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Lilly Hansas – en av många människor i Nordisk Östmissions målom-
råde. Rötterna på Dagö, bor i Ukraina, talar svenska, allt påminner om 
missionens vänner och länder vi stödjer arbete i. Foto: Karl Erik Tysk
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Betraktelse
Kom till mig, alla ni som är tyngda 
av bördor, jag skall skänka er vila. 
Matt.11:28.
Så börjar evangelietexten – II årg. 
på 15 söndagen efter Trefaldighet. 
Den handlar om en inbjudan, inte 
vilken som helst utan en inbjudan 
att komma till Jesus och därmed 
få del Guds rikes goda. Den kan i 
förstone tyckas vara riktad bara till 
vissa människor – de som är tyngda 
av bördor. Men vilken människa är 
inte tyngd av bördor? Det gäller oss 
alla mer eller mindre – såsom Jesus 
också har lärt med orden att var och 
en har sin egen börda att bära. Visst 
kan bördorna drabba oss olika om 
vi tänker på de jordiska omständig-
heter under vilka människor kan få 
leva. Inte minst gäller det de folk 
och människor, som lever i öster 
– de som Nordisk Östmission har 
i särskild åtanke. Vi kan då också 
lyfta fram de särskilda bördor, som 
har med det andliga livet att göra. 
Det kallar vi på trons vis för syndens 
bördor. Sådana bär vi alla på. Orden 
från Paul Gerhards passionspsalm 
faller då lätt i tanken: Den synda-
börda Du har burit min syndabörda 
är eller ett annat av hans psalmord 
om syndabördan tung och svår som 
Gud har sänkt i nådens hav. Bör-
dorna (av båda slagen) som de bär, 
vilka vill leva som Jesu lärjungar i 
Östeuropa och närliggande områden 
har ofta varit av särskild tyngd och 
är det fortfarande, d.v.s. förbisedda, 

materiellt fattiga och förföljda för 
sin tros skull.
Jesus drar inte någon gräns för sin 
inbjudan. Alla vill han ha med i sitt 
rike, alla är bjudna till hans rikes 
fest. Det har alltid all sann missions 
motivering, också den som riktar sig 
till mindre lyckligt lottade i öster, att 
kallelsen är undantagslös Samtidigt 
som Jesus är gränslös i sin kallelse är 
han även tydlig i vad kallelsen inne-
bär: att komma till honom och bli 
hans lärjunge. Jesus lovar inte att ta 
bort alla bördor, tvärtom lär Jesus att 
vi som lärjungar har en särskild bör-
da som måste bäras. Det är fråga om 
att bära korset i Jesu efterföljd. Det 
är med andra ord fråga om att göra 
allvar av sin kristendom, att söka 
först Guds rike, att gå in på den väg 
som drar till livet, att kämpa trons 
goda kamp, den kamp vartill vi kall-
las redan i dopets stund. I den kam-
pen lovar oss Jesus sin vila, märkligt 
nog en vila i kamp och bördors bä-
rande. Men det är inte fråga om vad 
vi i allmänhet tänker på som vila, 
avslappning, ledighet, avkoppling, 
semester. Nej, det är fråga om vilan i 
Gud, vi kan också säga vilan i Kris-
tus. Låt oss stanna något vid detta:

VILAN I KRISTUS.
I. ... är att vila i Hans ord.
Denna vila är det grundläggande i 
lärjungaskapet. Jesu första lärjungar 
hade förmånen av denna vila på ett 
alldeles särskilt vis. Jesu ord och 
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undervisning var bandet mellan 
Mästaren och hans lärjungar. Det 
Guds ord, som de tog emot av Jesus 
innebar att vila i Guds, deras frälsa-
res ord, både lagens och evangeli-
ets, ett nådens ord som betydde den 
nära gemenskapen med Jesus. Men 
denna gemenskap, denna vila i Her-
rens ord, var inte förbehållen bara 
de första lärjungarna. Ordet rikta-
des till alla. Att få vila i Guds ord 
var en vila, som skulle kungöras all 
världen. För att förkunna den vilan 
sände Jesus ut sina första lärjungar. 
Så har Herrens ord gått ut över värl-
den. Han erbjuder alla att ta det till 
sig såsom det ord, som skapar män-
niskor till lärjungar, öppnar vägen 
till frälsning och gör människor till 
Guds barn. Vilan i Guds ord betyder 
att Guds ande får verka och att män-
niskor vill leva i gemenskap med 
Gud, nära Honom i Hans ord och 
sakrament. Herren har alltsedan sin 
uppståndelse också berett oss en vi-
lodag, då vi har tillfälle att fira guds-
tjänst och då vila i hans ord.

II. ... är att vila i Kristi verk.
Att få vila i Kristi verk betyder att 
få tillgodogöra sig vad Jesus uträt-
tat här på jorden. Han har kommit i 
världen inte för sin egen skull utan 
är sänd av Gud hit till världen för 
vår skull. Därför bär han namnet på 
den Frälsare, som har kommit i värl-
den för att frälsa oss syndare. Han 
har kommit till en fallen värld och 
människor, som undantagslöst har 
del i syndafallets onda frukt. Vi har 
alla – säger Herrens apostel – syn-

dat och saknar härligheten från Gud. 
Gud har alltså inte vänt sig bort från 
det fallna människosläktet utan sänt 
sin egen son till dess räddning un-
dan synd och död. Detta verk av-
slutar Jesus på korset med orden att 
”allt är fullbordat”. Det verk Kristus 
fullbordat är att han med sin full-
komliga lydnad och sitt fullkomliga 
offer på korset blivit försoningen 
för våra synder. ”Han fullgjorde vad 
vi borde och blev vår rättfärdighet. 
Han avvände vårt elände för både 
tid och evighet.” Att kunna sätta tro 
till detta, som Jesus gjort för oss, 
det är att vila i hans verk. Av alla 
verk som uträttats på denna jord är 
det bara detta verk, som kan skänka 
vår själ en sann vila. I våra bördor 
– både av andligt och lekamligt 
slag – är det endast Kristi verk, som 
ger den rätta hjälpen att stå ut, orka 
och kämpa under bördorna. Han har 
med sitt verk gått i vårt ställe och 
kan just därför skänka oss en rätt 
och stärkande vila. I det verket kan 
vi varje afton gå trygga till vila.

III. ... är att vila i Kristi tjänst.
Vilan i Kristus är inte detsamma 
som sysslolöshet, att inte ”ha något 
att göra”, någon form av andlig ar-
betslöshet. Vilan i Herren är tvärtom 
att vara i tjänst, och i tjänst under 
den högste arbetsgivaren, Gud. Han 
kallar oss redan i dopet till helig 
tjänst, d.v.s. tjänsten att gå hans ären-
den på jorden. Att efter apostelns ar-
beta med fruktan och bävan på sin 
frälsning, betyder både att angeläget 
bruka nådens medel, och genom 
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Ordförandens spalt

dem leva i den helige Andes kraft-
fält och att leva i lydnad för Herrens 
bud. Vilan i tjänsten betyder att i 
tro på Kristus behålla gemenskapen 
med Gud och ställa sina lemmar i 
rättfärdighetens, d.v.s. i Kristi tjänst. 
Ni är mina lärjungar om ni gör vad 
jag bjuder er, säger Jesus till sina lär-
jungar. Det är att bära bördor, som 
kommer nästan till gagn och glädje. 
Den bördan kan visst stundom kän-
nas betungande men den fostrar 
samtidigt. Den kan efter ett annat 
psalmord vara ”den bördas tyngd 
som gör ryggen rak”, en börda som 
nyttigt härdar i tjänsten. Att komma 
till Jesus, det är just att gå in i tjänst 
hos honom. Men det betyder samti-
digt att få erfara Jesu ord att ”hans 
ok är milt och hans börda lätt”. Det 
är att vila i den goda tjänsten.

IV. ... är Guds folks sabbatsvila.
I Hebreerbrevet lär Herren att Guds 

folk efter trons och tjänstens tid skall 
få gå in i Herrens vila, det som är 
namnet på den himmelska sabbats-
vilan, att på andra sidan jordelivet få 
del i vad intet öga sett och intet öra 
hört, vad Gud berett åt dem som äls-
kat honom. De som inte i otro för-
härdat sitt hjärta och då mister vad 
Gud genom Jesus berett åt oss utan 
håller ut i sitt lärjungaskap har ett 
stort löfte – i vilken tid de än lever 
– ett löfte som lyder: Alltså står en 
sabbatsvila ännu åter för Guds folk. 
Ty den som har kommit in i hans 
vila har funnit vila från sina verk, 
liksom Gud från sina. 
Vilan i Kristus, i hans ord, i hans 
verk, i hans tjänst och slutligen den 
eviga sabbatsvilan. Allt det erbjuds 
du. Se till att du vill leva i den vilan. 
Det önskar vi också varje människa 
som nås av Nordisk Östmissions 
budskap.

Rune Eliasson

Denna gång har jag i min spalt sam-
lat ihop några händelser och tankar 
med information som berör Nordisk 
Östmission. 

En sommar på 1960-talet fick jag 
förmånen att få vara med på en av 
de ungdomssamlingar som anordna-
des på Helsjön där Konstantin von 
Koch föreläste. Jag minns att vi ung-
domar satt i den vackra naturen runt 
sjön med Konstantin i mitten som 

förklarade bibeln för oss. Eftersom 
jag själv således har träffat honom 
var det extra spännande när hans 
barnbarn Helka Ahava hörde av sig 
i våras och lovade att berätta lite om 
sin morfar. Ett löfte som resulterade 
i den artikel som finns i detta num-
mer. Kanske det är fler av tidningens 
läsare som kan berätta om von Koch 
eller något annat med anknytning 
till Nordisk Östmission.
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P.g.a. vulkanutbrottet på Island i vå-
ras fick ju biskopen i Litauens luth-
erska kyrka ställa in sitt besök till 
Sverige. Biskopen har dock lovat 
att komma hit vid ett annat tillfälle 
istället. Kanske det kan bli redan i 
höst. Eftersom tiden inte är bestämd 
när detta nummer går i tryck får jag 
istället be er att hålla utkik efter an-
nons i andra tidningar. Vi kommer 
också att lägga ut en notis på vår 
hemsida www.nordiskostmission.se. 

Jag har tidigare nämnt att vi har 
varit med och stött en luthersk för-
samling i Mazolovo i Vitryssland 
så att de har kunnat köpa ett hus där 
de kan hålla gudstjänst. Ytterligare 
en församling denna gång i Orsja i 
Vitryssland har begärt stöd för att 
få en gudstjänstlokal. Men istället 
för att köpa ett hus har denna för-
samling som ligger i en ort som he-
ter Orsja beslutat att hyra en lokal. 
Nordisk Östmission har i ett första 
skede lovat att betala hyran under 

en försöksperiod. I skrivande stund 
har de inte fått tag i någon lokal men 
vi hoppas att vi snart skall kunna 
informera om att denna församling 
regelbundet håller gudstjänst i nå-
gon hyrd lokal. Här finns också ett 
samband med Litauen eftersom Li-
tauen missionerar i Vitryssland en 
mission som NÖ stöder. Dock har 
inte de församlingar vi har kontakt 
med i Vitryssland kontakt med Li-
tauen ännu. 

När S:t Pauli kyrka (i Göteborg) re-
noverades under förra året fick vi ta 
över en orgel vilket vi informerade 
om i vår årsredovisning. Det ser nu 
ut som om denna kommer att kunna 
få plats i en lettisk kyrka. Orgeln är 
inte ännu översänd och det återstår 
fortfarande viss verksamhet innan 
den är på plats. Men förhoppnings-
vis kommer den även fortsättnings-
vis att få bidra till lovsången till vår 
Herre i en kristen församling. 

Martin Wihlborg

Ny bok:

Kungsljus över Gammalsvenskby
Den 1 maj 1782 kom 535 svenskar 
från Dagö i Estland till det som skul-
le bli Gammalsvenskby vid Dnjepr 
för att på order av kejsarinnan Ka-
tarina II hjälpa till att kolonisera den 
nyligen erövrade steppen. De hade 

kommit i konflikt med godsherren 
greve Stenbock och kejsarinnan 
kunde genom förflyttningen hitta en 
lösning också på det problemet. 
Därmed inleddes en svensk närvaro 
i Ukraina som fortfarande består. 
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Så småningom fick svenskarna säll-
skap av tyskar och samhället kom att 
bestå av fyra byar, Schlangendorf, 
Mühlhausendorf, Gammalsvenskby 
och Klosterdorf. Någon mil söder 
om byarna ligger staden Berislav, 
där furst Potemkin en gång sägs ha 
satt upp sina berömda kulisser. 
Ett fåtal äldre kvinnor behärskar 
ännu idag den gammalsvenska som 
en gång talades på Dagö. Några 
av dessa kvinnor talar också hög-
svenska och använder då verbens 
pluralformer. Dessa kvinnor, Anna 
Annas, Lilija (Lily) Hansas, Elsa 
Kozenko, Maria Malmas, Maria 
Norberg, Milita Prasolova, Anna 
Sigalet, Emma Utas och Lidija Utas 
har blivit verkliga kändisar. Äldst 
av dem är Lily Hansas som i år har 
fyllt 87. De sjunger för turistgrupper 
och i gudstjänster. För den som vill 
lyssna berättar de gärna om sina dra-
matiska upplevelser under krig och 
deportation. Den siste mannen som 
talade svenska, Gustav Annas, avled 
i oktober 2007.
Den säregna gammalsvenska kul-
turen håller på att försvinna. Men 
svenskan har inte helt spelat ut sin 
roll. I skolan i Zmijivka lär sig idag 
ungdomar och äldre, både svensk-
ättlingar och ukrainare, svenska. 
Språket fortsätter, fast på annat sätt 
än tidigare, att vara en del av livet i 
byn. Några ungdomar har lärt sig en 
mycket bra svenska som de förbättrat 
genom studier och arbete i Sverige. 
Kontakterna med Sverige har bli-
vit livaktigare och många turister, 
både enskilda och grupper, besöker 

varje år byn. Några gånger om året 
firas svensk högmässa i den tidigare 
svenska kyrkan som idag tillhör den 
ukrainsk-ortodoxa församlingen. 
Dess präst Oleksandr Kvitka upp-
låter gärna kyrkan och hjälper till 
vid nattvardsdistributionen, något ur 
ekumenisk synpunkt ganska unikt. 
Annars brukar kvinnorna i byn delta 
i gudstjänsten i den evangelisk-
lutherska kyrkan i Schlangendorf, 
en av de tre tyska byarna. Under 
många år har en tysktalande präst 
varit stationerad där men tjänsten är 
för närvarnade vakant. Bara ett fåtal 
tyskar finns kvar, eftersom de allra 
flesta flyttat till Tyskland. Förbunds-
republiken tillämpar helt andra regel 
mot den tysktalande befolkningen 
i Ukraina än Sverige gör mot de 
svensktalande.
Tyvärr har det officiella Sverige, 
med undantag av hovet, inte visat 
något större intresse för svenskbyn. 
Den 2 oktober 2008 kom emellertid 
kung Carl XVI Gustaf och drottning 
Silvia till Zmijivka under sitt stats-
besök i Ukraina. Det hade byborna 
väntat på länge. Det blev en över-
väldigande upplevelse för bybor 
och kungapar. Samtidigt skänkte 
kungen 50 000 kronor för reparation 
av matsal och kök i sjukhuset, som 
idag till största delen fungerar som 
ålderdomshem.
Karl-Erik Tysk, verksam som kyr-
koherde i Ovansjö, har under sexton 
år besökt Zmijivka och fortsätter 
i boken Kungsljus att berätta om 
denna by, som tycks ha en märklig 
dragningskraft på den som kommer 
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dit, och om de människor som bor 
där. Han har tidigare publicerat två 
liknande dagböcker, Skymningsland 
(2004) och Gryningsljus (2007) från 
sina resor. I denna bok finns glimtar 
från Gustav Annas begravning lik-
som från kungens och drottningens 
möte med byns kvinnor. Karl-Erik 
Tysk erhöll i juni månad Konung-
ens medalj för sitt arbete i Gammal-
svenskby. 
Det är väl sällan som kungen vid ett 
samtal har mötts av orden: ”Jag or-
kar inte tala med er.” Det var Lilly 
Hansas som stod för den repliken. 

Hon hade under samlingen drabbats 
av yrsel och fått hjälp av justitiemi-
nister Beatrice Ask men inte hunnit 
kvickna till.
Den nu utgivna volymen omfattar 
126 sidor och är rikt illustrerad. Det 
är den sista i denna serie av doku-
mentation från Gammalsvenskby 
som Skara stiftshistoriska sällskap 
utger. Boken kan beställas hos un-
dertecknad med adress: Prästgården, 
531 94 Järpås, e-post: jarpas.pasto-
rat@svenskakyrkan.se eller per tele-
fon 0510-910 16. Pris 150:-

Johnny Hagberg

Min morfar Konstantin von Koch
Vi är mycket glada över att kunna trycka en artikel om Konstantin von Koch 
av ett av hans barnbarn. von Koch var med och grundade NÖ, och denna 
artikel fyller en lucka i vår kunskap om våra rötter, och svarar kanske också 
på en och annan fråga man ställt sig. Hans livsöde kan sammanfattas så som 
det görs i Wikipedia, en uppslagsbok på nätet:

Konstantin von Koch, som 1956 bildade organisationen Nordisk Östmission 
tillsammans med danska och svenska vänner, var född 2 juni 1890 i dåva-
rande Proskurov (numera Chmelnytskyj i Ukraina) och dog 26 februari 1978 i 
Uleåborgs domkyrkoförsamling.
Han studerade vid kadettskolan i S:t Petersburg och tjänstgjorde som officer 
i tsarens flotta i Finland. Missionär från 1917. Arbetade för dåvarande Ryska 
missionen, sedermera Slaviska missionen (nuvarande Ljus i Öster) 1921-
1955. Han var stationerad som missionär i Terijoki, nuvarande Zelenogorsk 
mellan världskrigen. Han missionerade bland ryska krigsfångar i Finland 
under krigen på 1940-talet. Efter andra världskriget arbetade han med bas 
i Danmark (Thisted). Han fortsatte som missionär till 1975. Han höll bland 
annat bibelkurser för ortodoxa ukrainare i landsflykt. Han var redaktör för en 
ryskspråkig, andlig tidskrift 1921-1971 samt för den danska utgåvan av bladet 
Nordisk Östmission 1967-1975. Han blev prästvigd 1949 i Haderslevs dom-
kyrka av biskop Noack. 
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von Koch var son till husaröverste Leopold Koch och dennes hustru Julia, född 
Sahlertz. Gift 1914 med Nadeschda Furseijew (1893-1975). I äktenskapet föd-
des tio barn. Familjegraven finns på Brändö, Helsingfors.

Det har i juni i år gått 120 år sedan 
min morfar Konstantin von Koch 
föddes. Via Internet, som starkt har 
krympt vår värld, kom jag av en 
tillfällighet i kontakt med tidningen 
Nordisk Östmission och jag lovade 
skriva ner några minnen av min 
morfar ur familjens synvinkel.

Min mor Julia föddes år 1915 som 
det äldsta barnet i familjen. Syskon 
föddes i snabb takt och familjen 
flyttade 1924 från Helsingfors till 
Terijoki på Karelska näset, där far 
Konstantin tjänade sin storfamiljs 
knappa uppehälle som predikant i en 
rysk friförsamling. I familjen Koch 
talade man ryska med fadern som 
kunde finska ganska dåligt. Även 
om det redan under ryska tiden 
blåste mycket internationella vin-
dar i Terijoki och många emigranter 
hade bosatt sig där efter självstän-
digheten, präglades tidsandan av 
finsk-nationell yra och ryska var 
åtminstone inte någon tilläggsmerit. 
Kanske just för den skull betonade 
familjens temperamentsfulla moder 
Nadja1 starkt att familjen var rysk 
och talade demonstrativt högt ryska 
då hon uträttade ärenden i byn till-
sammans med sin barnaskara. 

”Idag hjälper Gud”
Det var mor Nadjas förtjänst att fa-

miljen klarade sig så bra i alla svåra 
skeden. Hon var en järnhård organi-
satör vars praktiska intelligens fann 
lösningar också på de svåraste pro-
blem. Det var troligen just Nadjas 
driftighet som räddade familjen från 
att utvisas år 1926. Detektiva cen-
tralpolisen hade meddelat Konstan-
tin att hans uppehållstillstånd inte 
skulle förnyas och att han inte längre 
skulle få bo i Terijoki. Som president 
Relanders adjutant fungerade då en 
viss Börje Söderström, som redan 
tidigare via Nadja hade lärt känna 
Konstantin. Nu skrev Nadja till 
Söderström och bad om hjälp i den 
svåra situationen. Efter en månad 
fick Konstantin sitt pass och två års 
förlängning av uppehållstillståndet. 
Följande år fick hela familjen finskt 
medborgarskap och den ständiga 
spänningen för uppehållstillståndet 
upphörde. Snart fick familjen Koch 
betala hög skatt till sitt nya foster-
land: i vinterkriget stupade Igor i 
Summa och i fortsättningskriget dog 
Judith och Cyril. Vid minnesstunden 
för det tredje stupade barnet skrev 
Konstantin i familjens gästbok: 
”Jesus frågade honom för tredje 
gången: Har du mig kär? Och han 
svarade: Herre, du vet allt; du vet att 
jag har dig kär. Joh. 21”. Familjen 
hade upplevt en svår förlust också 
år 1942, då den 48-åriga moderns 
tionde barn dog som nyfött.1 Ryskt smeknamn för Nadeschda (Nadezjda). 

Red.anm. 
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Som mor har jag själv ofta undrat, 
hur mina morföräldrar stod ut med 
sina tunga förluster. Ett litet tänke-
språk på väggen till deras sommar-
stuga läste jag som barn så ofta att 
det för evigt har stannat i mitt minne: 
”Gestern ist vorbei. Morgen ist noch 
nicht da. Heute hilft der Herr!”. Jag 
tror att de orden fanns på väggen 
för att hjälpa dem att minnas och 
ge dem krafter. Gårdagen är förbi. 
Morgondagen har du inte sett. Idag 
hjälper Gud! I Guds hand, i förtrös-
tan på Gud och i hopp om återseende 
fortsatte livet också mitt i sorgen.
Tron var närvarande i familjens liv 
som en naturlig del. Man bad om 
ledning i allt och dörrar och hjärtan 
var öppna för behövande. Konstan-
tin var en vis och vidsynt människa, 
som såg över konfessionsgränserna 
till det som förenade de troende, och 
sina barn uppfostrade han framför 
allt med exemplets makt. Mor Nad-
ja var en krävande uppfostrare som 
älskade ordning, men också hem-
mets själ och hjärta. Julia minns: 
”Hemmet var ett bo med nio ungar 
och en stor, varm och trygg mamma. 
Då vi kom hem från skolan frågade 
vi alltid den som öppnade dörren på 
vilket humör mamma var. Om det 
svävade en doft av kvargpiråg och 
borschtsoppa behövde man inte ens 
fråga: vi visste att hon var på gott 
humör.” Barnen måste från det de 
var små utföra sin del av hushålls- 
och gårdsarbetet. Typiskt för Nadjas 
effektivitet var att det aldrig serve-
rades oskalade kokta potatisar på 
bordet dukat för 11 personer och 

att sängkläderna skakades och gol-
ven sopades varje morgon. Också 
på gården fanns det i all oändlighet 
något att kratta och vattna, rensa och 
plocka. Trots barnens klagovisor 
satte Nadja sin pluton i arbete.
Nadjas omsorg räckte till också för 
främmande människor. Före påsk 
mobiliserades hela familjen inklu-
sive Konstantin för att tillverka 
pas-cha och kulitj, rysk påskkaka. 
Den kvarg som hade beretts för pas-
chan pressades två gånger genom en 
mjölsikt och det var en syssla som 
krävde krafter. Barnen sändes att 
föra pas-cha och kulitj och ved och 
annan hjälp till familjer som behöv-
de det. Ofta fick man senare höra att 
man just i de familjerna hade invän-
tat påsken utan mat eller huttrat vid 
en kall spis.
Nadja var nästan alltid gravid eller 
ammade, sammanlagt nästan 20 år 
av sitt äktenskap. Under gravidite-
ten fick hon specialbehandling. Far 
Konstantin och Lydia kokade mor-
gongröten, matade de mindre och 
gjorde matsäck. Lydia diskade och 
far torkade kärlen så att köket var 
tiptop då mor steg upp. Kaffe hade 
hon fått på säng.
Om kvällarna satt barnen helst och 
samspråkade runt köksbordet. För-
äldrarna kommenderade dem att gå 
någon annanstans och läsa läxorna 
men snart smög sig den ena efter 
den andra tillbaka in i köket. Då 
barnen hade gått och lagt sig kunde 
föräldrarna ännu sitta vid köksbor-
det, mamma stoppade strumpor som 
det alltid fanns ett otal att stoppa och 
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pappa läste högt, i allmänhet någon 
rysk klassiker.
På tisdagarna hölls det så kallade 
körövningar hos familjen Koch. 
Man drack te ur samovar med sylt 
som Nadja hade gjort och ett smör-
gåsberg som barnen travade upp. Det 
fanns mycket folk i det lilla rummet 
och stämningen var förtätad. Utöver 
den egna familjen satt vid bordet en 
lika stor skara gäster från den lokala 
ryska gemenskapen. Beethovens 
Guds lov i naturen sjungen flerstäm-
migt till pianoackompanjemang 
klingade mäktigt. Mellan sångerna 
samtalade man livligt om än det ena, 
än det andra, till exempel om Pierre 
Bezuchov i Krig och fred eller Tat-
jana i Jevgenij Onegin.
Mor Nadja hade sina dystra stun-
der. Då hon blev arg hyschade far 
Konstantin på barnen och sade att 
mamma var trött och att man måste 
förstå och hjälpa henne. Far hade ett 
konto i blomsterhandeln och Nadja 
hade alltid rosor i en kristallvas på 
mahognybyrån. Julia minns: ”Mam-
mas depressionstider var den dys-
traste av allra dystra tider. Hon steg 
inte ur sängen på morgonen och pap-
pa skötte sysslorna. Då vi kom från 
skolan fick vi alltid samma svamp-
soppa som ingen tyckte om. Pappa 
fick torkade svampar av gummorna i 
sin församling. Mamma räknade upp 
alla pappas synder alltifrån att han 
under sällskapandet hade en gång 
varit så trött att han inte hade följt 
henne hem. Allt strömmade ur mam-
ma som från en grammofonskiva.”
Nadjas och Konstantins äktenskap 

var ett tidvis stormigt kärleksäkten-
skap. Allt emellanåt blev Nadja så 
arg på Konstantin att han tyst smög 
sig till bastukammaren för att sova. 
Då Nadja hade lugnat sig skickade 
hon sedan något barn att hämta 
hem honom därifrån. Som en för-
soningsgest hade Nadja lagat någon 
av Konstantins favoriträtter. Julia 
minns: ”Före mammas död skulle 
jag inte ha kunnat peka på ett enda 
negativt drag hos pappa. Först efter 
att mamma dött kunde jag se honom 
med hennes ögon. Det är hemskt att 
så passionerat som mamma älska en 
människa utan vank och brist, sam-
tidigt som man själv hela tiden ställs 
inför sin egen bristfällighet.”

”Gå, om du vill dansa” 
Wera om sin far Konstantin: ”Jag har 
bara trevliga minnen av pappa. Han 
var tolerant. Någon gång ville jag 
som ung gå och dansa men mamma 
förbjöd mig. Pappa däremot sade: 
’Gå, om du vill dansa, men jag hop-
pas att något annat än dans en gång 
blir viktigare för dig i livet.’ Numera 
tänker jag ofta att det var lätt för 
pappa att vara ädel, då det ändå var 
mamma som måste hålla ordning på 
oss envisa barn.”
Till Konstantins församling i Hel-
singfors hade i huvudsak hört tidi-
gare ryska officerare och lärarinnor, 
alltså intelligentsia. På Karelska 
näset bestod församlingen nästan 
enbart av människor som försörjde 
sig på kroppsarbete och i första hand 
bekymrade sig för det dagliga brö-
det. Dessa fattiga, hårt arbetande 
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människor sökte i de andliga mötena 
framför allt tröst i sitt svåra liv.
Barnen satt med fadern på mötena, 
som hölls många dagar i veckan i 
Terijoki, Kuokkala och i den tidigt 
bortgångna diktaren Edith Söder-
grans mors, Helena Södergrans, hem 
i Raivola. Julia berättar om sin fars 
predikningar: ”Jag har aldrig lyssnat 
på någon annans predikningar så 
intensivt som på pappas. Jag satt i 
spänning tills det gick upp för mig 
vad som var poängen i predikan. 
Pappas predikningar hade alltid ett 
budskap eller en undervisning som 
man inte kunde missa. Han var ing-
en väckelsepredikant men han för-
sökte finna den röda tråden i livet.” 
År 1939 på tröskeln till vinterkriget 
evakuerades också familjen Koch. 
Före avfärden städade Konstantin 
bönehuset noga, så att fienden skulle 
känna aktning för det, och lämnade 
i predikstolen Bibeln öppnad på 
lilla evangeliet (Joh. 3:16).
Under krigstiden levde Kon-
stantin Koch i Hangö som sjä-
lavårdare för ryska krigsfång-
ar. Fångarna högaktade och 
älskade sin pastor och trons 
frön grodde i mångas hjärtan. 
Efter krigsslutet undrade den 
sovjetiske kommendanten vad 
som hade hänt under fångtiden: 
man hade skickat goda komso-

moletser2 och kommunister till fron-
ten och fick tillbaka troende!

Helka Ahava
svensk översättning av Ulf Särs

2 Komsomol = en kommunistisk ungdomsor-
ganisation i Sovjetunionen. Red.anm.

Barnen i familjen von Koch: 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 Hel-
singfors, d 1944. Vera Astrid, f 1924 
i Helsingfors. Joanna, f 1926 i Te-
rijoki, d 1989. Jurij (Yrjö) Kristian,  
f 1928 i Terijoki, Oleg f 1930 i Terijoki. 
Mark f och d 1942. Källa: Utdrag ur 
finsk folkbokföring samt NÖ 5/1975

Konstantin som ung kadett i S:t Petersburg
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Konstantin och Nadja 1915

Familjen Koch år 1927. 
I bakre raden från  vänster 
Konstantin, Julia, Lydia, 
Nadja, i främre raden 
Cyril, Wera, Judith, 
Igor, Joanna. Yrjö, Oleg 
och Mark var inte födda 
ännu.

Såhär minns jag själv min morfar Kon-
stantin. Här sitter han på berget vid vår 
sommarstuga i Päijänne på 1960-talet.

I bakre raden från vänster 
Julia, Lydia, Igor, Judith, 
Cyril, i främre raden Wera, 
Joanna, Yrjö och Oleg

Lydia, Nadja och Kontantin 
vid bastuknuten i Päijänne på 
1960-talet.
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Ibland får jag ett intryck av att jag 
lever isolerad... liksom i en glas-
bubbla..., isolerad från allt bortom 
min begränsade värld. Två dagar i 
Sibiu bevisade att det inte endast är 
ett intryck utan en grym verklighet.
Jag började den här ”minitrippen” 
under ett visst tvång för att hålla 
det löfte jag gav mina arbetskamra-
ter. Tillsammans hade vi samlat en 
mindre summa pengar. Jag lovade 
att leta reda på barn som kunde få 
del av vår gåva. PFR hade försett 
oss med en lista på sex familjer från 
området kring Sibiu, vilka hade åt-
minstone en familjemedlem i fäng-
else. Vi skulle ge barnen gåvorna 
som om de kom från föräldrarna i 
fängelset. Jag hade ingen uppfatt-
ning om vilken del av min själ som 
skulle väckas eller störas, ej heller 
vilken tät slöja som skulle ryckas 
från mina ögon.
Det var förkrossande, överväldi-
gande och mycket rörande att se 
barnen leva i obeskrivliga förhållan-
den, i ett rum på två kvadratmeter, 
utan värme eller rinnande vatten. De 
bodde i en övergiven del av byn, dit 
ingen skulle sätta sin fot i första ta-

get. Det var chockerande att bortom 
min värld se ett Rumänien på tjugo-
hundratalet, i vilket det existerar så-
dana former av fattigdom och barn, 
som inte har ett minimum av förut-
sättningar att utvecklas! 
Jag förstod att jag aldrig skulle bli 
densamma. Jag fick med mig bilden 
av skygga barn, som klängde sig 
fast vid mormors arm i försök att 
gömma ansiktet, rädda för att lyfta 
ögonen mot oss. Varje familj har sin 
historia och vi fick bara se några få 
glimtar av den.
Sådana erfarenheter förändrade oss, 
och ord kan endast torrt beskriva 
detta. Allting syntes så litet och dock 
så stort i deras ögon. Varje morgon 
vaknade jag upp med en stark mo-
tivation: Det finns så många män-
niskor, som behöver oss, behöver 
mig. För de här barnen är det lyx att 
leva ur hand i mun. Det finns ingen 
tid för förklaringar eller anklagelser 
mot Gud... nu när jag sett denna an-
dra verklighet är jag ansvarig... var 
har jag varit hela denna tid? I glas-
bubblan!

Anca
frivilligarbetare inom ”Änglaträdet”

Änglaträdet
Prison Fellowship Romania (PFR), är en kristen organisation, som arbetar 
med att hjälpa fångar och deras familjer. Motsvarande organisation finns i 
flera andra länder. Organisationens arbete bland barn, vars föräldrar sitter 
i fängelse går under benämningen Angel Tree, dvs Änglaträdet. Direktor 
för änglaträdsprogrammet är psykologen David Capris. Vi tar här med ett 
utdrag ur PFR:s informationsblad. Det är en volontär (en frivilligarbetare) 
som berättar i en artikel skickad av PFR:s ordförande Constantin Asăvoaie.
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Under vårt fortsatta arbete inom 
änglaträdsprogrammet, kunde det 
vid påskhögiden i år delas ut mat till 
nästan 90 fångfamiljer i följande ru-
mänska län: Cluj, Bistrita, Maramu-
res, Salaj, Sibiu, Hunedoara, Alba, 
Mures och Harghita.
Vi tackar Gud som försåg oss med 
ett förråd till familjerna, och att han 
hade omsorg om volontärernas sä-
kerhet. Vi ber om Hans välsignelse 
och nåd över dem som vi mötte där-
borta. Vi tackar också alla dem som 

med glädje och utan egennytta gav 
pengar och tid till glädje för några 
av Jesu bröder och systrar.

Constantin Asăvoaie

P.S. NÖ har givit stöd till PFR ge-
nom Dansk Balkan Mission. Just nu 
deltar vi under två år i stödet till ett 
”hem” i Cluj-Napoca. De som varit 
med på våra resor i Ukraina torde 
säkert känna igen sig i ovanstående 
erfarenheter m.m.

B W

Hälsning från Barnens 
Ambassad
Vi klipper ett stycke ur Ambassa-
dens rundbrev (se även NÖ 1/2010):
Tretton barn bor i Vännernas Hus. 
Ungdomarna har bråda tider, efter-
som de har tentor fram till den 26 
juni 2010. Det här är samtidigt en 
tid för viktiga beslut. Vitja väljer 
att inte gå vidare i skolan, utan han 
kommer att gå kvällskola och sam-
tidigt jobba här i Piski. Tanja vill bli 
djurskötare och vi undersöker möj-
ligheterna att studera detta. Masja 
vill bli psykolog och hon vill förestå 
ett barnhem lik vårt. Vår dröm och 
bön är att få efterträdare till arbetet 
här. Valentina (platschefen för barn-
hemmet) visar stolt upp Ruslan och 
Tanjas bankböcker. Vi har lyckats 
att få statusen för dem som föräld-
ralösa barn. Staten betalar dem pen-
sion till föräldralösa barn, motsva-
rande 375 kronor/mån. Det är inte 

mycket, men det är mycket mer än 
ingenting. Ruslan har redan fått ihop 
på sin bankbok motsvarande 8000 
kronor. Tanja fick sin första insätt-
ning i april. När de fyller 18 år får 
de ut pengarna. Staten skall också 
betala föräldralösas utbildning.

Boas och Mirjam Adolphi

Moldavien
Förra året skrev vi om hur Boris 
Moser hamnat i onåd och kommit i 
fängelse på mycket lösa grunder. Nu 
har vi fått meddelande om att han 
har fått lämna fängelset. Det betyder 
dock inte att han har frikänts. Han 
har dessutom anmälningsplikt hos 
myndigheterna under de komman-
de fem åren. Har emellertid också 
astma och skulle behöva komma till 
ett bra sjukhus. Enligt uppgift har 
han lämnat Transnistrien. Tänk på 
Moldavien i dina förböner! Vi åter-
kommer i nr 4/10.
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Marcus Söderberg, som du kunde 
läsa om i förra NÖ-tidningen skall 
enligt planerna invigas till missionär 
den 22 augusti, för att sedan åka till 
Moldavien.

Transporter
I skrivande stund planeras en trans-
port till Ukraina. Den skall gå till 

Kiev, och det är den Ukrainska 
lutherska kyrkan som är mottagare 
(ledare för kyrkan är Vjatjeslav 
Horpyntjuk). Vi tackar varmt alla er 
som hjälper genom att skänka klä-
der m.m. till vårt lager i Solberga. Vi 
brukar sända ungefär två transporter 
om året, och målen för dem är mest 
Ukraina, och någon gång Rumänien.

Gåvoredovisning
APRIL 2010
Gåvor  48.580:00
Kollekter  7.556:00
Arv 599.799:45 
Summa 655.935:45

Kollekter april 2010
Solberga 1098, Skatelöv+Västra Tors-
ås 698, Stora Lundby (årsmötet) 3740, 
Länghem+Dannike 2020.
Begravningar april 2010
Gunnar Eriksson, Göteborgs S:t Pauli 
(Backa/Bäckebol), Elsa Carlson, Uddevalla, 
Doris Hallberg, Bäve, Margit Holmström, 
Göteborg, Kerstin Maria Rydberg, Sträng-
näs, Paul Mårtensson, Färgelanda, Roger 
Hansson, Lane Ryr, Margit Dahlgren, Torsby 
(Älvsyssel), Stig Johansson, Kungälv, Ester 
Andersson, Kinna.
Hyllningar april 2010
Christina Andersson, Tostared, Magdalena 
Lundberg, Hajom, Anna-Lisa Stenevi, Udde-
valla, Bertil Alling, Varberg, Margit Gustafs-
son, Bäve, Sigrid Fanikayode, Uddevalla.

MAJ 2010
Gåvor  29.165:00
Kollekter  10.949:00
Summa  40.114:00

Kollekter maj 2010
Solberga (kaffe) 585, Tostared 2570, Kung-
säter 436, Veinge-Tjärby 754, Hajom 1500, 
Öxabäck 203, Pauluskapellet, Uppsala 1365, 
Tostared (klädinsamling) 2250, Alvesta 646, 
Dannike 640.
Begravningar maj 2010
Margit Dahlgren, Torsby (Älvsyssel), Nils 
Ung, Frillesås, Birgit Gunnarsson, Sätila, 
Margit Holmström, Göteborg.

Hyllningar maj 2010
Elizabeth Olsson, Bäve, Gösta Alldén, Ste-
ninge, Erland Andersson, Krokstad, Karin 
Andersson, Tostared, Michael Victorsson, 
Frillesås, Anders Hjalmarsson, Jörlanda.

JUNI 2010 
Gåvor  46.920:21
Kollekter  6.108:50
Arv  650:12 
Summa  53.678:83

Kollekter juni 2010
Fardhems pastorat 570, Norra Vi-Tidersrums 
ev.luth missionsförening 1190:50, Sibbarp 
589, Dagsås 40, Solberga 170, Uddevalla 
185, Tanum och Mo 2019, Rönnäng 290, 
Klädesholmen 230, Lane Ryr 495, Uddevalla 
330.
Begravningar juni 2010
Alice Söderqvist, Mellerud, Ellen Samuels-
son, Tidersrum, Karin Meurling, Lund, Carla 
Larsson, Brålanda, Allan Eliasson, Ytterby, 
Ingemar Larsson, Solberga.
Hyllningar juni 2010
Michael Victorsson, Frillesås, brudparet 
Viktoria och Daniel, Hovförsamlingen, Bror 
Andersson, Tostared, Lars Henricsson, Örby, 
Stina Valfridsson, Förlanda, Syster Albins-
son, Jörlanda, Osborne Persson, Smögen, An-
ders Hjalmarsson, Jörlanda, Mimmi Jonsson, 
Göteborgs Johanneberg.
Sy- missions och arbetskretsar andra kvarta-
let 2010
Skultorp (f d Norra Kyrketorp) 2000, Kung-
älv 1000, Slätthög 1000, Halltorp 1000, Grö-
nahög 3000.



Nordisk Östmission har enligt sina stadgar målsättningen ’’att verka för evangelii spridande 
bland i första hand östeuropeiska men i mån av ekonomi och övriga resurser också bland 
asiatiska folk’’. Nordisk Östmission deltar också i mån av möjlighet i ’’materiell hjälpverk-
samhet bland ovanstående folk’’.
Tidningen Nordisk Östmission utkommer med fyra nummer per år, i mars, juni, september 
och december.
Ordförande: Martin Wihlborg, Torsgatan 36, 431 38 Mölndal. Tel. 031-16 24 80, 
e-post: martin.wihlborg@glocalnet.net 
Kassör: Anders Eliasson, Fagerliden 6, 451 93 Uddevalla. Tel. 0522-64 21 86 dagtid,
 Tel. 0522-66 42 00 kvällstid.
Ansvarig utgivare: Bengt Westholm, Guldringen 5, 426 52 Västra Frö lunda.
Tel. 031-69 18 09
I redaktionen: Westholm, Eliasson samt Simeon Appell.

Hemsida: www.nordiskostmission.se
Vid insättning av minst 50:– på plusgiro 42 20 57-0 eller 

bankgiro 484-5350 får Ni vårt missionsblad 4 ggr om året.

ISSN 0345-8571

Litorapid Media AB, Göteborg, 2010

Posttidning B

Adressändringar meddelas kassören! 
Nordisk Östmission, Fagerliden 6, 451 93 Uddevalla

Historiens Herre
När du läser detta har förmodligen några ur NÖ:s styrelse varit med om invigningen 
av seminariebyggnaden i Usatovo utanför Ukraina (tillhör SELKU). Vi har nämligen 
fått en inbjudan att vara med om den, och resan har planerats. Det är ett hus som 
varit på gång länge, och den har redan delvis använts som lager (se bilder t.ex. i NÖ 
2/10). NÖ har varit med och bidragit med pengar till detta bygge under ett antal år. 
Vi kan förvänta en berättelse om detta och säkerligen mycket annat i vårt julnummer.
Trakten kring Systerbäck i Ryssland har nästan blivit en följetong här i vårt mis-
sionsblad. För tredje numret i rad kommer det något från Kronstadt eller Terijoki. 
Denna gång är det kyrkohistorien som får sitt genom en berättelse skriven av ett 
av von Kochs barnbarn. Det påminner oss om att Herren är historiens Gud, och att 
han till synes öppnar och stänger dörrar på ett sätt som vi inte alltid förstår. Det är i 
hans tjänst som en missionsorganisation skall stå. Det är alltid någon som gått före. 
Historiens Herre och hans ord är något avgörande. Han är den enda grunden för män-
niskors salighet, både ute och hemma. Det är därför vi alltid inleder vårt blad med en 
betraktelse, denna gång om vilan i Kristus.                A.E.


