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Vår församling 
 

Kyrkan är en träffpunkt för svenskar som bor i Schweiz, är på besök eller planerar att bo-

sätta sig här. Det centrala för oss är att fira regelbundna gudstjänster och finnas till för att 

dela såväl svårigheter som glädjeämnen.  

Vi erbjuder dop, konfirmation, kyrklig välsignelse för brudpar och hjälper till med begrav-

ningsgudstjänster.  

Vi organiserar ett brett utbud av aktiviteter för barn, ungdomar och vuxna i alla åldrar.  

Vår breda verksamhet bidrar till att upprätthålla det svenska språket, kyrkliga- och sociala 

traditioner.   

 

I vår utlandskyrka är det endast „präst-skapets” och diakonal assistentlön som betalas 

från Sverige. Vi är beroende av frivilliga bidrag för att täcka in alla andra kostnader 

såsom hyra för församlingshem och kyrkor, lön för ekonomiassistent och volontär, städ-

ning, kopiatorer, datorer, Rundbrevet med mera.  

 

GEOGRAFI 

Församlingen omfattar kantonerna Zürich, Basel Stadt, Basel Land, Aargau, Luzern, 

Schwyz, Nidwalden, Obwalden, Uri, Zug, St. Gallen, Thurgau, Appenzell Innerrhoden, 

Appenzell Ausserrhoden, Glarus, Schaffhausen, Graubünden och Tessin samt Furstendö-

met Liechtenstein och närliggande områden i Frankrike, Italien, Tyskland och Österrike. 
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För stöd och gåvor 
Postcheckkonto: 80-2508-4  

Schwedische Kirche, 

8000 Zürich 

IBAN  

CH 12 0900 0000 8000 2508 4  

BIC POFICHBEXXX 

 

Skriv tydligt avsändare! 

Kyrkoherde  
Magnus Nordström  
magnus.nordstrom@svenskakyrkan.se   
Mobil: +41 (0)79 416 77 32 

Volontär 
Ebba  Folkesson 
volontarzurich@hotmail.com  
Telefon: +41 (0)79 937 34 13 

Diakon 
Siv Rang Pettersson  
siv.rang@svenskakyrkan.se 
Mobil: +41 (0)79 304 14 38 

Administration/ekonomi  
Cecilia Nilsson  
cecilia.x.nilsson@svenskakyrkan.se 
Telefon: +41 (0)44 362 15 80 

Expdition: Svenska kyrkan Zürich-Basel, Expedition och församlingshem: 
Schwedische Kirche,   Kurvenstrasse 1,      8006 Zürich   

Telefon: +41 (0)44 362 15 80      Fax: +41 (0)44 361 35 46 
Email.   zurich@svenskakyrkan.se   

Hemsida:    www.svenskakyrkan.se/zürich 

Våra telefontider:     Måndag: 8.30-10.00, 14.00-15.30 
   Tisdag:   8.30-10.00          

   Onsdag: 14.00-15.30          

   Fredag:  8.30-10.00 
Besökstid: Enligt överenskommelse 
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Gud kopplar samman 

 

Sedan 1990-talet har det finska telekombolaget Nokia 

använt slogan. Nokia connecting people. På svenska blir 

det NOKIA kopplar samman människor. Det finns miljar-

der människor, mängder med kulturer och platser i vår 

värld. Det finns oerhört mycket information och många 

sammanhang. 

Sedan Nokia började använda sin slogan har nätverken 

som för människor samman och hjälper dem att intera-

gera blivit fler och mer användbara. Telefonen var ett ge-

nombrott på sin tid. Man kunde prata med människor 

som fanns långt bort och i realtid höra deras tonläge och 

känslor. Mycket har hänt på kommunikationsarenan se-

dan Bells och Edisons 1800-tal även om få saker slår det 

som hände då. 

Den stora frågan är dock om vi upplever oss samman-

kopplade och tillhöriga. Ensamhet och utanförskap är 

verklighet för många människor idag. Många barn känner 

sig ensamma. Idag ökar antalet svenskar som lämnar Sve-

rige, vänner och kontakter för att leva längre eller kortare 

tid utomlands. Hur lyckas vi som utlandssvenskar känna 

oss tillhöriga och sammanhängande med andra? 

Hur undviker man rotlöshet och utanförskap?  

Magnus har ordet  
Hur fortsätter man att vara en del av ett sammanhang? 

Hur hittar man nya spännande sammanhang och människor 

som gör att man känner sig hemma i världen? 

Jag tänker då och då på NOKIAS slogan och kan inte låta bli att 

byta subjekt, byta den som handlar i meningen till Gud.  God 

connecting people. På svenska, Gud kopplar samman männis-

kor. Gud har sedan tiden Gud sa varde ljus och låt oss göra 

människor till vår avbild ägnat sig åt kommunikation och ge-

menskap. Gud jobbar genom bön och genom det som vi ibland 

kallar för öde och tillfälligheter. Gud låter pusselbitar falla på 

plats och människor mötas.  

 

Gud vill också att vi ska få kontakt med oss själva och vår inre 

identitet och längtan. Gud vill att vi ska få gemenskap med li-

vets stora och små underverk och mysterier. Gud vill att vi ska 

göra skillnad för varandra.  

En riktigt radikal uppmaning som Jesus gav till sina vänner var 

att de skulle älska sina fiender och be för dem som förföljer oss. 

Vi kan röra oss i världen med ögonen inställda på vad världen 

och människor kan bidra med till mig och hur mitt liv kan bli 

berikat av andra.  

Vi kan också röra oss i världen och glömma oss själva och bara 

fixera oss på hur vi kan göra världen bättre för andra. Eller går 

det? Är det inte så att vägen går mellan dessa diken. Om man 

prövar Jesu uppmaning att älska sina fiender och be för dem 

som förföljer en så tror jag att mycket spännande kan hända 

runt omkring en. Då kan man nog få vara med om att Gud kopp-

lar samman människor. 

Vad är det som avgör om vi blir rotlösa och ensamma när vi 

flyttar runt i världen eller om vi känner oss tillhöriga gemen-

samma? Förmodligen handlar det om att välja relationer och 

försoning före prestige och yta. Låt oss vara med och koppla 

samman människor och skapa möjligheter för nya rötter att få 

fotfäste och för spännande saker att växa i gemenskapen mel-

lan människor. 

 

 

Foto:  Mats Wilhelm 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Nu är det snart ett år sedan prästen Johannes Lehnert slutade 
som  kyrkoherde i den Lutherska församlingen i Zürich för att 
börja en tjänst som präst i Potsdam utanför Berlin efter 9 år. 
Den 2 juli 2017 i en festlig Bachkantatgudstjänst i Wasser Kirche 
i Zürich installerades så den nye kyrkoherden Thomas Risel t.h.  
som kommer från en prästtjänst i Marktkirche St. Nicolai in 
Hameln i Tyskland.  
Som svensk Luthersk församling i Schweiz önskar vi honom en 
fin tid här i Schweiz och ser fram emot ett gott sammarbete 
med honom. Magnus Nordström var med på installationsguds-
tjänsten och hälsade Thomas Risel välkommen. 
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Christoph Sigrist  till vänster ,präst i Grossmünster 

hälsar kyrkoherde Thomas Risel till höger välkommen 

till Zürich. 
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31 oktober 2017 är det 500 år sedan teologiprofessorn 

Martin Luther i Wittenberg skrev sina 95 teser om av-

laten.  

I denna kända skrift och i många andra skrifter kritise-

rar Luther ledningen för kyrkan som också hade stort 

inflytande över den politiska makten för att ha kommit 

långt bort från kyrkans egentliga identitet och ärende.  

Det var många som var kritiska till kyrkans ledning och 

Luthers personlighet hade förmågan att fånga upp 

denna längtan efter förändring.  

Då handlade det mycket om försoning, förlåtelse och 

korruption. Det handlade om att utnyttja Gud och män-

niskor för egna syften och det handlade om att komma 

i harmoni med skaparen, medmänniskan och sig själv.  

Vi säger ibland att vi lever i en reformatorisk rörelse en 

kyrka beredd att förändras och inte bara i en kyrka som 

förändrades en gång. Vad innebär det för oss att vara 

reformatorer idag?  

Luther läste Bibeln och försökte översätta och förstå de 

gamla berättelserna på en folklig modern tyska i den 

aktuella moderna värld som han levde i. Mycket hade 

hänt sedan Jesu tid och det gällde att förstå Bibelns 

tankar i den moderna kontexten.   

För oss är det också viktigt att fortsätta att förstå Bibeln 

på vår tids språk och se vad den berättar om för vår tid.  

Bibeln innehåller radikala budskap om kärlek och rätt-

visa och tydliga berättelser om vad som är viktigt i livet. 

 

Text Magnus Nordström 

 

500 år sedan teologiprofessorn Martin Luther 

i Wittenberg spikade upp sina 95 teser  

Foto:  Ikon 
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Tove Fleischli 
 
Hur härstammar du från Sverige? 
Jag är född och uppvuxen i Sverige. Min 
man Stefan är schweizare, men han har 
nu även svenskt medborgarskap. Våra 
två yngsta barn Jens och Filip är födda i 
Sverige, medan våran äldsta dotter Ida 
är född i Schweiz.  
 
Talar ni svenska hemma? 
Barnen och jag pratar svenska med 
varandra hemma och Stefan pratar 
schweizertyska med barnen och med 
mig. 
 
Har ni något favoritställe i Sverige? 
Vårt favoritställe i Sverige är ett litet 
1800-tals torp i Tiveden.  
 
Vilka av Svenska kyrkans aktiviteter har 
ni deltagit i? 
Vi brukar vara med på familjegudstjäns-
ter, utflykter och julspel.       

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Felicia Engblom 
 
Hur härstammar du från Sverige? 
Jag är född och uppvuxen i Hudiksvalls 
kommun. 
Talar ni svenska hemma? 
Jag jobbar som hausangestellte/nanny i 
en svensk familj. Jag har jobbat hos dem 
i nästan tre år och tar hand om två 
barn. Vi pratar svenska med varandra, 
men när barnen har kompisar på besök 
pratar vi tyska. Jag försöker i alla fall så 
gott jag kan. 
 
Har du något favoritställe i Sverige? 
Hemma i Delsbo. 
 
Vilka av Svenska kyrkans aktiviteter 
har du deltagit i? 
Jag går på ungdomsträffarna så ofta jag 
kan, det är där jag har träffat alla mina 
svenska fina vänner. I december anord-
nar kyrkan ett luciatåg. I det har jag 
varit med och sjungit luciasånger två 
gånger och det är otroligt roligt. Vi har 
sjungit på Ikea, för Swea och hos frimu-
rarna. Det är pirrigt och roligt. Framför-
allt är det kul att se alla besökarnas re-
aktioner på Ikea när vi lussar igenom 
varuhuset. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chantal Grimm   
Hur härstammar du från Sverige? 
Min mor är uppväxt i Stockholm. Hon 
jobbade som guide för Snöresor i Saas-
Fee. Alla hennes gäster var dock mycket 
bättre på att åka skidor än hon. Hon kom 
alltid sist, vilket fick henne att gå på en 
skidkurs. Min pappa var hennes skidlärare 
och belönade henne med en kyss efter 
varje kurva och då blev hon riktigt bra på 
skidor och bestämde sig att gifta sig och 
uppfostra mig och min bror i Saas-Fee.  

 
Talar ni svenska hemma? 
Vi pratade svenska när jag var liten, läste 
Bamse och Pellefant, lyssnade på Madick-
en och tittade på Saltkråkan. Men när jag 
blev  äldre pratade jag bara tyska med 
min mamma. När Aaron föddes för två år 
sen bestämde jag mig att jag ville prata 
svenska med honom, för att jag kände att 
det var en stor present till honom.  

Har ni något favoritställe i Sverige?  
Vi har en sommarstuga i Grundvik på 
Ljusterö i Stockholms skärgård. Där lärde 
jag mig att fiska, jag gick i simskolan varje 
sommar, plockade smultron och dansade 
runt midsommarstången.  

Vilka av Svenska kyrkans aktiviteter 
har ni deltagit i? 
När Aaron var 5 månader gammal be-
stämde jag mig att gå på barnsången. Jag 
lärde mig texterna på låtarna vi sjöng när 
jag var liten och jag lärde mig en massa 
nya låtar. Jag fick äta mina första semlor 
på barnsången och har lärt mig mycket 
om svensk kultur tack vare dom andra 
föräldrarna och Siv. Och jag älskar julba-
saren, där jag kan köpa böcker, hörspel, 
mat och underbara jul-prylar!!!  

Röster från församlingen 
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Erik Sandin  
 
Hur härstammar du från Sverige? 
Jag kommer från och är uppvuxen i 
Helsingborg. Jag flyttade till Schweiz 
när jag var 20 år. 
 
Hur använder du det svenska språket i 
Schweiz? 
Jag använder det svenska språket när 
jag besöker Svenska Kyrkan och mina 
svenska vänner här. Hemma, där jag 
bor själv, är jag mest omgiven av 
schweizisk radio och TV. 
 
Har du något favoritställe i Sverige? 
Mitt absoluta favoritställe i Sverige är 
Laröd som ligger strax norr om Helsing-
borg. Det är där jag växte upp. Byn och 
havet ligger mig varmt om hjärtat. 
 
Vilka av Svenska kyrkans aktiviteter 
har du deltagit i? 
Jag deltar tyvärr inte i så många olika 
aktiviteter då de oftast ligger på de 
tider som jag jobbar. Men jag kommer 
ibland på gudstjänster och ungvuxen-
träffar. 

 

Carina Steinmann  
 
Hur härstammar du från Sverige? 
Mormor Barbro Gerber-Svensson är 
svenska och född i Värmland. Morfar är 
schweizare och åkte till Karlstad för att 
jobba som kock. De flyttade till Zürich med 
min mamma Yvonne 1972. 
 
Talar ni svenska hemma? 
Jag pratar svenska med mina barn Emelie 
och Evin, med mamma, min syster och 
med mormor.  
 
Har ni något favoritställe i Sverige? 
Vårt favoritställe är Mariebergskogen och 
Skutberget i Karlstad. 
 
Vilka av Svenska kyrkans aktiviteter har ni 
deltagit i? 
Vi är med på barnsången och går på basa-
ren och luciatåget varje år. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Annika Eriksson  
 
 
Hur härstammar du från Sverige? 
Båda mina föräldrar är svenskar och 
jag är uppvuxen i Göteborg. 
 
Talar ni svenska hemma? 
Hemma talar vi endast svenska. 
 
Har ni något favoritställe i Sverige? 
Frillesås, Halland. 
 
Vilka av Svenska kyrkans aktiviteter 
har ni deltagit i? 
Vi brukar komma till gudstjänster i 
Röschenz, svenska julbasaren i Basel, 
lucia, julgudstjänst och midsommar. 
Ibland går vi även på något föredrag. 
Alla mina tre döttrar gick på lekgrup-
pen när de var små och har deltagit i 
konfirmationsundervisningen i Zürich. 

 
Siv Rang har  intervjuat  och 

Mats Wilhelm m. fl. har foto-

graferat 

Röster från församlingen 
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Omslagsbilden på Hamra träkyrka 

är tagen förra sommaren när jag 

fick ett uppdrag att starta upp ett 

HVB-hem för ensamkommande 

flyktingbarn i Los, som ligger i 

Hälsingland i Ljusdals kommun 

och i Gävleborgs län.  

Det var Henrik Kalmeter som upp-

täckte koboltfyndigheter 1736 i Los och då kom Los kobolt-

gruva i drift , men malmen i gruvorna minskade och 1773 la-

des Los koboltgruva ner. Gruvan ligger centralt mitt i den 

vackra vildmarken och på sommaren kommer många besö-

kare för att titta på den genuina gruvmiljön som fortfarande 

finns bevarad och som idag är ett museum. 

När jag sökte uppdraget som föreståndare var jag till en bör-

jan lite osäker på om det var möjligt att trivas med att bo i 

glesbygden och pendla mellan Los och Zug. 

Eftersom flyktingfrågan länge engagerat mig och jag hade den 

rätta utbildningen och bakgrunden, så blev jag godkänd som 

föreståndare av IVO-Inspektionen för vård och omsorg. 

Det var en utmaning och jag ville så gärna använda mina erfa-

renheter och färdigheter till detta projekt. 

När jag blev osäker tänkte jag på att sommaren är kort och tre 

månader kan jag absolut stå ut med. 

Mina föräldrar kommer från trakten och flera av mina kusiner 

är bosatta i Hälsingland och min mormor var bosatt i Bollnäs 

och hos henne vistades jag hela somrarna som barn. 

Att jag själv är född i Söderhamn glömmer jag nästan bort 

ibland, eftersom jag redan som 2-åring fick flytta med min 

familj till Lycksele, som jag känner mer som min uppväxt och 

hemvist under de åren som formar oss som mest. 

 

Det var inte något problem att hitta ett boende. Los är en av-

Erfarenheter från den svenska glesbygden 
 

folkningsbygd och mycket står tomt. Jag fick en fin 2: a i ett 

hyreshus där jag blev den enda hyresgästen. Detta boende låg 

precis ett stenkast från min arbetsplats, som var en stor, gul 

herrgård. Lokattens herrgård skulle omvandlas till Lokattens 

HVB-hem. 

Enligt min upp-

dragsgivare/ägarna 

så skulle allt vara 

klart för att starta 

upp verksamheten 

den första juni 

2016. När jag kom 

fram till Lokatten 

såg det mera ut 

som en byggarbetsplats. Visst var delar av herrgården restau-

rerad men det återstod mycket innan vi skulle kunna ta emot 

några flyktingbarn. Det kunde jag snabbt konstatera – flera 

tillstånd och inspektioner fattades. 

Personalen kom från närliggande orter och var alla motive-

rade och arbetsvilliga. En underbar personalgrupp tänkte jag 

då, som skulle kunna förvandla Lokatten till ett fantastiskt 

boende för ensamkommande. 

Los befolkning (ca.350 personer) var äntligen positivt inställda 

efter en hel del negativa skriverier i dagspressen. Los bygde-

råd inbjöd i början på sommaren till information och fråge-

stund i biblioteket intill skolan. Många kom och jag fick svara 

på frågor. Det fanns ett stort intresse. Vi hade när allt var klart 

ett Öppet Hus för alla nyfikna och intresserade med 7 sorters 

kakor och kanelbullar som personalen bakat och halva Los 

kom och ”fikade” på Lokatten. Många berättade om olika min-

nen från värdshusets glansdagar på 60-talet.  Det var en trev-

lig stämning och nu hoppades alla att den gamla vackra herr-

gården skulle användas igen till något samhällsnyttigt och som 

kanske kunde innebära att Los grundskola inte behövde läg-

gas ner. 

När vi äntligen i slutet av sommaren var redo för att ta emot 

ensamkommande flyktingbarn ville inte ägarna fortsätta driva 

projektet. Det fanns flera anledningar. Eftersom färre flykting-

ar kom till Sverige efter att ID-kontrollerna infördes blev det 

också svårare för nya privata aktörer att etablera sig och driva 

HVB-hem. Det fanns dock andra besvärande fakta i ägarbilden 

som inte IVO upptäckt i sina granskningar och inspektioner. 

Ägarna meddelade att alla var uppsagda i slutet av sommaren 

och jag avslutade mitt uppdrag i september.  

Jag måste erkänna att det blev en befrielse att få lämna den 

svenska glesbygden trots att mina rötter hör hemma i Hälsing-

land. Jag har aldrig tidigare längtat så starkt efter att få åter-

vända till Schweiz och Zug och få fortsätta att bo och leva mitt 

i Europa i det allra vackraste land, där tåg, bussar och post-

bussar går överallt och vid rätt tidpunkt. 

Under mina månader i Los fanns det inte så många möjlighet-

er till aktiviteter och förströelse. 
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Det fanns förstås en fantastiskt vacker natur att upptäcka och 

gott om fiske, svamp och bär att plocka. 

Eftersom det fanns gott om vilt i skog och mark var jag lite 

återhållsam med promenader i skogen. Under sommaren var 

det björnjakt och många tyska turister kom för att jaga. Flera i 

trakten talade om den arga björnhonan som strök omkring i 

skogen. 

Endast en buss om dagen gick till Ljusdal och på lördagar gick 

ingen buss tillbaka. Eftersom jag inte hade bil blev det inte så 

många långa utflykter. Det fanns en välsorterad lanthandel 

där alla möttes och skvallrade och en liten souvenirbutik 

”Lottas bod” där jag ibland köpte deras goda lakritsglass. 

Det som däremot var vitalt och levande var kyrkan i bygden. 

Till Los och Hamra församling kunde jag gå och vara med på 

flera fina gudstjänster och samkväm. Jag tycker det är fantas-

tiskt att kyrkan finns och fungerar när nästan allt annat tas 

bort och läggs ner i glesbygden.   

Los och Hamra församling tillhör Uppsala stift. Los kyrka är 

församlingskyrka och påminner mycket om Hamra kyrka, 

båda är träkyrkor.  

Los och Hamra församling fick i september 2016 en ny kyrko-

herde vid namn Jan Bonander, som många församlingsbor är 

glada över. 

I en tidning uttryckte han följande: ” Eftersom få lever i agrara 

samhällen idag är det inte givet vad en herdes funktion är. En 

herde behöver kunna gå före, gå efter, vara mitt i eller hämta 

hem bortsprungna delar av flocken” 

Det tycker jag är en bra beskrivning på kyrkoherdens svåra 

yrke och roll i dagens samhälle. 

 

Bild på Los kyrka 

Los kyrka är en salkyrka som invigdes 1819. Kyrkan är klädd 

med vitmålad panel och har rektangulära fönsteröppningar. 

En omfattande restaurering utfördes 1937 under överinse-

ende och förslag från Kurt Nordenskjöld som fick kyrkans in-

teriör att framstå som mer homogen. 

I Los kyrka är predikstolen placerad mitt i, så att prästen blir 

central och synlig. Hela korsvägen är smyckad av artisten 

Albert Blombergsson och det finns stora vackra ljuskronor i 

förgyllt trä som hänger i taket. 

Hamra kyrka (bilden nedan) är vackrare, tycker jag, eftersom 

den ligger på en höjd, 457 meter över havet. Den högst be-

lägna kyrkan i Uppsala stift. Den var tidigare vit men fick 

sommaren 2010 en ny ljusgrå fasad. 

Den började ritas redan 1857 men stod först 1872 färdig. 

Kyrkan är uppförd av resvirke och brädklädd invändigt. Kyrk-

tornet har en skir och vacker tornspira krönt av ett ringkors. 

Exteriören har en nygotisk stil och utsmyckning. Kyrkorum-

met är intakt och fridfullt. 

I Hamra har skolan och affären fått stänga och bussen har 

slutat gå, men kyrkan är fortfarande kvar.  

Om ni någon gång reser runt i Sverige passa på och besök 
några av de vackra kyrkor som finns kvar. 

 
Text och foto:  

Anna Tengå  

Kyrkorådets ordförande 
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Våren som gått 
Foto:  Mats Wilhelm m.fl. 
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Träffpunkt för unga vuxna och Au-pairer  

Jobbar du som au pair, studerar eller är ung och här av annan 

anledning. Vi träffas varannan vecka. Vi umgås, fikar och pra-

tar.  Kontaktpersoner är vår volontär Ebba Folkesson och vår 

diakon Siv Rang. 

Basel   Vi träffas i församlingshemmet på Leimenstrasse 10 

på Torsdagar 19.00   14/9, 12/10, 26/10, 9/11, 23/11, 7/12,   

Startdatum under våren 11/1  För mer info.  se  hemsidan. 

Zürich  Vi träffas i församlingshemmet på Kurvenstrasse 1 på 

Tisdagar 19.00:   19/9, 3/10, 17/10, 31/10, 14/11, 28/11, 

12/12, 9/1, 23/1, 6/2, 20/2, 6/3, 20/3 

Vår nya Volontär 

Jag heter Ebba Folkesson och är 19 år. 

Jag kommer att jobba som volontär för Svenska kyrkan 

Zürich-Basel fram till jul. 

Jag har precis tagit studenten från mediagymnasiet LBS-

Helsingborg. Mitt stora intresse är att få vara kreativ och 

skapa. När jag var yngre gick jag på miniorerna där vi pyss-

lade väldigt mycket och det är något jag fortfarande gör på 

min fritid. Drömfångare är det som jag pysslar mest med 

och jag har ställt ut på evenemanget Ung kultur möts. Nu 

kan jag skapa mer än någonsin med mina nya kunskaper 

från gymnasiet och det jag fått med mig från barndomen. 

Något som jag också tycker om är matlagning och bakning. 

Jag var med i kyrkans småkockar vilket spädde på mitt in-

tresse och min passion för mat. Jag gillar att få prova på olika 

maträtter och min favorit just nu är en sallad, vilket jag tycker 

passar på sommaren. 

I många år sjöng jag i kyrkans barnkör. Höjdpunkten var att få 

träna inför Lucia för att sedan få åka till ålderdomshemmet 

och sjunga för alla de gamla, för de blev alltid så glada när vi 

kom. Jag hoppas det blir många tillfällen att både sjunga och 

lussa. Simning har varit en stor del av mitt liv. I nio år sim-

made jag och när jag slutade blev jag simtränare istället. Det 

var första gången jag jobbade med barn och jag vet att det är 

något jag kommer vilja fortsätta att jobba med i framtiden. 

Att få lära andra är något jag tycker är mycket roligt – för jag 

själv utvecklas tillsammans med andra. 

Jag ser fram emot att få träffa gamla som unga och få knyta 

nya vänskaper. Hoppas vi ses! 

Ebba 

 

 

Samtalsgrupp i Zug tisdagar 18.00 

Vi träffas hemma hos varandra. Vi äter kvällsmat tillsammans 

och samtalar om aktuella ämnen under ledning av präst eller 

diakon. Ring prästen eller pastorsexpeditionen för aktuell 

möteplats och eventuell samåkning. 3/10, 31/10, 21/11, 30/1, 

27/2,20/3, 17/4 

Teatergrupp Sång, bibeldrama och scenografipyssel för 

dig mellan 4 och 10 år. Vi träffas i församlingshemmet på Kur-

venstrasse 1, följande onsdagar  mellan 15.00–17.00 

13/9, 27/9*, 11/10, 25/10*, 8/11, 15/11*, 13/12**,   

År 2018: 10/1, 24/1*, 7/2, 21/2* 

*= Avslutas med pannkaksgudstjänst  

**= Avslutas med Luciagudstjänst 

Foto:  Privat 
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Gudstjänster 

Zürich 

Onsdag 27 september Pannkaksgudstjänst.      

17.00 Gudstjänst med stora och små i försam-

lingshemmet i Zürich som avslutas med pann-

kaka.  

Söndag 1 oktober 16.00 Gudstjänst i Martin 

Luther Kirche.  

Söndag 15 oktober  16.00 Mässa i Martin 

Luther Kirche.  

Onsdag 25 oktober Pannkaksgudstjänst.  

17.00 Gudstjänst med stora och små i försam-

lingshemmet i Zürich som avslutas med pann-

kaka.  

Söndag 5 november   16.00 Ljusgudstjänst i 

Martin Luther Kirche. Vi tänder ljus för männi-

skor vi saknar. 

Onsdag 15 november Pannkaksgudstjänst 

17.00 Gudstjänst med stora och små i försam-

lingshemmet i Zürich som avslutas med pann-

kaka. 

Söndag 3 december   14.00 Första advents 

gudstjänst i Martin Luther Kirche med teater-

gruppens julspel och kören Nota Bene. Efter 

gudstjänsten blir det adventsfika i församlings-

hemmet på Kurvenstrasse  1. 

Söndag 10 december 13.00 Luciagudstjänst i 

St. Peter Kirche. Deltar gör den Skandinaviska 

kören Nota Bene och barn från församlingen. 

Onsdag 13 december Luciagudstjänst   

17.00 Gudstjänst med stora och små i försam-

linghemmet i Zürich som avslutas med Lusse-

fika. 

Fredag 15 december  10.00 Julavslutning för 

barnsångsgrupperna i Martin Luther Kirche.  

Måndag 18 december   18.30 Julbön i Cha-

gallkoret i Fraumünster. Sång av Åsa 

Dornbusch.  

Måndag 25 december  7.30 Julotta. 

Söndag 14 januari  16.00 Mässa. 

Onsdag 24 januari Pannkaksgudstjänst             

17.00 Gudstjänst med stora och små i försam-

lingshemmet i Zürich som avslutas med pann-

kaka. 

Söndag 4 februari  16.00 Gudstjänst med 

dopljuständning. Efter gudstjänsten äter vi 

Semlor i församlingshemmet.  

Onsdag 21 februari Pannkaksgudstjänst             

17.00 Gudstjänst med stora och små i försam-

lingshemmet i Zürich som avslutas med pann-

kaka. 

Söndag 4 mars  16.00 Mässa. 

Onsdag 21 mars Pannkaksgudstjänst 

17.00 Gudstjänst med stora och små i försam-

lingshemmet i Zürich som avslutas med pann-

kaka. 

Söndag 25 mars   16.00 Palmsöndagsguds-

tjänst med avslutning av fasteinsamlingen. 

Söndag 1 april   16.00 Påskdagsgudstjänst 

med efterföljande påsk apéro i församlings-

hemmet.  

Basel 

Söndag 17 september  14.00 Mässa i Folke 

Truedssons Kulturateljé i Röchenz. Efter guds-
tjänsten har vi kakknytis tillsammans. För väg-
beskrivning kan ni ringa Brita Baumann 061-
751 27 48. 

Söndag 22 oktober   16.00 Ljusgudstjänst i 

Zinzendorfhaus med efterföljande pumpasopp-

måltid i församlingshemmet. Vi tänder ljus för 

människor vi saknar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lördag 2 december  17.00 Adventsgudstjänst i 

Kartäuserkirche med sång av kören Nota Bene 

från Zürich. 

Torsdagen 14 december 14.30 Avslutning 

för barnsånggruppen i Basel. 

 

Lördag 16 december   17.00 Julgudstjänst i 

St. Arbogastkirche i Muttenz sång av kören 

svenska stämmor. Efter gudstjänsten glögg i 

Pfarrhaus. 

 

Söndagen 28 januari     Utflykt till Tyskland. 

Vi firar svensk gudstjänst i Tyskland. 

Söndagen 10 februari  

16.00 Gudstjänst med liten och stor  

dopljuständning i kyndelsmässo och  

efter gudstjänsten äter vi semlor. 

 

Söndag 18 mars  14.00 Söndagsmässa på 

Leimenstrasse 10 i Basel. Därefter kyrko-

stämma i församlingshemmet som avslutas 

med festlig apero.   

Zug/Baar  

Onsdag 20 september Mässa. 

Onsdag 26 oktober Mässa. 

Onsdag 29 november Adventsgudstjänst.  

Onsdag 18 januari Mässa. 
Onsdag 14 februari Gudstjänst. 

 

 

 
Mer info se hemsidan. 

Kalender 
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Zürich  

Vi träffas 19.00 i församlingshemmet på Kur-

venstrasse 1. I samband med programmet  

serveras apero (CHF 10). Vid några tillfällen blir 

det mat kl. 18.00 och då anges det under det 

aktuella datumet.  

Torsdag 14 september 
Presentation av vår nya volontär Ebba Folkes-
son.   

 
Torsdag 5 oktober 
Tema: Reformationen 500 år. Samtal om re-
formation då och nu och behovet av att möta 
framtiden på ett öppet och klokt sätt. Kvällen 
leds av Magnus Nordström. 

 
Torsdag 19 oktober 
Tema: Världsarvet, Öland. Del ett handlar om 
kulturen och husen och leds av Göran Kinell.  
Samarrangemang med SKANDAC.   

 
Torsdag 2 november   
Film: Med anledningen av 500 år av Reform-
ation visar vi den nya filmen om Martin Luthers 
fru Katharina von Bora som sändes på tysk TV 
under våren 2017. Filmen är på tyska. I anslut-
ning till filmen samtalar vi under ledning av 
Magnus Nordström. 
 
Tisdag 14 november (Obs veckodag) 
Tema: Världsarvet, Öland. Del två handlar om 
naturen, biologi, floran och faunan på Öland 
och leds av Mats Wilhelm.  
Samarrangemang med SKANDAC.  

 
Torsdag 21 december  
Julkväll med julmat. Vi börjar 18.00. (25 CHF)  
 
Torsdag 11 januari 
Filmkväll. Vi visar Rolf Hamarks film Stengrun-
den som bygger på biskop Bo Gierz klassiska 
roman med samma namn. Kvällen leds av 
Magnus Nordström.  
 
Torsdag 15 februari 
Kärlekens teologi. Bibelstudie och samtal un-
der ledning av Magnus Nordström.  

 

 

 

 

Basel  

Vi träffas 19.00 i församlingshemmet på Lei-

menstrasse 10. I samband med programmet 

serveras apéro (CHF 10). 

Onsdag 6 september 

Presentation av vår nya volontär Ebba 
Folkesson.   
 
Onsdag 27 september  
Livet som svensk representant i världen. Vi får 
besök av vår svenske schweizambassadör Mag-
nus Hartog-Holm.  
 
Onsdag 18 oktober 
Tema: Världsarvet, Öland. Mats Wilhelm som 
varit mycket på Öland kommer låta oss möta  
Ölands natur, biologi, flora och fauna med 
bilder och berättelser. 
 
Onsdag 1 november 
Luthers Reformprogramm  in einer Zeit weltge-
schichtlicher Umbrüche. 
Prof. Dr. Hans-Peter Schreiber. Programmet 
blir på tyska. Samarrangemang med Svenska 
klubben.  
 
Onsdag 15 november  
Var är vi? Geografisk bildlek med Siv Rang med 
bilder av Mats Wilhelm. 
 
Onsdag 23 november 
Luciafirande med barn och ungdomar från 
Svenska skolföreningen och församlingen. 
 
Onsdag 10 januari 
Filmkväll. Vi visar Rolf Hamarks film Stengrun-
den som bygger på biskop Bo Gierz klassiska 
roman med samma namn. Kvällen leds av 
Magnus Nordström.  
 
Onsdag 24 januari  
Basartackmat. Vi tackar varandra för en lyckad 
julbasar i Basel. 
 
Onsdag 7 februari  
Kärlekens teologi. Bibelstudie och samtal un-
der ledning av Magnus Nordström.  

 

Tisdagsluncher  Zürich   Anmäl dig dagen 

innan. Pris CHF 10 exklusive vin. Datum. 

12/9, 10/10, 14/11,  12/12– Julmat , Luisa 

på besök  År 2018:  16/1, 13/2, 13/3 

Torsdagsluncher i Basel 12.30 Anmäl dig 

dagen innan. Pris CHF 10 exklusive vin.  

14/9, 12/10, 16/11, 14/12—Jullunch,   År 

2018: 18/1, 15/2, 15/3 

Café Svensson Vi träffas för att fika och 

prata på svenska. Hembakt serveras. 

Tisdag 26/9, 24/10, 28/11. Kl 14-16. 

Barnsång Zürich Kurvenstrasse 1       

Höststart onsdagen 30 augusti                 

Onsdag och fredag 9.00–12.00.  Vi sjunger 

9.30 Torsdag 14 -16. Julavslutning i Mar-

tin Luther Kirche fredagen 15 december 

9.30.  Vårterminsstart onsdagen 10 janu-

ari. 

Pyttegudstjänster i Zürich  Kl. 9.30 freda-

gar:  8/9, 6/10, 8/11, 7/12, 26/1, 22/2, 

28/3,. 

Barnsång Basel  Leimenstrasse 10 Hös-

terminstart torsdagen 31augusti 14.30–

16.30.     Julavslutning torsdagen 14 de-

cember 14.30.  Vårterminsstart torsda-

gen 11 januari. 

Pyttegudstjänster  i Basel   Kl. 14.30 torsda-

gen: 14/9, 12/10, 16/11, 14/12, 18/1, 15/2, 

15/3 

Stickcafé  Vi handarbetar och samtalar 

om stort och smått. För mer info hör av 

dig till vår diakon . 

Öppet hus 
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Tid & plats: 27 september 19.00 i församlings-

hemmet på Leimenstrasse 1.  

 
Sveriges ambassadör i Schweiz Magnus Hartog-Holm be-

söker oss i Basel onsdagen den 27 september. Då får vi 

möjlighet att höra lite mer om livet som svensk represen-

tant i världen. 

Magnus Hartog-Holm har tillsammans med sin fru Maria 

och de båda sönerna varit vår ambassadörsfamilj och bott 

i Bern i tre år. Tiden här i Schweiz börjar lida mot sitt slut. 

Vi är bland annat nyfikna på att höra hur ambassadören 

upplevt den här tiden. Vilka spännande framtidsscenarier 

ser han framför sig? Vilka utmaningar har han mött? Hur 

är det att bo här i Europas mitt i detta fina och annorlunda 

land? Livet som diplomat är speciellt och Magnus Hartog-

Holm har arbetat i flera länder som Frankrike, Estland, 

Tyskland och Japan. Hur är det att flytta runt? Vad är det 

som krävs för att leva ett sådant liv och behövs det någon 

kallelse eller passion för att ge sig in i det livet? När am-

bassadören kommer på vår Öppet Hus kväll i Basel kom-

mer han att berätta lite om sitt liv som diplomat. 

Öppet hus med ambassadören 

Foto:  Martina Huber 
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Vår församling hade glädjen att de två sista veckorna i mars 
ha två prästkandidater på besök. Magdalena Hedman från 
Uppsala och Maria Gruber Wikström från Ystad följde för-
samlingsarbetet på plats och fick många möjligheter att un-
der sina två veckor här träffa församlingsbor i Zürich, Basel 
och Zug. De fick följa präst och diakon på olika arbetsupp-
gifter och de ledde gudstjänster och predikade.  
 

f.v. Siv Rang, Magdalena Hedman och 
Maria Gruber Wikström 
 
 
Prästkandidaterna fick redan sin andra dag vara med 
och träffa en stor del av församlingen då de medverkade i 
den festliga högmässan inför kyrkostämman och sedan deltog 
i kyrkostämma och apéro. Den dagen fick de också vara med i 
konfirmandundervisningen. Som en ren tillfällighet råkade 
båda praktikanterna ha en lång bana som sångerskor bakom 
sig vilket märktes i gudstjänst och liturgi redan från bör-
jan. Tre dagar senare tog de hand om liturgi sång och natt-
vardsutdelande. Dessutom fick Magdalena predika om jung-
fru Marias kallelse.  

Sista dagen i Schweiz fick de leda gudstjänsten i Basel där 
Maria predikade över Jesus intåg i Jerusalem under rubriken 
förändring. Vad gjorde då prästen under dessa gudstjänster. 
Han predikade i den första och var bollplank och i de båda 
andra. Både Maria och Magdalena har flera års yrkeslivserfa-
renhet bakom sig inom musik och scenkonst.  
Att läsa till präst med en hel del livserfarenhet i ryggsäcken 
är spännande eftersom teologi är ett studium där ens per-
sonliga erfarenheter och egna ställningstaganden är viktiga.  
Livserfarenhet är visserligen alltid bra och är nog en tillgång i 
alla utbildningar. Magdalena och Maria hade i uppgift att 
både träna på prästens och församlingens uppgifter i stort, 
men också att förstå hur vardagen i en svensk utlandsför-
samling kan vara och hur det kan se ut när man är svensk 
församling i en ny kontext.  
För mig som präst var det spännande och utmanande att få 
deras frågor och funderingar kring allt som gäller varför och 
hur kring församlingens och prästens arbetsuppgifter och 
vardag. Sådant är nyttigt. 
 
Magnus Nordström,  
Kyrkoherde och handledare 
 

Prästpraktikanter 

Foto:  Mats Wilhelm 
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Våren som gått 
Foto:  Mats Wilhelm m.fl. 
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  Zürich i september 2017 

 

 

Församlingsbidraget 2017 

 
Kyrkan har en plats i våra liv som ibland inte riktigt märks. Den finns där i tydliga samman-

hang som när du döps, konfirmeras, gifter dig och när du dör, men finns också däremellan. 

Kyrkans arbete med dem som söker hjälp, de som är utsatta, är oftast osynligt. Det kan vara 

tryggt att veta att det finns stöd om du en dag skulle behöva det 

 

Vi är alla sårbara olika tider i livet. 
 

Din gåva är en förutsättning för en kyrka som är till för oss alla; vi behöver vara många och ha 

en stabil ekonomi. I Schweiz betalar du som medlem i Svenska kyrkan ingen kyrkoavgift, som 

du gjorde när du bodde i Sverige. Detta innebär att Svenska kyrkan i Schweiz främsta kapital 

kommer  från dem som engagerar sig i verksamheten, samt via församlingsbidrag och gåvor 

Vi välkomnar alla gåvor stora som små men rekommenderat församlingsbidrag för familj är 

200 CHF per år och för enskild 100 CHF per år. 

 

Sätt in pengarna på vårt postcheckkonto 80-2508-4 med IBAN CH12 0900 0000 8000 2508 4  

Hör gärna av dig om du har frågor eller om du vill engagera dig mer i Svenska kyrkans verk-

samhet. 

 

Vänliga hälsningar 

Svenska kyrkan i Zürich Basel  

 

Anna Tengå     Magnus Nordström 

Ordförande i kyrkorådet    Kyrkoherde 

(Inbetalningskort bifogas) 
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Döpta: 
11/3  JOHANNAEmelie Axelsson i Kirche Bühl i Zürich 

8/4  SOFIA Louise Carotta i hemmet i Grüningen  

21/5 FELIX Säfvenblad i Bibelheim i Männedorf 

27/5     KARL Gabrielsson. Döpt i Martin Luther kirche i Zürich 

3/6        DITH Ingrid Nef i Reformierte Kirche Klingnau 

19/6      STAFFAN Seth i Martin Luther Kirche i Zürich 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Avlidna: 

13/2 hölls begravningsgudstjänsten för Eva Eriksson i kapellet på kyrkogården Nordheim i Zürich.   

Familjenytt 

Foto: Lena Victoria 

Foto: Privat 

Foto: Privat 

Välsignelse över ingånget 

äktenskap: 

22/4 Vilhelm Nilsson och Carolina Hjort 

från Zürich i Lech i Österrike.  

Konfirmerade:  
11/6 Beata Bennet, Wilhelm Bennet, Hedvig Bråkenhielm, Aron 

Desan, Nora Desan, Oscar Fransson, Michael Gustafsson, Oli-

ver Habentür, Fiona Kalliola, Patrik Schällibaum, Linn Meier 

Swantee,  Felix Sävfenblad, Karoline Söderberg,  Nyhmoway 

Vente, Tindra Wohlgemuth, Lily Victoria,. Elvira Thanner 
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Herr Olofs hustru 
 
Den som flyttat till ett annat land vet något om vad det inne-

bär att vara omgiven av ett nytt språk, en ny kultur, en ny 

tradition. Den som – utan att flytta – får uppleva detsamma 

vet också att detta ofta medför smärtsamma erfarenheter. 

Om du, käre läsare, en sommardag reser från Sundsvall mot 

Östersund längs Indalsälvens strand passerar du ungefär 

halvvägs Ragunda. Gör då gärna en paus och stanna vid kyr-

kan. Intill den nya kyrkan ligger den gamla, och går du in i 

den fram till tavlan över Series Pastorum finner du namnet 

Olof Rahm, präst här på 1660- och 1670-talet. Den här be-

rättelsen skall i första hand handla om hans fru – herr Olofs 

hustru. 

 

Vi skriver 1676. Förlusten av Jämtland, Gotland, Bohuslän, 

Skåne, Blekinge och Halland genom frederna i Brömsebro 

1645 respektive Roskilde 1658 innebar för Danmark – till 

vilket Norge då hörde – ett mycket hårt slag, och man gjorde 

flera ansträngningar att försöka ta tillbaka dessa områden. 

Det mest målmedvetna just detta år, då en stor dansk styrka 

går över Öresund, besätter stora delar av Skåne och det kom-

mer till ett avgörande slag utanför Lund den 6 december. 

Detta slag blir det blodigaste på svensk mark någonsin, och 

hälften av de ca 18.000 man som i morgondiset ställer upp 

mot varann kommer aldrig att uppleva dagens slut. En kamp 

som under dagen böljar fram och tillbaka och där utgången 

länge är oviss. Karl XI lyckas dock till slut samla sina styrkor, 

och de svårt sargade danska trupperna flyr. (På nordisk mark 

räknas slutstriderna vid Ihantala under Fortsättningskriget 

1944 som de mest förlustrika. Antalet dödsoffer var större, 

men striderna sträckte sig över flera dagar). Även i Jämtland 

gör en dansk-norsk trupp en inbrytning och tränger utan 

större motstånd fram till Storsjön och vidare till andra delar 

av landskapet. Jämtarna ser i stort inte danskarna som in-

kräktare, utan snarast som några som återställer den ordning 

som under flera århundraden gällt. Jämtskan var – och är – 

en östnorsk dialekt och att lära sig ett nytt språk, sjumga 

psalmer på svenska iställer för på danska, att börja handla 

mer österut än västerut etc var inget som tilltalade folket. 

Därför välkomnar man ofta danskarna och ställer husrum och 

förnödenheter till förfogande. Så gör även Olof Rahm. 

Ångermanlänningen Olof Clausson Rahm, som blev kyrko-

herde i Ragunda 1661, var en icke oomstridd person. Delvis 

hade han fått sin första kaplanstjänst i Ragunda som riks-

svensk för att tjäna landets nya herrar och hålla ett öga på 

det prästerskap som i själ och hjärta fortfarande stod den 

dansk-norska kyrkan närmast. Hans första äktenskap ingicks 

med dottern till dåvarande kyrkoherde Bergs dotter. Berg var 

danskfödd och den anmälan som Rahm gjorde mot svärfa-

dern för osvenskhet hade, trodde man, sin grund i Rahms 

traktan efter kyrkoherdeskapet för egen del. Planen lyckades 

och Berg blir avsatt och Olof Rahm blir hans efterträdare. 

Rahms fru dör i barnsäng sedan hon fått ge liv till ett gosse-

barn. Barnet blir Rahms lycka – och olycka i livet. 

Olof Rahm äktar i sitt andra äktenskap en rik dam från 

Sundsvallstrakten. Ryktet säger att det är för pengarna och 

äktenskapet blir varken lyckligt eller långvarigt, även hon dör 

i förtid. Hans tredje fru blir Karin Noraea, och det blir hans 

stora kärlek. Nästan på ålderns höst slår lyckan mot honom, 

och den inbundne, ibland högdragne, ibland surmulne Rahm 

upplever en ny vår och blir som en ny person. Karin och Olof 

får några lyckliga år. Karin föder ett par döttrar och även en 

son, som dock dör redan i samband med dopet.  

Olof är den i bygden man talar med om både andliga och 

världsliga saker, och den kloka och blida Karin blir till stort 

stöd för många kvinnor i bygden, kvinnor som ofta far illa 

genom olyckliga äktenskap, för många barnsbördar, fattig-

dom etc. I prästgården har man det däremot bra, både mate-

riellt och personligt. På Frösön residerar kungens guvernör 

över det nyvunna landskapet generalen Sparre. Han är ingen 

stark ledare, och hans tafatta försök att vinna befolkningens 

lojalitet mot den nya svenska överhögheten misslyckas, eller 

till och med ignoreras. Prästerskapet är delat, i väster mer 

danskvänligt, i öster mer svenskvänligt, Han klagar ständigt 

över detta inför sin herre Karl XI, men denne börjar långsamt 

bli trött på sin misslyckade representant. Efter 30 års fred – 

en lycka i 1600-talets stormaktsstrider – börjar rykten gå i 

Jämtland att den västra grannen visat förnyat intresse för att 

återta sina förlorade områden. I södra Sverige går danskarna 

in med en stor armé, och i Trondheim samlas en trupp och 

börjar röra sig österut. I bygderna tisslas och tasslas det om 
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att nya tider är på gång. Vem skall man satsa på denna gång?  

Och Jämtland ligger militärt öppet för en angripare. Den 

ende duglige i Sparres ledning, den militäre befälhavaren 

Örneclou blir med sina trupper beordrad dra söderut och 

förstärka de svenska trupperna där. Sparre samlar bönderna 

och prästerskapet på Frösön och avkräver lojalitet mot kro-

nan, resultatet blir magert. Och så börjar vårdkasarna brinna 

på bergen förkunnande att en ny tid – och en ny här – är i 

antågande.  

Mobiliseringen av jämtarna misslyckas, de få trupper som 

finns kvar viker bakåt, ända bortom den gamla landgränsen. 

Dansk-norska soldater syns överallt, ända borta i Ragunda 

och östra Jämtland. Rahm vacklar i sin uppfattning, vem kom-

mer att få överhanden, men som den ångermanlänning han 

är beslutar familjen sig för att fly österut. Men vägen mot 

Ångermanland är stängd och på gränsen mot Medelpad möts 

familjen av en norsk militär, som försäkrar honom om att han 

kan återvända till Ragunda, ingen kommer att hota eller mot-

arbeta honom där. Rahm vänder så tillbaka, och nu börjar 

Karin ana att det finns fler bottnar och nyanser i sin makes 

växlande politiska sympatier.  

I prästgården kommer bönderna och går, och i kammaren 

viskas och överläggs det. Rahm verkar satsa på det nya sty-

ret, och det förmodas att han traktar efter ett superinten-

dentskap i Jämtland och Härjedalen. I god tid innan striderna 

hade de som hade något gömt undan sitt silver och andra 

tillgångar, men i prästgården går det ingen nöd på folk. Kyrk-

silvret hade man sänkt i Ragundasjön i akt och mening att ta 

upp det när orostiderna var över. 

(100 år senare tömmer Vild-Hussen genom sitt misslyckade 

experiment att skaffa utloppet en ny fåra vid sidan om den 

vilda Gedungsen sjön, och i dyn återfinns silvret).  

Men krigslyckan vänder, och lika lätt som norrmännen kunde 

inta Jämtland lika lätt kan svenskarna återta landskapet. Och 

nu vankas nya tider, nu skall äntligen trohet mot Sverige och 

ordning piskas in i de uppstudsiga jämtarna. Och Karl XI har 

den rätte mannen härför, fältmarskalken Jacob Fleming. På 

nyåret 1678 kallar han de ledande bönderna och präster- 

skapet till Frösön till ting. Nu skall räfst hållas. Även Olof 

Rahm är kallad och anar att detta kanske är sista gången han 

ser sin kära maka. Kvällen innan avresan tömmer han för 

Karin sitt hjärta på det som sedan den förste sonens död 

tryckt honom. Sonen hade visat stora anlag för studier och 

hade skickats till Gävle för att förkovra sig. Vid nitton års ål-

der hade han kommit i kontakt med en fritänkare som ifråga-

satte hela Bibelns budskap och ådagalagt en rent ateistisk 

uppfattning. Sonen blir intresserad, tar del av några skrifter 

som sätts i händerna på honom, och i sin ungdomliga iver 

berättar han öppet om vad han hört. Att under 1600-talets 

pietism ifrågasätta Bibeln och det kristna budskapet var inte 

bara oerhört, det var att sätta sig upp mot Kristi Gudoms he-

lighet – det var kätteri av grövsta arten. Och för Gudsförne-

kelse finns det bara ett straff – döden. Trots faderns böner 

om nåd verkställs straffet och sonen halshuggs. Detta var en 

av få – den enda?   

– avrättningar för kätteri under 1600-talet. Detta tar Rahm 

hårt och hans tidigare svensksympatier viker nu för möjlig-

heten att få hämnd genom att satsa på danskarna i den nya 

tiden. Så förstår i vart fall Karin hans bevekelsegrund för att 

satsa på en dansk-norsk regim i Jämtland. Men nu är det för 

sent. Rahm, som ende präst, och 14 bönder döms på Frösön 

till döden för landsförräderi. Och avrättningen bestäms till 

den 27 maj på den gamla marknads- och avrättningsplatsen 

Tibrandshögen vid Rödösundet väster om Frösön. Och nu 

börjar Karins heroiska resa för att hos konungen utverka nåd 

för sin make.  

Visst hade han flera gånger vänt kappan efter vinden, men 

han hade i synnerhet i början av sin tjänst även gjort svens-

karna stora tjänster.  

Att för en ensam kvinna i sextonhundratalets Sverige resa 

från Ragunda i Jämtland till Stockholm var även under 

gynsamma omständigheter nästan en omöjlighet. Men Karin 

drivs av sin kärlek till mannen och sin vilja att inte låta sina 

barn leva vidare med oket att deras far avrättats som lands-

förrädare, kanske kom nya saker till Olofs förmån senare 

fram. En fördel har hon: I prästgården har aldrig saknats 

pengar och hon har sin pengapung och dessutom många 

mynt insydda i kjolen.  

Att färdas i väglöst land, vilket Sverige vid denna tid i stort 

sett var, innebar att vandra, rida, resa med häst och vagn, 

eller följa med någon av de fåtaliga postturer som fanns. 

Efter flera veckors mödosam resa i en vårtid där snön under 

medarna börjar försvinna söder om Sundsvall och vagnarna 

därefter sjunker ner i tjällös jord, är hon till slut framme i 

Stockholm. Hon hastar direkt upp till slottet för att söka audi-

ens inför kungen, men kastas på porten med oförrättat 

ärende.  

Tiden går, Karin känner ännu inte till tidpunkten för avrätt-

ningen, men vet att dagarna är räknade. I sin desperation att 

få tala med kungen kastar hon sig en dag när kungen lämnar 

slottet för att rida till Karlberg framför kungens häst, som 

stegrar sig och stannar. Kungen blir bestört, men samtidigt 

intresserad av denna kvinna som verkar så angelägen och 

lovar att nästa dag ta emot henne på slottet. Karin framför 

med bävan men också med en spirande förhoppning sitt nå-

deärende.  

Kungen tar mindre intryck av vad kvinnan har att berätta än 

av hennes mod och strapatser och lovar utfärda ett nå-
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debrev, att dödsstraffet måtte omvandlas till fängelse. Men, 

säger kungen „det är idag den 17 maj, avrättningen är den 27 

maj och du har 60 mil att färdas. Lycka till!“. Först nu får Ka-

rin veta avrättningstidpunkten, hon vet att resan hit tagit 

flera veckor och att uppgiften egentligen är omöjlig.  

Men hon har nådebrevet! Och med det närmast sitt bröst vill 

hon göra det omöjliga möjligt. Dag och natt, ofta halvt med-

vetslös, färdas hon mot norr. Körkarlarna, som ofta är ovilliga 

att riskera häst och vagn under nattliga färder, övertygar hon 

med de sista av de mynt hon förvarat i kjolen. På avrättnings-

dagens morgon når hon Brunflo vid Storsjöns sydöstra spets. 

Nu är det inte långt kvar!  

Men motgångarna är inte slut och hon får vänta dyrköpta 

timmar på vidare skjuts. Vid middagstid närmar hon sig 

Kungsgården på Frösön, där fångarna förvarats inför den 

stundande avrättningen, och finner gården tom. Hon hastar 

vidare till Rödösundet och ser hur avrättningen redan börjat. 

Strax innan Karin kommer fram till stranden har färjkarlen 

rott över en sista gång med skådelystna besökare, sett sig om 

och konstaterat att stranden är tom och därefter anslutit sig 

till den stora folkskaran som under skrål och skrän ville be-

vittna skådespelet.  

Eftersom Olof Rahm var den ende „högreståndspersonen“ 

som skulle halshuggas är han sist i raden. De dömda bönder-

na leds en efter en upp och bilan faller. Karin skriker allt vad 

hon förmår, men i larmet kring avrättningen är det ingen som 

hör henne. Sist i raden ser hon sin make föras upp mot stup-

stocken, han ställer sig på knä, bödeln lyfter sin bila, den fall-

ler och Olof Rahm är död.  

I  samma ögonblick hör man ett gällt skri från andra stranden, 

ser där en kvinna ligga medvetslös, i handen kramar hon 

krampaktigt ett papper. När sammanhanget står klart får 

Karin löfte om att begrava sîn make i vigd jord, vid Frösö 

kyrka, och inte i själva avrättningshögen som var den nesa 

som även i döden gällde för de avrättade.  

För Karin och barnen blir det efter vad som hänt omöjligt att 

bli kvar i Ragunda och Jämtland och de flyttar till en släkting i 

Finland. Karin är fysiskt knäckt men vet i sitt hjärta att hennes 

kärlek drivit henne att göra det omöjliga. Att det i slutändan 

ändå inte räckte låg utom hennes möjligheter – upprättelsen 

och prestationen kunde ingen ta ifrån henne.  

Så blev berättelsen om Olof Rahm i slutändan en berättelse 

om „Herr Olofs hustru“. 

 

 
Sven-Erik Gunnervall 
(fritt efter en roman av Hildegard Löfbladh, 1948, som bygger 
på en verklig händelse)  
 
Foto Sven-Erik Gunnervall. Bild sidan 19 Ragunda gamla 
kyrka. Bild denna sida Series Pastorum. 
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Tack för ert stöd 

Svenska kyrkan är en mötesplats där viktiga samtal hålls, vänskaper knyts och traditioner firas. Både barn och  

vuxna som vistas några år utomlands eller spenderar större delen av sina liv här finner en plats hos oss.  

Ditt företag kan stödja denna viktiga verksamhet – och som tack erbjuder vi profilering med ditt företags logo-

type i Rundbrev.  

I Schweiz kan företag göra skatteavdrag för stöd till kyrkan. Vi lämnar ett kvitto på beloppet som är  

avdragsgillt i deklarationen. Ditt företags stöd är värdefullt och kan ses som en ”win-win” affär. Det vi ger till-

sammans kommer svenskar här till del.  

Svenska kyrkan Zürich-Basel 

Expeditionen 

Telefon: +41 (0)44 362 15 80 

zurich@svenskakyrkan.se 

Kyrkoherde 

Magnus Nordström 

magnus.nordstrom@svenskakyrkan.se 

Telefon: +41 (0)79 416 77 32 

Kyrkorådets ordförande 

Anna Tengå 

anna.tenga@svenskakyrkan.se  

Telefon: +41 (0) 76 400 99 62 

Kyrkorådets vice ordförande 

Victoria Heiniger 

victoria.heiniger@gmail.com 

Telefon: +41 (0)76 308 67 28 

 

Svenska kyrkan Lausanne-Genève-Bern 
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Marcus Heutmann 
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