varje söndag kom det 
fler och fler människor och så höll 
vi på ett år. 1994 blev jag ordine-
rad som pastor av superintendenten 
i den evangelisk lutherska kyrkan i 
Ukraina, pastor Gräfenstein, pastor 
Klinger i den bayerska kyrkan samt 
pastor Westholm från NÖ. Därefter 
hade jag uppdraget att ansvaret att 
betjäna med dop och övriga kyrkliga 
sakrament. I polisbyggnaden kunde 
vi dock inte stanna längre därför 
att det kom fler och fler människor. 
Vi sökte andra lokaliteter men blev 
ständigt uppsagda efter kort tid. Jag 
var pastor i en församling, dock utan 

kyrkobyggnad! Församlingen växte 
och det började komma barn. För-
samlingslivet utvecklades allt mer. 
Människorna kom gärna och hjälpte 
varandra så gott de kunde. Man kun-
de också se tydliga tecken på andligt 
liv i församlingen. Vårt största pro-
blem var att finna en plats där för-
samlingen kunde samlas.
Det var inte lätt att hitta ett passande 
hus för församlingen. Dock till slut 
lyckades vi efter långt letande hitta 
en övergiven byggnad, tidigare af-
fär. 19 juli 2000 kunde vi köpa huset 
med bistånd av den Bayerska lands-
kyrkan, Gustaf Adolf Werk samt NÖ. 
Nu kom min utbildning och mitt tidi-
gare arbete som byggnadstekniker till 
nytta. Byggnadsplan iordninggjordes 
och jag kunde svara för ledningen 
av byggnadsarbetet. Men det skulle 
gå fem år innan den nya byggnaden 
var färdig. Allteftersom nödvändiga 
pengar kom in kunde vi bygga vidare 
till allt var färdigt.
I våra nya lokaler utvecklades ett 
andligt arbete och aktivitet. Så kom 
ungdomskören ”TE DEUM” snart 
att bli känd genom sina andliga kon-
serter i församlingen och vid andra 
tillfällen. När den framträtt i olika 
städer i Ukraina har den vunnit för-
sta pris. Till detta har det kommit 
en lekmannakör ’”Källan” och en 
barnkör. Det grundades även aktiva 
barn- och ungdomsgrupper. Ett annat 
viktigt arbete kom till genom diako-
nistationen. Sjuka människor får be-
sök och vård hemma. I våra lokaler 
har man kunnat anställa en läkare att 
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ta emot församlingsmedlemmar och 
ge dem fri medicin.
Himmelsfärdsförsamlingen i Char-
kiv är idag den tredje största luther-
ska församlingen i Ukraina.
Jag tackar Gud för att Han kunde an-
vända mig till detta stora arbete och 
att arbetet går vidare genom andra!
Nordisk Östmission är en liten mis-
sion, men med stor välsignelse. Man 
har gjort mycket för människorna i 
Ukraina och hjälpt många! Jag vill 
tacka NÖ att jag har fått vara verksam 

En svårt handikappad kvinna, som får hjälp av besökstjänsten.

som medarbetare under fyrtio år!
Med stöd av NÖ har det blivit möj-
ligt att stödja ett blindinstitut för barn 
och ungdomar, samt ett internat för 
handikappade och hemlösa barn. Två 
medarbetare i NÖ är alltjämt syssel-
satta i dessa institutioner.
Måtte Herren bevara, leda och väl-
signa Nordisk Östmission och alla 
de missionsvänner, som understödjer 
den!

Waldemar Wardaschko
Övers. BeWe



NORDISK ÖSTMISSION

45

Detta ord hämtat från Andra Mose-
boken (2Mos 14:14) är något som 
folken i Baltikum bokstavligt har fått 
erfara. Många i Lettland hävdar att 
deras frihet till stor del beror på Kyr-
kans frimodighet och trohet till Ordet 
och bekännelsen. 
Idag är tron tillåten i Lettland och 
folket kämpar om att finna sin identi-
tet, något som är svårt eftersom man 
har att kämpa emot influenser från 
västvärlden. Samtidigt så fortsät-
ter trons kamp, där bekännelsen till 
Kristus sätts på prov, om än under 
andra skepnader. I en intervju kom-
menterade den nu avlidne professor 
Roberts Feldmanis det andliga läget i 
Lettland: Det var på sätt och vis enk-
lare förr, då visade sig fienden öppet. 
Idag har satan maskerat sig och på 
så vis blivit farligare.
Prästen och professorn Roberts, 
Emils Feldmanis (4 augusti 1910 
– 28 maj 2002) fick med 
egn ögon se hur hans 
land och kyrka ocku-
perades, raserades och 
åter byggdes upp till 
ett fritt Lettland och en 
fri kyrka. En byggnads-
process som han själv i 
högsta grad var delaktig 

” Herren skall strida för er”
i. Vi skall följa den lettiska kyrkans 
händelser genom att ta del av Feld-
manis liv.*
I och med 1. världs kriget kom Feld-
manis som barn att flytta till olika 
platser inom Sovjetunionen. Det var 
först 1921 som hans familj kunde 
återvända till Lettland. Han började 
studera pedagogik vid universitet i 
Jelgava men insåg då att hans kal-
lelese var en helt annan. Strax ef-
ter avslutade studier så påbörjade 
han studier i teologi vid universitet 
i Riga. Det kom att bli en arbetsam 
period eftersom han dagtid arbetade i 
Jelgava och studerade om kvällarna i 
Riga. Detta är en princip som fortfa-
rande gäller för präststuderande vid 
Luther akademin idag. Feldmanis 
prästvigdes när han var 25 år gam-
mal. Det var under denna tid krigs-
molnen åter började skocka sig och 
Andra världskriget stod för dörren.

Professor Roberts Feld-
manis, sommaren 1997. 
Foto: Magnus Olsson.
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1940 ockuperades Lettland av de 
sovjetiska styrkorna och sensomma-
ren samma år utropades sovjetrepu-
bliken Lettland. I och med krigsut-
brottet upphörde många kyrkliga ak-
tiviteter. Feldmanis var vid den tiden 
kyrkoherde i Riga och sekreterare för 
Yttremissionen. Många präster från 
de stora församlingarna flydde utom-
lands. Prästbristen som uppstod blev 
en svår uppgift för kyrkan att lösa. 
Ärkebiskop Irbe tilldelade de kvar-
varande nya platser och var mycket 
sträng emot de präster som återvände 
när den värsta krigsstormarna dragit 
förbi. 
Robert Feldmanis kom att få tjänst 
i Jesus-kyrkan i Riga. Även om han 
minns den tjänstetiden med glädje så 
kommentrar han den svåra situatio-
nen för församlingen: ”Nästan alla 
dagar var fyllda med begravningar. 
Åldringar som lämnats ensamma 
kvar när släktingarna flytt, tynade 
av och dog, som löven om hösten. 

Deras barn var 
långt borta och 
de kände sig en-
samma och ho-
tade....”
April 1950 blev 
Feldmanis ar-
resterad. Först 
hölls han fången 
i KGB:s fängelse 
i Riga. Han kom-
enterar att Gud 
bevarade honom 
från grymhet och 
vanvett som an-

dra fångar hade råkat ut för. Något 
som hjälpte honom genom förhören 
var att han inte hade något att dölja. 
Han hade aldrig tillhört något poli-
tiskt parti eller gruppering. Redan 
tidigare hade han varit kallad till för-
hör, det var i samband med ärkebis-
kopens arrestering. Nu kommentera-
de KGB att de fick fast ärkebiskopen 
utan Feldmanis hjälp...
Från Riga fördes Feldmanis till byn 
Yertsevo nära Vitahavskusten. Un-
der de fyra år som han tillbringade 
i arbetslägret fick han konkret upp-
leva hur Gud tog sig an honom och 
beskyddade honom. Exempelvis så 
kom han ifrån det mödosamma arbe-
tet i skogen, som förmodligen hade 
bilvit hans undergång, genom en 
sjuksköterskas list och hjälp. Hon ar-
rangerade så att Feldmanis blev sjuk-
skriven och inte fick arbeta utomhus. 
År 1954 fick Feldmanis återvända till 
Lettland. Han hade inget hem eller 
släktingar som kunde ta emot honom. 

Riga domkyrka. Sommaren 1997, tagen från St. Petruskyrkans 
torn. Foto: Magnus Olsson.
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Han tog sig till St. Johannes kyrkan 
och prästen erbjöd honom husrum 
hemma hos sig. Samma kväll mötte 
han dåvarande ärkebiskopen Turss 
som erbjöd honom att återuppta sin 
tjänst som präst. På så sätt kom Feld-
manis att åter tjänstgöra för kyrkan, 
även om myndigheterna försökte 
stoppa det. I ett brev till det statliga 
ämbetsverket för religions – och kul-
turärenden stod det att kyrkan inte 
behövde före detta fångar, Sovjetför-
rädare och kriminella i sin tjänst.
Feldmanis fick tjänst i Katlakalns 
i utkanten av Riga samt en tjänst i 
Olaine. Trots svårigheter ekonomiskt 
och materiellt så lyckades fösamling-
arna med att renovera sina kyrkor.
Vid ett tillfälle, det var när hans kyr-
ka i Olaine precis efter en renovering 
åter hade vandaliserats, så frågade 
Feldamnis sig om det var värt och rätt 
att åter försöka genomföra en ny, dyr 
reperation. Han befann sig just då vid 
kyrkan när två främmande kvinnor 
kom fram till honom. De bad att få 
komma in och titta i kyrkan. Feldma-
nis ville först inte visa den förstörda 
kyrkan och nämnde något om att kyr-
kan höll på att renoveras. Till hans 
förvåning så uttryckte kvinnorna sin 
glädje över detta. En av dem sa: ”Så 
underbart! Det är ett fint arbete ni 

gör. Vi har just återvänt från Polen, 
där de renoverar kyrkor över hela 
landet. Vi försöker hjälpa vår präst 
så mycket vi kan, för vi renoverar 
också vår kyrka som bäst. Det är ju 
en helig plikt!”
På sin ålderdom, då han hade bör-
jat fundera på att dra sig tillbaka, så 
fick Feldmanis en ny kallelse. Han 
tilldelades tjänst i Gustav Adolfs-
kyrkan i Mezparks, Riga. Det kom 
att bli starten för att bygga upp den 
förfallna lutherska kyrkan i Lettland. 
Till Feldmanis sökte sig många ung-
domar, framförallt unga män. Många 
av dem är idag tjänstgörande präs-
ter. De talar om Feldamnis som fa-
der. För oss är dessa män kända som 
Feldmanis söner. Av honom fick de 
ta emot budskapet om frälsningen i 
Kristus, av honom fick de ta emot 
grunderna i Luthersk teologi. Nytt 
blod och ny kraft kom in i den kyrka 
som nu skulle byggas upp. Ett arbete 
som pågår ännu idag. Nya präster 
sänds ut genom fullföljd utbildning 
vid Luther akademin, ett prästsemi-
narium som prästen och professorn 
Feldmanis under sina sista tjänsteår 
fick vara med om att bygga upp. 

Magnus Olsson
Kyrkoherde i Karki och 

Ergemes församlingar
Utsänd av Nordisk Östmission

*  Uppgifterna är hämtade från:
 Ceriba, Hoppet sjunger i gryningen 
 av Mara Zviedre, 1994
 Baznicas gadagramata 2003 
 Intervju sommaren 1997, Magnus 
 Olsson

Magnus Olsson
Magnus Olsson är född 20 juli 1971 
i Sölvesborg. Prästvigd 3 nov 1999 i 
Riga. Kyrkoherde i Karki och Ergeme 
i samarbete mellan LELB och NÖ. Är 
gift med Lasma och har två barn.
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En återupplivad lutherdom i öst 
Viktor Gräfenstein berättar från Odessa

I Odessa samarbetar NÖ med de förenade brödraförsamlingarna. 
Dessa tar vara på den pietistiska traditionen från det gamla Ryss-
land och de svåra åren i Kazakstan.

I december 2005 firade de evan-
gelisk-lutherska brödraförsamling-
arnas förbund 10-årsjubileum av 
sitt missionsarbete i Ukraina. Den 
första församlingen grundades den 
6 december 1995. Det var inte lätt 
att börja ett sådant arbete i Ukraina 
utan understöd. Vårt mål är att pre-
dika evangelium för människor och 
hjälpa de fattiga. Då Herren hade 
givit en öppen för evangelium efter 
70 års kommunism, ville vi använda 
detta och sätta in alla krafter för att 
predika evangelium.
Herren har givit sin nåd, och vi har 
fått understöd fån flera håll. Det är ett 
under som Herren har gjort. För att 
visa vår tro i goda gärningar grunda-
de vi en stiftelse för social hjälp i vårt 
missionsarbete. Upp till åtta lastbilar 
har kommit varje år, och vi har kun-
nat fördela hjälpen till olika sjukhus, 
ålderdomshem och barnhem samt till 
fattiga människor i byarna. Hjälpen 
har kommit från Sverige, Tyskland 
och andra stater. Hundratals barn kan 
tack vare denna hjälp gå i skolan om 
vintern. Hundratals sjuka får ligga på 
goda sjukhussängar. Även annan vik-
tig hjälp har satts i verket.
Människors hjärtan har öppnats 
för evangelium, och genom det har 

flera församlingar uppstått. Men då 
kom ett annat bekymmer: Hur får 
vi pastorer som kan sörja för dessa 
församlingar? Herren har också där 
givit sin nåd. Den evangelisk-luthers-
ka kyrkan i Kanada har varit beredd 
att skicka sina professorer och upp-
rätta ett seminarium. Genom denna 
utbildning har vi nu fyra pastorer och 
nio adjunkter som tjänstgör i försam-
lingarna. Alla adjunkter blir kanske 
inte pastorer, men det är en Guds nåd 
att dessa bröder är beredda att tjäna 
Herren.
I vår mission ger vi mycket stort 
utrymme åt arbetet bland barnen 
och ungdomarna. Barnen är för-
samlingarnas framtid. Många barn 
som kom till oss för tio år sedan, 
och som då var 10-12 år gamla, är 
nu vuxna och ibland gifta. Särskilt 
om sommaren ordnas speciella pro-
gram för barnen. Då kommer också 
ungdomar från Tyskland och Kanada 
som missionärer. Många barn nås 
genom sådana insatser. Tyvärr stan-
nar bara några få i församlingen, 
men ordet predikas och säden sås ut. 
Förr eller senare kommer växten och 
frukten.
Missionsarbetet finns idag på olika 
orter i Ukraina. För närvarande har 
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gudstjänster i 13 församlingar. Man 
måste förundra sig över att så många 
församlingar har uppstått. Ett exem-
pel:
En kvinna som besökte vår för-
samling i Savranj låg på sjukhuset 
och var dödssjuk. Våra systrar i för-
samlingen skötte om henne. Kvin-
nans barn bodde i en annan by. De 
kom ihåg hur kärleksfullt deras mor 
blev omskött. Efter hennes död kom 
barnen till församlingen. Ordet hade 
talat till dem, och de bad oss att 
komma till deras by. Vi lovade, att en 
gång skall vi komma. Efter den första 
gudstjänsten i deras by frågade män-
niskorna om vi kunde komma ännu 
en gång. Vi sade att vi inte hade nog 
med pengar och pastorer för att besö-
ka deras by. Då stängde de dörrarna 
och sade: Vi släpper inte ut er förrän 
ni talar om när ni kommer tillbaka. 
Då det viset uppstod församlingen i 
Otjaretnja.
Ett nytt arbete bland studenter i Dne-
propetrovsk är också ett under för oss. 
Vår pastor Alexej Navrotskij bjöds in 
av studenter i Dnepropetrovsk, för att 
predika i stället för den kanadensiske 
pastorn Roland Syens. Vi hoppas att 
en församling snart skall grundas.
I somliga församlingar byggs kapell, 
t.ex. i Nikolajev, Savranj, Oktja-
brskoje och Krasnoperekopsk. Vi 
klarar inte av riktiga kyrkor, men vi 
är tacksamma för att dessa helgedo-
mar är tillräckligt stora för att rymma 
alla som har intresse av att komma 
till gudstjänsten. Den värsta situ-
ationen har församlingen i Odessa. 

Den använder en lägenhet som guds-
tjänstrum. Grannarna klagar. Vi sö-
ker efter ett lämpligt ställe, men allt 
är för dyrt. Därför ber vi och väntar 
att Herren kanske ger sin nåd också 
i detta.
Det har inte blivit lätt att fortsätta 
missionsarbetet. Ju fler församlingar, 
desto mer arbete finns det. För att 
samordna arbetet, har vi bildat en 
synod (”kyrkomöte”). Det är mycket 
viktigt för oss att vi kommer tillsam-
mans och samtalar om bekymren i 
arbetet. Vi måste också samtala om 
alla de viktiga uppgifter som utförs 
under loppet av ett år. Tills nu har 
Herren givit oss ett gott, fridsamt, 
samarbete.
För att bättre fullgöra vårt arbete och 
våra uppgifter har vi börjat bygga ett 
missionscentrum. Denna byggnad i 
närheten av Odessa skall tjäna flera 
olika syften: 1) Utbildningsplats för 
våra pastorer. 2) Centrum för vårt 
missionsarbete. 3) Ett centrum för 
handikappade människor. Innan vi 
började bygga hade vi inte räknat 
med så många problem och svårig-
heter. Priserna stiger ständigt. För 
fyra år sedan räknade vi med 75000 
dollar, men nu har vi insett att den 
summan inte räcker. Specialisterna 
säger att vi behöver 150000. Det är 
ingen glädjande nyhet, men vi litar 
på Herren. Han kommer att fullborda 
påbörjade arbetet.

Viktor Gräfenstein
(Huvudpastor i VELBGU)

övers: A.E.
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Kära Vänner!
Mirjam och jag vill gratulera Nord-
isk Östmission till 50 år på Herrens 
arbetsfält.
Det har säkert blivit många resor 
genom åren till länderna i öst, och 
det var just på en av dessa resor till 
Ukraina med Björn Lénbergs buss 
som Mirjam och jag första gången 
kom i kontakt med Bengt Westholm 
och Anders Eliasson. 
Vi vill rikta ett varmt tack till er för 
allt ekonomiskt stöd under åren till 
arbetet med att hjälpa barn i kris, 
gatubarn föräldralösa barn, samt till 
vårt barnhem och rehabiliteringscen-
ter ”Vännernas Hus”.
Vi tackar för förtroendet att förvalta 
dessa gåvor från er. Vi är också tack-
samma till Herren för vänskapen 
mellan oss som syskon i Kristus.

En gäst och främling på 
denna jord?
Ja så känner sig många barn som vi 
möter i vårt arbete. En del bor i käl-
lare kloaktunnlar, eller i hem som är 
ett inferno, där föräldrar är alkoholis-
ter, drogmissbrukare m.m.
Vi har barn som sett de hemskaste 
saker i sina hem, barn som blivit 
ögonvittnen till att se pappan slå ihjäl 
mamman med en yxa. Vad säger man 
till ett sådant barn?
Vi kan bara vara salt och ljus som 
bibeln talar om: Att förmedla Guds 
kärlek till dessa minsta. 

En hälsning från Barnens ambassad
I Kiev huvudstaden arbetar vi med 
ett team som går ut och träffar barnen 
som finns på gatorna. Detta team är 
väl förtroget med barnens situation, 
de har själva bott med barnen i käl-
larna. Polisen välkomnar detta arbete 
och har till och med givit oss ett litet 
rum att använda vid polisstationen 
nära järnvägsstationen. Vi hyr också 
en kafeteria där vi har utspisning. De 
bidrag som vi fått från NÖ gör det 
möjligt för oss fortsätta detta arbete.
I Vännernas Hus i Piski, har vi kun-
nat gjort renovering med medel bl.a. 
från NÖ
Platsen skall vara en trygg borg där 
barnen skall få erfara Guds omsorg 
och kärlek.
Lilla Vanja, som bara är fyra år, har 
ändå förstått på sitt vis att Gud är ska-
paren och att man kan be i Jesu namn 
för att få hjälp. Han har varit med på 
morgnarna när vi ber för dagen, och 
har fått erfara Herrens närvaro.
Vännernas Hus är som ett stort växt-
hus i Herrens trädgård, där barnen får 
växa till i Guds trygghet och omsorg, 
och sedan gå ut i livet lika som blom-
mor som skjutit nya skott.
Vi får vara trädgårdsarbetarna, men 
det är Herren som vattnar.
Guds rika välsignelse till er och till 
arbetet genom Nordisk Östmission.

Vännerna i öst.
Boas och Mirjam Adolphi

Barnens Ambassad
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Om att resa en luthers kyrka

Lutherrosen i Ukrainsk tappning på en T-tröja. Foto: Fredrik Eliasson.
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Den lutherska kyrkan i Moldavien 
(Moldova) har rötter från slutet av 
1700-talet, då Katarina den stora 
regerade i Ryssland. Hon drev bort 
turkarna från landområdena i Bess-
arabien, och eftersom hon själv var 
tyskättad, öppnade hon dessa frukt-
bara landområden för tyskar. De 
tyska kolonisterna hade med sig 
det lutherska arvet, och byggde lut-
herska kyrkor, skolor och sjukhus i 
området. Fram genom 1800-talet, 
och särskilt under världskrigen på 
1900-talet, blev förhållandena gan-
ska svåra för de tyska kolonisterna. 
De tvångsdeporterades till andrastäl-
len, och deras kyrkor och egendom 
konfiskerades av myndigheterna. Då 
lades den lutherska kyrkan i Molda-
vien i grus.
År 1994 tog Natalia och Vladimir 
Moser (på moldaviska: Mozer), 
tillsammans med några andra tysk-
lutherska familjer initiativ för att 
återupprätta den lutherska kyrkan 
i Moldavien. I startskedet fick de 
hjälp av E Reingold och Viktor Grä-
fenstein i den tyska evangeliska kyr-
kan i Ukraina. Vladimir ordinerades 
1997 och insattes som predikant för 
församlingen i Tiraspol. Efterhand 
avtog hjälpen från Reingold och 
Gräfenstein. Moser sökte kontakt 
med andra lutherska kyrkor, men 
gensvaret var dåligt. Våren 1999 re-

Moldavien, NLL och NÖ – 
ett samarbete

gistrerades Den evangelisk-lutherska 
kyrkan i republiken Moldavien (EL-
CRM) formellt hos myndigheterna i 
Moldavien.
NLL:s (NLL = Norsk Luthersk Lek-
mannsmisjon) missionsengagemang 
i Moldavien startade hösten 1999. 
Natalia Moser kom tillsammans 
med sonen Boris till Norge somma-
ren 1999, och försökte hitta en luth-
ersk församling som hon kunde be-
söka. Hon fann NLL:s bibelskola i 
Fossnes, och fick där också förmed-
la önskan och behovet av hjälp till 
ELCRM. Rektor Per Bergene Holm 
reste därför till Moldavien hösten 
1999, fick kontakt med Vladimir 
Moser, och hade möten i församling-
en i Tiraspol. Senare blev det fler 
turer, och idag har NLL ett formellt 
samarbetsavtal med ELCRM.
Kort tid efter att ELCRM hade upp-
rättat kontakt med NLL, sökte NÖ 
efter ett nytt missionsarbete i Östeu-
ropa som de kunde stödja. Genom 
Gräfenstein i Ukraina ombads NÖ 
att söka kontakt med Moser och 
ELCRM. NÖ fick då höra om NLL:s  
engagemang i Moldavien, och tog 
kontakt med tanke på en samordning 
av missionsengagemanget. Bengt 
Westholm och Anders Eliasson har 
sedan, tillsammans med Per Ber-
gene Holm från NLL och Vladimir 
Moser från ELCRM lagt tillrätta för 
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ett konstruktivt samarbete mellan 
NÖ, NLL och ELCRM. I huvudsak 
är arbetsfördelningen sådan att NÖ 
stödjer konkreta projekt ekonomiskt, 
medan NLL har ansvar för det fasta 
ekonomiska stödet till ELCRM, 
samt ett andligt vägledaransvar.
Vi i NLL är glada för det samarbete 
vi har fått med NÖ i Moldavien. 
Genom det ekonomiska stöd som 
NÖ har givit, har det bland annat 
varit möjligt att köpa det lutherska 
centret, bil och garage för kyrkan, 
instrument till samlingarna kring 
Ordet, samt liturgisk utrustning. 
Nu närmar sig också avgången för 
en hjälpsändning som i huvudsak 
kommer från NÖ. Det gör att kyrkan 
kan hjälpa nödlidande i Moldavien, 
och stärker dessutom kyrkans goda 
namn hos folk och myndigheter.
Vi i NLL vill tacka för det goda 
samarbete vi har haft i Moldavien, 
och vill önska NÖ Guds välsignelse 
över 50-årsjubileet och arbetet i åren 
framöver.
Slutligen vill vi påminna om några 
ord från 2 Petr. 3:17-18: Därför, 
mina älskade, då ni redan vet detta, 
var på er vakt, så att ni inte dras med 
i de laglösas villfarelse och förlorar 
ert fäste. 18 Väx i stället till i nåd 
och kunskap om vår Herre och Fräl-
sare Jesus Kristus. Hans är äran nu 
och till evighetens dag, amen.
Dessa versar är mycket aktuella i da-
gens andliga situation i Norge, och 
det är viktigt att påminna varandra 
om dessa ord. Genom denna laglös-

hetens villfarelse har många hjärtan 
avfallit, och därmed smittat så många 
arbetslag. Måtte vi leva i gemenskap 
med vår Herre, och låta hans ord få 
vara vår ledstjärna i denna vanskliga 
tid, så att vi befinns vara trogna när 
Herren Jesus kommer för att hämta 
sin brud.
Med hälsningar
Norsk Luthersk Lekmannsmisjon
genom

Jan Ove Heggdal
Övers. A.E.
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Stockholm, Sverige 2006-01-04

Min kära ”dotter”
Ljus i Öster har fött fyra barn, varav du, Nordisk Östmission, är 

näst äldst. Redan 1911 fanns du som ett embryo i den Göteborgs-
avdelning som bildades under min missionsstyrelse i Stockholm. 
Under mer än 40 år samlade din avdelning på Västkusten in stora 
summor pengar till missionen. 
 När jag var 53 år gammal 1956 ville du stå på egna ben och gå 
din egen väg – vilket är naturligt för alla barn. Som förälder kän-
des det naturligtvis svårt att acceptera när du frigjorde dig – men 
den känslan är också något naturligt. 
 Du visste vad du ville och hade ett klart mål i sikte. Med Guds 
hjälp ville du speciellt påverka och samarbeta med den mer utpräg-
lade evangeliskt lutherska delen medan modern arbetade vidare 
på ett mer evangeliskt ekumeniskt plan. Du såg vikten av fortsatt 
stöd till bibelkurser i Tyskland och en klarare luthersk teologi.  
 Med stöd från Rysslandsmissionen i Danmark och den gedigne 
bibelläraren Konstantin Koch fick du namnet Skandinavisk Öst-
mission, som efter en tid ändrades till nuvarande Nordisk Östmis-
sion, med bas i Göteborg. Koch var verksam som pensionär hos 
dig ända fram till sin död 1978. Då hade han från 1955 uppburit 
pension från Ljus i Öster som då hette Slaviska Missionen.
 Det är svårt att tro att den unga dottern nu redan fyller 50 år! 
Men med facit i hand ser jag och gläds över de stora insatser som 
min självständiga dotter utfört, inte minst i Svenska Kyrkans för-
samlingar på Västkusten. Du har inom din målgrupp lyckats fram-
kalla och bevara ett missionsintresse för behövande i öst.

 Detta vill din snart 103-åriga ”moder” 
Ljus i Öster tacka Gud för och önska Dig 
all lycka på vidare färd.

Wilgot Fritzon
Missionsföreståndare
Ljus i Öster
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50 år en kort tid i kristenhetens his-
toria, som räknar både med årtusen-
den och med evigheten. Men dessa 
50 år har varit omtumlande inte 
minst för N Ö. Vem kunde före 1989 
överhuvudtaget föreställa sig att den 
cementerade Sovjetunionen med 
miljoner människor under vapen, 
skulle upplösas och de förslavade 
folken skulle bli fria. Ständigt kom-
mer orden i Marias lovsång i minnet: 
”Härskare störtar han från deras tro-
ner och ringa män har han upphöjt.” 
Så har de blivit 50 år av tacksägelse 
för alla de nådegärningar Herren 
har låtit strömma över vår mission. 
Människor har i Herrens tjänst fått 
göra insatser utöver det vanliga, när 
evangeliet om Jesus, världen Fräl-
sare blivit levande bland människor 
som tvingats leva i en istid av andligt 
mörker och kyla.
50 års jubileum är att se tillbaka med 
tacksamhet men också att se framåt. 
Vi kan inte stanna utan måste stän-
digt gå vidare, möta nya kallelser och 
nya utmaningar. Men måste vi inte 
först och främst se uppåt mot Her-
ren. Av Honom skall vi låta oss ledas 
in i gärningar som Han har berett i 
sin nåd. Mission börjar alltid med att 
några lyssnar sig in till Jesu hjärta 
och genom Honom ser de vägar och 

Se framåt - se uppåt!
möjligheter Han öppnar. I lydnad går 
man sedan dit Herren sänder.
Hur kommer det att se ut i Östeuropa i 
framtiden? Det finns motsägelsefulla 
trender. Hoppet om demokrati ser ut 
att försvagas. Endast några länder 
har varit med om demokrati i verklig 
mening. De gamla kommunistbos-
sarna sitter kvar och styr efter gam-
malt sätt, endast hjälpligt kamouflera-
de som demokrater. De griper till 
vanliga våldsmedel för att säkra sin 
makt.
Ekonomiskt har det blivit små för-
ändringar i många länder, stagna-
tion och tveksamhet utmärker läget. 
Många grupper har blivit fattiga och 
arbetslösa och känner sig övergivna 
av den all rikare eliten. Den har ofta 
rekryterat ur tidigare partikadrer, som 
berikat sig på folkens bekostnad.
Andligt har väldigt mycket skett i 
uppbyggnad av samfund och för-
samlingar med goda löften inför 
framtiden. Men också här finns il-
lavarslande tecken. I flera länder 
upplever makthavarna det andliga 
uppvaknandet som ett hot mot deras 
makt och sätter hinder i vägen. Man 
drar sig inte för att gripa till våld för 
att stoppa kristna, när de vill grunda 
nya församlingar. Det här gäller även 
andra religioner.
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Herren har sänt oss till flera länder i 
öst och NÖ har fått vara ett redskap 
för evangelium, men det kan i fram-
tiden bli fråga om helt andra länder 
och områden. Om förhållandena 
skulle stabilsera sig andligt, politiskt 
och ekonomiskt behövs vi inte längre 
i våra nuvarande områden utan måste 
vara beredda för nya kallelser i de 
riktningar Herrem kommer att visa, 
kanske längre österut, kanske till an-
dra världsdelar och folk Det kan bli 
fråga om Europa, som idag har blivit 
ett stort missionsfält i sekularisering-
ens och kyrkornas förfallstid. Idag 
bor i Europa c:a 15 miljoner mus-
limer, därtill buddister och hinduer 
samt en enorm mängd efterkristna 
människor, som lever i mörker och 
oro inför framtiden. Låt oss lära av 
Paulus, när han kom Troas efter att 
ha försökt andra vägar till Gallien 
och andra områden. I Troas mötte 
honom kallelsen till Europa. Han 
blev kallelsen trogen och for över till 
ett helt obearbetat område till stor 
välsignelse ända in i vår tid. Låt oss 
med tro och förtröstan möta framti-
den i Jesus Kristus!
Framåt och uppåt det är vägen för oss 
som för alla, som vill följa Herren i 
spåren! 

Bengt Westholm

Föreningsfakta

Ordförande och kassör
Många har varit ledamöter av NÖ:s  
styrelse åren igenom. Vi skall här 
bara nämna ett par viktiga poster, 
nämligen ordförande och kassör.

Ordförande:
1956-1970 Olof Sandén
1970-1981 Kurt Nyström
1981-1987 Bertil Lundberg
1987-1990 Josef Axelsson
1990-1997 Anders Hjalmarsson
1997- Bengt Westholm

Kassör:
1956-1964 Ludvig Lindqvist
1964-1988 Sigrid Dergård
1988-1996 Erik Granbom
1996- Anders Eliasson

Tidning och redaktion
Nuvarande redaktion har hållit på 
sedan nummer 4/1999. Tidigare 
redaktörer har varit:
Hugo Gustafsson 1964-1972 och 
2/1974-77 (han var dock ansvarig 
utgivare t.o.m. 2/2004)
Pekka Heikkinen 2/1973-4/1974
Josef Axelsson 1978-1/1994
Martin Wihlborg 2/1994-2/1999

*
De tre nummer som kom ut hösten 
1964 var de första enbart på 
svenska. Sedan utkom missions-
bladet med sex årliga nummer t.o.m. 
1976. Därefter har det kommit fyra 
gånger om året.



NORDISK ÖSTMISSION

60



NORDISK ÖSTMISSION

61



NORDISK ÖSTMISSION

62



NORDISK ÖSTMISSION

63

OKTOBER 2005
Gåvor 99.542:50 kr och 1 euro. Kollek-
ter 4.250:00. Summa 103.792:50 och 1 
euro.
Kollekter OKTOBER 2005:
Härlunda 1045, KFU Syd 721, Härads-
hammar 750, Gestad 870, Timmervik 
460, Gerum (Sudertredingen), Fardhem 
304.
Begravningar OKTOBER 2005:
Ester Grundskog, Bäve, Sigrid Dergård, 
Västra Frölunda, Thor Eklund, Kinna, 
Ingrid Rhedin, Göteborg, Barbara Söl-
toft, Löddebygden, Lisa Sundström, 
Lysekil, Erland Öster, Hovenäset, Tage 
Lundve, Skaftö, Bertil Svensson, Ås, 
Edna Laurell, Skaftö, Folke Johansson.
Hyllningar OKTOBER 2005:
Valberg Bystedt-Mellberg, Rune Elias-
son, Skällinge, Henrik Nelson, Boke-
näs, Ingvar Brattgård, Hisingen.

NOVEMBER 2005
Gåvor: 70.810:00 kr. Arv 10.076:40 
kr. Kollekter 15.079:00. Summa 
95.965:40.
Kollekter NOVEMBER 2005:
Hajom 2730, Angelstad 349, Lidhult 
521, Upphärad 620, Uddevalla 445, 
Solberga 900, Jörlanda 1011, Brastad 
3000, Trollhättan 1049, Lane Ryr 506, 
Hede (Vikornes S) 889, Uddevalla 
380+521, Härlunda 2158.
Begravningar NOVEMBER 2005:
Herman Holm, Bertil Henriksson, Ber-
til Larsson, Ytterby, Herta Andersson, 
Råggärd, Mikael Bennsten, Jörlanda, 
Gertrud Karlsson, Foss, Elver Blom.
Hyllningar NOVEMBER 2005:
Margit Broman, Skallsjö, Margit Karls-
son, Färgelanda, Rut Svennemar, Göte-

borg, Fritz Tennberg, Varberg, Lilly Ol-
degren, Alingsås, Tage Stenberg, Piteå, 
Laila Johansson, Moheda.

DECEMBER 2005
Gåvor 120.869:00 kr och 334:21 euro. 
Arv 50.000:00 kr. Kollekter 20.436:00. 
Summa 195.655:00 kr och 334:21 
euro.
Kollekter DECEMBER 2005:
Jörlanda 3540, Solberga 1000, Udde-
valla 505, Tynnered 1006, Kungälvs 
pastorat 2000, Rasbokil 237, Vittsjö 
1000, Bro 1055, Brastad 3125, Tostared 
5500, Hålta 830.
Begravningar DECEMBER 2005:
Gertrud Carlsson, Foss, Bertil Johns-
son, Svarteborg, Sigrid Dergård, Västra 
Frölunda, Mikael Bennsten, Jörlanda, 
Märta Sager, Kungälv, Kerstin Bar-
thesson, Karlstad, Bror Bröttorp, Stock-
holm, Karl Anders Jönsson, Limhamn, 
Erik Johansson, Färgelanda, Carl Gustaf 
Stenbäck, Torestorp, Torsten Olsson.
Hyllningar DECEMBER 2005
Göran Westholm, Malmö, Elizabeth 
Andersson, Ytterby, Ulla Westholm, 
Tynnered, Gunhild Lindhagen, Skövde, 
Torborg Wihlborg, Göteborg, Lars Sjö-
gren, Ödenäs, Elin Johansson, Växjö, 
Ester Hansson, Krokstad, 

Sy-, arbets- och missionskretsar fjärde 
kvartalet 2005
Senapskornet, Uddevalla 3500, Leka-
ryd 2000, Rävlanda i Björketorp 2000, 
Grinneröd 7135, Hishult 3000, Solber-
ga 6000, Västra Torsås 500, Valla 750, 
Säve 2500.
Övriga upplysningar lämnas av kassö-
ren.

Gåvoredovisning
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Nummer 1/2006 av vårt 
missionblad är också ju-
bileumsskriften Nordisk 
Östmission 50 år 1956-
2006. Den är ett led i 
firandet av att NÖ har 
fått stå fem årtionden i 
Herrens tjänst. Ur inne-
hållet: missionärer som 
Moscovici och Wardaschko; sty-
relseledamöter som Olof Sandén; 
missionsarbete bland flyktingar i 
väst och bakom den fråndragna 
järnridån i öst. Radiomssion. Bi-
belspridning (även till tundrans 
folk – jämför bilden t.h.). En 

NÖ knackar på

norsk betraktelse, danska NØ, den 
finske medborgaren pastor Koch 
och svenska artikelförfattare blan-
das med folk i och från öst. Vår 
förhoppning är att det finns något 
för alla.

Anders Eliasson 


