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Mitt liv – rakt från hjärtat 

 

Förord 

 

Denna bok är skriven rakt ut ur mitt hjärta och handlar om mitt liv som varat i nu snart 46 

år. Min avsikt har varit att vara så ärlig, sann och uppriktig som jag kan och som diverse 

saker tillåter, tex tystnadsplikten inom försvarsmakten eller omsorg om personer som 

skulle kunna fara illa om jag skulle skriva allt. Jag har försökt skriva som jag känt, tänkt 

och upplevt saker med tanken att det kanske kan trösta, leda och styrka någon annan 

andlig sökare, vilket jag varit under hela mitt liv, om än länge en vilsen sådan. Kanske kan 

det leda någon människa till Jesus Kristus eller åtminstone till att börja söka Honom, och 

om det blev så vore det en stor glädje. Om det skulle bli så för åtminstone en enda 

person, en källa till tröst och hopp, då har det varit värt allt arbete.  

 

Jag vet att jag är helt okänd för de allra flesta och jag har en stark önskan att låta det 

förbli så. Men jag har en stark önskan att människor kanske genom denna bok, skriven på 

ett ärligt, öppet och "naket" sätt, ska få uppleva den underbara och livsförvandlande 

kraften som finns i Den Uppståndne Mästaren, Jesus Kristus, som jag en dag fick 

möta. Om det skulle bli så går all ära till Honom som lever och verkar i mig, Jesus Kristus, 

Guds Son, för denna bok är jag övertygad om är skriven under Hans ledning.  

 

Byske februari 2017 
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Barndomen del ett  
 

Jag föddes i Umeå den sista april 1971, och i samband med det finns det en av många 

roliga episoder från min älskade far. Jag var nummer två i skaran av idag totalt fem 

syskon, tre år före mig föddes min storasyster Jenni, och när jag såg dagens ljus så var 

min pappas första, spontana ord: "en pojke!", med en röst fylld av glädje och viss stolthet. 

Sen gick det bara en sekund eller två så sa min far, lika spontant: "tur att det inte blev 

första maj!" 

 

Min pappa har aldrig varit någon övertygad socialist och heller aldrig varit känd för 

någon överdriven diplomatisk förmåga eller att väga och med överdriven omsorg välja 

sina ord. Men en sak är säker: man behöver aldrig fundera på var man har min far, utan 

han säger alltid vad han tänker och tycker, och det är också väldigt skönt, för man slipper 

gå och fundera över det. Men jag älskar min käre far precis som han är och det är jag 

långt ifrån ensam om.  

 

Mina första år bodde jag och min familj i Umeå medan min pappa studerade till läkare 

där. Redan innan pappa hade fått sin första, fasta anställning så hade mamma och pappa 

fått tre barn: Jenni, född -68, Konrad, dvs jag, född -71, och Andreas, född -72. De levde i 

enkelhet, utan överflöd, på pappas studiemedel och lite extraknäck och kunde inte unna 

sig särskilt mycket. Det har fortsatt att prägla mina föräldrars liv även när de med åren 

fick bättre ekonomi, och det är något som starkt tilltalar mig.  

 

Min egen tendens till att få "fixa idéer" visade sig tidigt när jag någon gång i tvåårsåldern 

började fråga: "är det nyttigt?" varje gång något ätbart serverades. Om mamma svarade 

"ja" så åt jag med stor aptit. En dag ville mamma unna oss i familjen något gott, en 

kokosboll, som hon serverade efter maten. Min fråga kom: är det nyttigt? Mamma 

tvekade en kort sekund. Om hon svarade nej misstänkte hon starkt att jag inte skulle äta, 

och hon ville verkligen unna oss barn något lite extra. Så hon svarade: ja, och då åt jag. 

Min mamma har ett väldigt känsligt samvete och har ibland ännu dåligt samvete över det 

svaret, även om jag förstår henne fullt ut för hennes svar.   

 

Redan tidigt i min barndom blev jag familjens "olycksfågel". Jag var nog inte det svarta 

fåret, i skolan skötte jag mig nog mer eller mindre exemplariskt och jag tror inte att jag 

var överdrivet svår hemma heller, men jag hade en tendens och förmåga att råka illa 

ut. Jag ska ge några exempel på det. Första gången var när min storasyster blev svartsjuk 

när barn nummer tre kommit, Andreas, och hon helt plötsligt var "nummer tre", om än 

det såklart inte var helt objektivt sant, hon var ju såklart lika älskad då som hon hela tiden 

varit. En gång var jag och Jenni ensamma i ett rum och helt plötsligt hörde mamma hur 

hon sa: nu Konrad, nu ska Du få! Så tog hon en sax och klippte mot ögat, men jag hade 

änglavakt och bara ögonlocket fick en skada, synlig ännu idag. Jag vet inte hur många 

gånger Jenni har bett om förlåtelse för det, inte heller vet jag hur många gånger jag har 

sagt: jag har förlåtit Dig! Än mer, jag älskar min syster, idag mer än någonsin.  

 

 



 

3 
 

En annan gång hade jag fått tag på en stickpinne, något jag knappt vet om de idag 

existerar eller används, men jag lyckades stoppa in den i vägguttaget och fick mig en 

rejäl stöt. Men jag vet inte om det gjorde någon större skada på mig, men där kan det 

nog råda en del delade meningar om hur det verkligen blev med det saken...  

 

Vid ett annat tillfälle i min tidiga barndom stod min syster och sa ”hej då” till en kompis. 

Jag stod bredvid och lyssnade, med ett av mina fingrar, vänster ringfinger, inom 

räckvidden för gångjärnen. När min systers kompis hade gått så stängde Jenni dörren 

med en smäll och fingertoppen var avklippt. Det var första gången min pappa fick sy mig, 

men det skulle bli flera. Länge plågades jag av tanken på att jag aldrig skulle kunna bli 

gift eftersom min maka då vid altaret skulle se mitt skadade finger och fly altaret i panik. 

Tidigt i min barndom, vid två års ålder, fick jag mässlingen och en svår 

hjärnhinneinflammation och var riktigt dålig, nära döden. Än en gång bevarade Herren 

Gud mig. Det är inte helt omöjligt att jag kanske fick någon bestående hjärnskada i 

samband med detta, men ett faktum är att jag under mitt liv varit mer drabbad av 

psykiska sjukdomar än mina syskon. När jag var som sämst låg jag i ett helt mörkt rum 

och ropade i svår smärta: det är så ljust! Det är så ljust!  

 

En gång när jag gick i högstadiet flög jag rakt över styret och föll handlöst när jag 

cyklade i full fart eftersom framskärmen hade kilat fast framhjulet så att jag flög som en 

vante. En kvinna som körde bil och såg det på avstånd tänkte: det där överlevde han inte! 

Hjälm hade jag inte, och min första reaktion, som vanligt, var att studsa upp och 

konstatera att jag förlorat tid, eftersom jag, såsom varandes min fars son, var sen till dit 

jag skulle, vilket var Mobacken med min barndomskompis Fredrik Hedlund. Jag reste mig 

upp och kunde konstatera att något varmt fanns i mina händer och när jag tittade efter 

så var det blod som strömmade ner i strida strömmar från min haka. Kvinnan stannade 

bilen och körde mig till familjen Hedlund, där Gunni, sjuksköterska till yrket, fick stopp på 

blodflödet och sedan skjutsade mig till sjukhuset i Skellefteå. Där låg jag och väntade tills 

min pappa dök upp. Glad i hågen, som nästan alltid, och alltid vetandes på råd, så tittade 

han sig omkring i rummet, för pappa jobbade egentligen inte där och då, men han letade 

fram en del saker och tolv stygn senare var jag ”ready to go again”.  

 

Detta följde mig under hela min uppväxt och jag var helt klart den av oss fem syskon som 

fick mest "törnar". Två gånger fick jag stockar i huvudet, ett finger avklippt, avsvimmad 

efter en motorcykelolycka och lite annat. Vad det beror på är ju såklart lite svårt att veta, 

men jag kände mig inombords alltid lite som en olycksfågel. Inte bara till det yttre, utan 

jag kände och tyckte djupt inom mig att jag var oduglig, omöjlig att älska och inte dög 

till något alls. Med åren har jag ibland undrat om det kanske var Den Onde som ville 

komma åt mig, och jag håller det inte för omöjligt att det kan vara så. Men Den Onde kan 

inte göra något som Gud inte har tillåtit, eftersom Jesus Kristus har givits all makt i 

himlen och på jorden, så Gud har både tillåtit det och bevarat mig genom det, med en 

god avsikt, för Gud handlar alltid i nåd, trofasthet och barmhärtighet, för att vi ska växa 

till vår inre människa. Kanske ville han lära mig vilken makt Han har att bevara, genom 

allt? Eller visa mig hur mycket Gud älskar mig och hur mycket Den Onde avskyr mig? En 

dag kanske jag förstår fullt ut.  
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Men nästan allt jag tog mig för eller gjorde blev jag duktig i, inte minst i skolan var jag 

redan från barnsben duktig, hade lätt att lära och hade bra betyg i allt utom en del 

praktiska ämnen, såsom slöjd och hemkunskap. Men känslan i mitt innersta av att inte 

vara älskad, oönskad och oduglig i det mesta kunde jag aldrig bli av med, trots fina betyg 

både i grundskolan och naturvetenskapligt gymnasium, och trots tolv år som en ganska 

väl renommerad, ja, på gränsen till beryktad, och väl övad reservofficer (kapten) vid den 

tidens, vågar jag påstå, bästa och yppersta elitförband vårt land hade att komma med, 

Fallskärmsjägarskolan i Karlsborg, med bara kustjägarna som enda seriösa medtävlare.  

 

Men allt detta till trots kände jag mig ändå innerst inne oälskad, oönskad, helt 

oförmögen till vare sig det ena eller det andra. Ibland när jag var liten så nynnade jag på 

låten: "Du vet väl om att Du är värdefull?" men jag ändrade orden på slutet till "värdelös" 

och trodde nog att jag gjorde det på skoj, men med tiden har jag insett att det fanns en 

djup sanning i det som jag inte själv förstod då, för jag var absolut inte helt medveten om 

hur jag kände i mitt innersta.  

 

Detta fick dock sin lösning när jag fick möta Jesus Kristus. Då vände allt mer eller mindre i 

ett "trollslag". Helt plötsligt fick jag ett oskattbart värde, helt plötsligt kändes det som att 

jag var en dyrbar ädelsten i Guds ögon. Det var dock inte någon skrytsam kärlek, för jag 

varken såg eller ser mig som förmer än någon annan. Nej, Gud har genom ett möte med 

Jesus Kristus fått mig att känna och se hur otroligt älskad jag är, men att varenda en av 

människorna i min omgivning är precis lika älskade av både Herren Gud och av mig 

själv. Jag känner mig oskattbart älskad och dyrbar i Guds Ögon, men ser alla mina 

medmänniskor såsom lika älskade som jag, vilket såklart också är sanningen, för Gud har 

inte anseende till person.  

 

Jag känner mig i och för sig fortfarande på många sätt djupt oförmögen till det allra 

mesta här i livet, vare sig det är praktiskt arbete eller förkunnande av Guds Ord. Djupt 

inom mig känner jag samma känsla av total oförmögenhet och innerlig svaghet. Men nu 

finns också en annan ton i mitt innersta. Det är liksom en stilla susning som säger: visst är 

Du oförmögen till det allra mesta här i livet och på jorden, men Jag Är med Dig, och för 

Mig är allting möjligt och Jag både kan verka och verkar i och genom Dig. Jag står vid 

Din sida, och Mig har blivit given all makt i himlen och på jorden, så var Du frimodig och 

gå framåt, Mitt lilla, svaga, sårbara men oändligt älskade och dyrbara barn. Den stilla 

aningen eller susningen är såklart Jesus Kristus, Konungarnas Konung och Herrarnas 

Herre. Det är inte någon liten vän att ha vid sin sida, i sitt hjärta och i himlen... 
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Barndomen del två 

 

Från mina första år i livet när vi bodde i Umeå har jag inga minnen, däremot har jag fått 

många episoder berättade för mig som visar att jag redan tidigt var ett väldigt livligt och 

ivrigt barn, med en ständig vilja och strävan att gå framåt. Jag började gå när jag var nio 

månader och sprang när jag var tio. När jag var i ettårsåldern, lite drygt, så fick mamma 

ta bort alla blommor från fönsterposterna eftersom jag då börjat klättra på dem och välte 

ner alla blommorna. Jag var också den ende av mina syskon som fick bära en enkel hjälm 

på huvudet i de tidiga barnaåren eftersom jag så ofta föll och slog mig. Det finns sk 

diabilder på när jag står där med en tyghjälm på huvudet, i full fart lekandes med 

Andreas, min lillebror, och det ser ganska så roligt ut, anser jag, även om jag såklart ser 

sådana bilder med ett stort leende och värme i hjärtat.  

Jag var ganska så äventyrlig och hade en viss framåtanda och om det finns det några 

episoder från när vi bodde i Kåge, 10 km norr om Skellefteå. När min moster Elisabet 

skulle sköta mig så suckade hon ofta och tyckte att jag var lite omedgörlig. Hon sydde ett 

lapptäcke och så fort hon lagt det på plats och vände sig om så var jag där och slet ut 

alltihop på golvet, till min mosters stora förtret. En gång utbrast hon: Konrad är ju helt 

hopplös att sköta, så fort man vänder sig om så är han på språng. 

 

En annan gång hade jag på nytt änglavakt. Jag var väl kanske 2–3 år gammal och jag 

hade hunnit smita hemifrån och gått över den relativt stora vägen i Kåge, in i 

tobaksaffären. Ägaren hade, kanske rätt så naturligt, anat att allt inte stod rätt till när en 

2-årig pojke dök upp ensam i affären och försökte uppehålla mig genom att ge mig en 

lakritspipa. Än idag älskar jag dem, dvs lakritspipor. Jag gick ut ur affären och min 

mamma fick syn på mig där jag stod med pipan i munnen och liksom tittade mig 

omkring, undrandes vart jag skulle härnäst. Allt detta hände, tror jag, i Kåge, men inget 

av detta har jag det allra minsta lilla minne av.  

 

Mina första minnen har jag från Ersmark, väster om Kåge, där vi bodde i något år innan vi 

1976 flyttade till Byskeby, en liten, otroligt vacker, obetydlig by fyra km väster om Byske. 

Mitt sista och kanske starkaste minne därifrån var när jag, min lillebror Andreas och vår 

granne Rikard tog våra cyklar och cyklade ett "sista varv runt kvarteret" och jag minns att 

jag kände ett ganska så starkt vemod och viss nostalgi. Sen lämnade vi Larsvägen i 

Ersmark, där det formligen kryllade av barn, och flyttade till Byskeby, en by med kanske 

ett trettiotal invånare med ett enda barn inom en kilometers avstånd i min och Andreas 

ålder.  
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Byskeby var och är otroligt vackert, i synnerhet på sommaren, men omställningen blev 

lite svår för mig. Jag tror att jag redan då, i åldern 6–9 år, började visa tecken på anlag för 

depression och svårmod, vilket jag nog ärvt från min morfar. Jag kände mig ofta ensam 

och lite dyster och kunde tycka att livet var tomt och lite meningslöst och redan en vecka 

in på sommarlovet kunde jag börja tänka: snart är det slut på sommarlovet, för det rusar 

snabbt fram.  

Jag och min djupt älskade bror Andreas lekte såklart mycket tillsammans men var, och är, 

olika på många sätt och vis. Jag var, redan från barndomen, en väldigt snäll och känslig 

person som ogärna ville såra någon eller göra någon annan illa. Andreas var och är också 

snäll, men inte lika känslig som jag är. Ett exempel på det var när jag i sjuårsåldern 

besökte en "gammal tant" med övriga familjen. Tanten ville vara snäll och bjöd oss barn 

på en chokladpralin och jag tog av papperet, stoppade den i munnen och bet till rejält. 

Till min mammas förvåning såg hon mig sedan springa som en skottspole runt hörnet på 

huset, till synes utan anledning. Lite senare förstod hon att jag direkt känt att det var 

punsch inuti och jag ville inte göra tanten ledsen eller skämma ut mina föräldrar genom 

att spotta ut den publikt, utan jag sprang runt hörnet så att ingen skulle se det och bli 

ledsen.  

Men med sorg och smärta i mitt hjärta så måste jag säga att så var det ofta inte med 

Andreas. Vi lekte jättebra tillsammans och hade mycket roligt ihop, men ofta blev jag förr 

eller senare jättearg på min bror och vi slogs nog nästan varje dag, eller i alla fall alldeles 

för ofta. Eftersom jag var ett år äldre och därmed lite starkare, och dessutom alltid var ett 

snäpp mer envis och lite argare än Andreas, så avlöpte det alltid till min fördel. Idag är 

dessa slagsmål en stor sorg och smärta för mig, men jag kan inte få det ogjort. Jag har 

bett honom om förlåtelse flera gånger, både i mitt gamla liv, men framför allt sedan jag 

fick möta Jesus. Andreas har sagt att han har förlåtit mig och att han inte tog någon 

större skada av det sett till vem han är idag, men smärtan över det kommer tillbaka när 

jag tänker på det.  

Sett till vem han är idag så har han rätt: han har inte lidit skada av det. Jag är stolt över 

alla mina syskon och älskar dem var och en på ett unikt sätt, men Andreas har verkligen 

blivit vad hans namn betyder: en människa. Det jag är mest stolt över i hans liv är inte 

hans yrke som ortoped, där jag vet av pappa att han är mycket duktig, vilket inte alls 

förvånar mig, för hans betyg i skolan var snäppet bättre än mina och han var alltid den 

mer händige av oss två. Men hans yrke är inte det som gläder mig mest, utan hans roll 

som föredöme och pappa för tre pojkar, Sven, Ragnar och Erik, och som make till Frida, 

hans fru. Men dessa frukter i hans liv beror nog inte på våra slagsmål. Nej, detta är trots 

allt det, och det ger mig en sådan förtröstan på Herren Jesus: det vi och Den Onde ställer 

till med kan Jesus inte bara plåstra om, utan göra det strået bättre än det var innan. Det 

är min älskade bror Andreas ett tydligt bevis på, även om han till dags dato inte sagt sitt 

hjärtas fulla ja till Kristus.  
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I skolan  

 

Även om jag ofta bråkade med min bror Andreas hemma så var jag nog oftast ett 

föredöme i skolan på många sätt. Jag lydde mina lärare till punkt och pricka, såvitt jag 

kan minnas, och fick jag en tillsägelse av en lärare så var jag förskräckt i en vecka 

därefter, med kanske en smulas överdrift. Det hände såklart att jag på någon rast 

hamnade i slagsmål med någon klasskompis, men det begränsade sig till brottning tills 

dess att någon hade givit sig, för på den tiden gällde det att när någon gav sig, då gällde 

nåden och bråket var slut.  

Jag hade nog ganska tidigt en djup känsla för rätt, fel och rättvisa och ett känsligt 

samvete, något man kan kalla för ett rättspatos, och även om jag såg och hörde väldigt 

lite mobbing på den tiden så tog jag illa vid mig och ville ställa mig på den mobbades 

sida om jag stötte på det. Kunskapen om Guds bud kommer aldrig att frälsa någon enda 

människa, men så länge vårt samhälle har dem kvar och levande i våra hjärtan så hålls 

våra hjärtans ondska, vår syndanatur, tillbaka. Det är en stor förlust för vårt land att vi 

idag avskaffar dem, och även om Jesus ändå har allt i Sin Hand så vållar det och kommer 

att vålla vårt land allt mer stor skada. Att frukta Gud, Hans bud och Hans Ord är en stor 

tillgång för ett land, och Sverige byggde sitt välstånd i och för sig delvis tack vare 

socialdemokraterna och genom att vi slapp två världskrig och en del andra orsaker, men 

den allra främsta orsaken till det välstånd som kommit över vårt land och skonsamhet 

från katastrofer och annat beror på att vårt land byggdes på kristen grund, med ett kors i 

vår fana, och med hörsamhet inför Guds Ord och bud, sett som helhet.  

Jag hade mycket lätt att lära och tyckte att det mesta var både roligt och intressant och 

var oftast en av de främsta i klassen i de teoretiska ämnena. I slöjd och vissa former av 

gymnastik, såsom friidrott och redskapsgymnastik, hade jag det svårare, men fick ändå 

helt ok betyg även i dessa ämnen.  

Jag var däremot mycket mindre "pluggig" än min storasyster och slarvade redan tidigt, 

efter en termin i årskurs sju, med läxorna och läste ofta till proven först kvällen före eller 

så, kanske två eller tre kvällar innan. En stark instinkt i mig har alltid varit, eller var innan 

jag fick möta nåden i Jesus Kristus, viljan att tävla och inte ge upp. En barndomskompis 

kallade mig ibland för Konrad "jag-ger-mig-aldrig" Nyström. Alla mina syskon är envisa, 

uthålliga, viljestarka och kämpar in i det sista och även om det inte längre är särskilt 

viktigt längre för mig att vara starkast eller envisast så känner jag någonstans i mitt hjärta 

att jag vet att jag i alla fall inte ger mig först av dem när det kommer till kritan, dvs när 

det verkligen gäller eller är allvar, utan jag tror nog innerst inne att det snarare är 

tvärtom. Det tror jag är sant, även om det inte är det viktigaste för mig längre.  
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När jag började högstadiet så var min tanke: jag ska slå min storasyster Jenni i betyg i 

nian! Vi besökte högstadiet när vi gick i sexan och fick träffa de flesta av lärarna. En lärare 

ropade upp alla namn och sa något om var och en av oss. Om mig sa han: Konrad 

Nyström, ja, Du är ju en bror till Jenni, så vi får se om Du är lika duktig som henne! Gissa 

om det triggade mig! Men jag slog henne inte och det berodde nog inte i första hand på 

mindre begåvning, utan på att jag alltid haft svårt för ordning och struktur, medan min 

syster är ett strukturellt fenomen. Hon hade full koll på dagar för läxor och prov, medan 

jag kunde komma på just när jag gått och lagt mig, vilket bokstavligen hände en gång 

vid tiotiden på kvällen, att jag hade prov nästa dag. Det skulle aldrig ha hänt Jenni, såvitt 

jag vet och förstår. Jag brukar skoja och säga att jag sprider ordning överallt där jag går 

fram, men med ett "o" framför. Idag har jag dock, i alla fall vanligen, Kristi frid som 

regerar i mitt hjärta så idag är det nog endast sant på det praktiska planet, inte i hjärtat.  

När jag gick ut högstadiet så hade jag ingen aning om vad jag ville med mitt liv eller 

vilket yrke jag ville ha. Denna oförmåga att veta vad jag känner innerst inne, kunna sätta 

ord på det, veta vad jag vill och sedan utföra det har vållat mig mycket svårigheter i livet 

och det fick sin lösning först den dag jag fick möta Jesus. Då först visste jag vad jag ville 

med mitt liv: jag ville bara vara hos och med Honom! Eftersom jag inte visste vad jag ville 

bli så tänkte jag på ett annat sätt och som var naturligt för mig: vad är den svåraste och 

mest krävande utbildningen? Den vill jag gå! Varför jag tänkte så vet jag inte, men det var 

väl min instinkt att tävla och prestera som fick styra.  

I skolan var jag duktig på alla teoretiska ämnen och ganska så bra i idrott. Jag lydde mina 

lärare till punkt och pricka och var nog lugn i klassrummet under lektionerna. På rasterna 

var det väl mest fotboll, men lite snöbollskrig blev det väl nu och då också under vintern, 

som var helt annorlunda på 80-talet. Då och då slogs jag med någon klasskompis, men 

på den tiden var det brottning som gällde, inga sparkar och knytnävsslag, och när någon 

gav sig så slutade man. Så var det på den tiden.  

På 80-talet var jag mycket intresserad av politik och lyssnade alltid lyhört på nyheterna 

och pappas små kommentarer. Pappas kommentarer var nog oftast ganska så sanna, 

men alltid pro-amerikanska, pro-israeliska, pro-borgerliga och alltid negativa till 

Sovjetunionen, Palme och PLO. Detta tog jag såklart till mig i mångt och mycket, men 

prövade det även själv i mitt hjärta, och även om jag idag anser att min pappa oftast 

hade rätt i sak, så kanske han hade en tendens att överdriva en aning, en tendens som 

jag ibland också har.  

Jag hade på 80-talet en ganska så stor kärlek till USA, Ronald Reagan och Zeb Macahan. 

En gång när jag fyllde år så fick jag ett handskrivet vykort från självaste Ronald Reagan. 

Han tackade för mitt hängivna och trofasta stöd till honom. På framsidan var det en bild 

på honom och Nancy där de besökte terrakotta-armén i Kina. Visst är det så att det var 

skrivet på svenska och att handstilen var mycket märkligt lik min storasysters, men att det 

ändå var min store ”idol” från den tiden Ronald Reagan som skrivit det tvivlar jag inte 

på… 
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Vid ett tillfälle hade jag lyssnat på nyheterna och det sades något om USA, Nicaragua och 

de sk Contras, ibland kallade rebeller, ibland frihetskämpar. Pappa satt och såg och sin 

vana trogen kom det en och annan kommentar ur hans mun om hur saken förhöll sig i 

verkligheten. Idag skulle jag nog säga att sanningen låg någonstans mitt emellan, om än 

med lite övervikt för det pappa sa, men dagen efter hade vi lektion med Bosse Käller, SO-

lärare på Byske-skolan, den bäste och duktigaste lärare jag haft i hela mitt liv.  

 

Bosse började lektionen genom att han på sitt sedvanliga sätt tog pekpinnen, höll den 

längst upp med båda händernas handflator över toppen på den och med hakan vilande 

ovanpå händerna. Så började han oftast lektionerna. Sedan tystnade han en kort stund, 

väntade in lugnet som alltid vilade över hans lektioner, tittade på oss bakom sina 

glasögon och sa dröjande efter en liten stund: 8B, senaste nytt? Med det menades att vi 

skulle nämna någon eller några av de senaste nyheterna, vilket vi alltid hade som läxa till 

hans lektioner. Jag räckte upp handen och sa något kortfattat om Nicaragua och Contras 

och kallade dem för frihetskämpar. Bosse lyssnade, och sa sedan något i stil med: ja, det 

Du säger är sant, men tänk också på att det även är så här det ligger till, där han sa något 

om att USA starkt stödde och blandade sig i Nicaraguas inre angelägenheter genom 

Contras. Jag kom med ett nytt argument, Bosse lyssnade och svarade, och så höll vi på 

några gånger. Ett sakligt argument bemöttes med ett annat sådant, helt utan hårda ord, 

ilska eller något sådant.  

Tystnaden vilade över klassrummet, dock en behaglig sådan. Det vilade alltid en stor frid 

över både Bosse och hans lektioner, och detta var inget undantag. Jag tror att det var 

uppenbart för alla, inklusive mig och Bosse, att vi båda var ute efter sanningen, och inte 

att segra över den andre. Det var också uppenbart att vi båda hade relevanta och väl 

grundade argument, dvs de var giltiga. Det var också uppenbart att vi tyckte helt olika i 

själva sakfrågan och att vi nog inte, under överskådlig framtid, skulle bli ense i frågan. Här 

visade Bosse, utan en massa program eller kurser om värdegrund, ett lysande exempel på 

praktiskt ledarskap och sann demokrati. Han tystnade, vände sig mot klassen, återigen 

med hakan på händerna och vilande på pekpinnen. Efter en kort stund sa han: 8B, gör 

som Konrad, skaffa er en åsikt och kämpa för den! Bosse visade i praktisk handling att 

sann demokrati handlar om att alla har rätt att både hysa en åsikt och yttra den, och även 

om man inte är överens i sak så kan man både respektera och tycka om personen, för så 

kände jag för Bosse och så tror jag att han kände för mig. Vårt land har förlorat mycket 

vad gäller förmåga att skilja på sak och person.  

Ett annat minne är när Bosse lämnade tillbaka rättade prov i SO till vår klass. Bosse sa 

bara följande ord rakt från hjärtat: jag har nu rättat era prov, och jag nämner inga namn, 

men det finns några här i klassen som har svar på en del frågor som är väldigt lika 

varandra. Jag säger inte att det är så, men om det är som jag misstänker så är ni inne på 

en mycket farlig väg. Bosse tystnade och man kunde höra en knappnål falla, och om det 

var någon som verkligen hade fuskat så tror jag att de tänkte sig noga för nästa gång 
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den tanken dök upp i dem. Att varna på ett rätt sätt är inte lätt, men detta var en bra 

varning och rätt framförd, anser jag.  

Vi kan ha hur mycket kurser om värdegrund som helst om inte vi vuxna, lärare och 

föräldrar, har den "tyngd", det allvar och den känsla för sanningen, för vad som är rätt 

och sant och inte, som tidigare generationer hade som tex Bosse Käller. Kurser i 

värdegrund är ett slag i luften om inte vi vuxna visar i ord och handling vad vi står för. 

Det enda som verkligen påverkar våra barn är det vi innerst inne tror på och står för, och 

det visar sig i det jag skulle vilja kalla för "sanningens minut", dvs när man känner 

varandra på pulsen. Vi vuxna måste visa våra barn hur man ska handla, inte bara ge dem 

tomma ord, för barn gör inte som de vuxna säger, utan som de gör.  

Jag var nog både omtyckt och respekterad i min klass, och jag tyckte själv om alla i min 

klass. Jag känner ännu idag en värme och kärlek till mina gamla klasskompisar, även om 

jag nog hade mer gemensamt med min klass på gymnasiet, då jag gick natur. Men jag 

var nog lite annorlunda än de flesta i min klass på grundskolan. I det s.k. elevrummet var 

jag vid ett enda tillfälle under tre år på högstadiet. Den främsta orsaken till det var nog 

att det spelades mycket hårdrock där, och det var jag inte så förtjust i. Dessutom tyckte 

jag nog att de andra killarna där var tuffare än jag var och jag var blyg för tjejerna.  

 

Nej, på rasterna var det antingen innebandy utomhus som gällde, eller bordtennis. Jag 

umgicks nog mer eller mindre varje rast med min bästa kompis på den tiden: Patric 

Lindström. Han var intelligent, ambitiös i skolan och stod politiskt på samma sida som 

jag: USA, borgerliga sidan och moderaterna, som jag röstade på fram tills jag blev frälst. 

Han var klart bättre på bollsporter än jag var, framför allt fotboll, men även där fanns 

sporter där vi var jämna, som tex i innebandy. I friidrott hade jag inte en chans. I 

racketsporterna var jag bättre, framför allt i bordtennis och badminton, tills jag blev sjuk i 

OCD och mer eller mindre slutade träna under långa tider. Squash var jag däremot alltid 

chanslös i.  

Patric var också mycket snabbare än jag var, mer explosiv, men jag var mer uthållig. Patric 

är också grymt envis, en kämpe, men det är nog jag också. Det var förresten han som gav 

mig smeknamnet Konrad "jag-ger-mig-aldrig" Nyström. Det namnet tyckte jag om, för 

jag har alltid varit en person som känner att jag inte vill ge upp, nästan till varje pris. Det 

var nog en egenskap i min personlighet som försvårade min frälsning, för att ta emot 

Jesus och Guds Nåd innebär just att man ger sig och ber om nåd. Att man kommer till 

slutet av sig själv. Då tror man att allt är slut, men då börjar livet, för då får man möta 

Jesus och leva i och med Honom.  

 

Jag gick ut med goda betyg, 4,4 i snitt, men jag hade sämre snitt än mina syskon. Det gör 

mig inget idag, och inte så mycket på den tiden heller, även om jag på den tiden 

avskydde att förlora i något, vad som helst, och eftersom jag också tävlade i allt jag 

företog mig. Jag har nog alltid sett åtminstone mina två bröder som mer begåvade än 

jag själv, åtminstone intellektuellt sett. Jag sa en gång apropå mina år inom 
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Försvarsmakten till min bror Andreas: ”många tyckte att jag var en av de bästa, men själv 

tyckte jag alltid att jag var överskattad”. Andreas sa att han trodde att det mest berodde 

på min självbild och mindre på hur det egentligen förhöll sig. Så kan det vara. Jag har, 

som jag beskriver på ett annat ställe i boken, nog alltid sett andra som bättre, smartare 

och mer dugliga än jag, innerst inne. På något sätt är det samma sak idag. Jag känner 

mig inte förmer än någon annan, snarare som den minste av alla. Men jag känner mig 

djupt älskad, och jag vet att jag älskar Jesus och mina medmänniskor. Det är ett ljuvligt 

tillstånd för ett människohjärta och beror inte på mig, utan på Honom som bor i mig 

genom Sin Ande: Jesus Kristus.  

 

Efter högstadiet väntade gymnasiet. Jag tänkte inför det valet framför allt i banorna 

vilken utbildning som var svårast. I andra hand ville jag välja en utbildning som gav 

behörighet till så många andra som möjligt, och då föll valet på naturvetenskaplig linje.  

 

Min gymnasieklass är och var mycket speciell för mig. Jag kände redan tidigt en djup 

samhörighet med de andra i klassen och jag trivdes med dem. Jag fylls av värme när jag 

tänker på mina klasskompisar. Det var en klass som både var mycket begåvad och 

mycket ambitiös. Vi hade också väldigt många kristna i klassen och dit kanske jag också 

med ett nödrop och lite god vilja kunde räknas. Så här i efterhand kan jag säga att min 

vandring bort från Jesus och min barnatro började så smått redan här, inte minst när jag 

började lyssna allt mera på Depeche Mode.  

 

Även om vi hade väldigt många som var begåvade, så var det, i mina ögon, en både 

ödmjuk och mycket, mycket trevlig klass. Jag älskade att umgås med dem och våra 

klassfester präglades av glädje, gemenskap och livliga matcher i Trivial Pursuit, där 

undertecknad alltid klagade på hur tur de andra hade med frågorna, som alltid var "så 

lätta" i mina ögon. Jag var en dålig förlorare på den tiden, också... men det har nog blivit 

lite bättre med åren, tror jag? Hur det egentligen förhåller sig med den saken vet dock 

endast Herren, för Han känner det som är fördolt i hjärtats innersta.  

 

På gymnasiet började också mitt intresse för det motsatta könet vakna till liv på allvar. 

Jag kan nog säga att det under de tre åren på gymnasiet var två tjejer som jag gång på 

gång, med lite mellanrum, blev kär i. Men när jag blev kär i någon så tappade jag alltid 

talförmågan, för jag var innerst inne väldigt blyg, och då blev det oftast inte heller 

besvarat. I det ena fallet tror jag att det i alla fall under en kort period i årskurs ett fanns 

ett visst besvarat intresse, men det rann ut i sanden, för jag gjorde inte som US Marines: 

you've got to move, Marines, if you freeze you're going to die! Men stelnade till, det 

gjorde jag riktigt rejält, och jag har till denna dag inte sagt vilka känslor jag hade för dem 

och tänker inte göra det nu heller, så jag vet inte om de vet om det men misstanken 

fanns nog kanske hos dem. Det var/är i alla fall två väldigt fina och trevliga personer, om 

än helt olika varandra.  
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Under gymnasiet började jag lyssna på Depeche Mode, och det var inte bra för mig. 

Musiken är mycket tungsint av sig, både texter och själva musiken. Man kan inte lyssna 

på den musiken under lång tid utan att påverkas av den. Så är det nog förresten med allt 

vi tar in, vare sig det är musik, förkunnelse eller teologi. Vi blir vad vi äter. Vi bör därför 

noga pröva vad vi föder oss själva med så att det är bra för vår inre människa. Musiken 

slog också an en ton i mitt hjärta och det var mitt svårmod. Världens undergång började 

jag tänka på redan på 80-talet, och som jag sagt kändes livet ofta både tomt och 

meningslöst redan i min barndom. Detta slog an en ton i mitt hjärta som jag idag kallar 

för "kärlek till sanningen", dvs jag vill ha det som är äkta och sant, även om det kostar på, 

för jag anser att sanningen har ett värde i sig. Jag tror att det är en värdefull egenskap för 

alla människor, att vi älskar sanningen som ett egenvärde, fullt medvetna om att ingen av 

oss kommer att ha tillgång till den i sin fullhet på denna sida om Evigheten, men den 

finns tillgänglig för oss alla i och genom Jesus Kristus, om än inte i all fullhet på jorden.  

Men var då den musiken sann? Ja och nej. Om man lever utan Jesus så är den nog sann. 

Så tomt, mörkt och meningslöst upplevde jag livet utan Kristus, och inte blev det bättre 

av att lyssna på den musiken, tvärtom, jag kände mig ännu mer tom, mörk och ensam. 

Inte heller släppte den känslan och grundtonen över mitt liv med åren utan det var precis 

lika mörkt och tomt för mig tills jag en dag fick möta Jesus. Det finns såklart idag mycket 

musik som jag skulle avråda människor att lyssna mycket på, och DM ingår i den 

gruppen, även om det knappast heller är den mest skadliga musik som finns att tillgå.  

 

Men när Jesus kom in i mitt hjärta och liv, då åkte rullgardinen upp och jag fick möta 

Honom som sa Sig vara världens ljus. Sedan den dagen så kände jag starkt i mitt hjärta: 

gör Dig av med denna musik. Så gjorde jag också. Jag letade reda på allt jag hade samlat 

på mig genom åren och sålde allt till ett antikvariat för LP- och CD-skivor, och skänkte 

pengarna till Sankta Klara kyrka. Jag kommer aldrig mer att lyssna till dem, för nu har jag 

en annan sång i mitt hjärta: hopp, framtid, mening, mål, liv och ljus. Den sången är både 

starkast och ljuvligast i mig.  

 

Under gymnasiet fick jag också stora problem med att tala inför folk. Tidigare i mitt liv 

hade jag blivit nervös i samband med det, men inte mer än att det gick att hantera, men 

nu fick jag sådan hjärtklappning att rösten började darra och jag inte kunde tala. Det var 

fruktansvärt jobbigt för mig och blev nästan bara värre med åren tills jag fick möta 

Jesus. Jag tror idag att en del av förklaringen var den depression som blev följden av mitt 

lyssnande till Depeche Mode. Jag hade total skräck och fick smärre panik inför blotta 

tanken på att tala inför mer än en människa.  

Jesus befriade mig fullständigt från det och nu har jag talat inför uppemot tre hundra 

personer utan att känna minsta lilla nervositet för själva framträdandet. Jag har talat både 

inför stora skaror helt främmande människor och sådana som jag känner och har inte 

upplevt någon skillnad utifrån det heller. Däremot har jag ju en stark önskan att 

människor ska bli berörda av Guds Ande och ta emot Jesus, och det brottas jag lite grann 
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med inför predikan, men för varje gång blir även det mindre och mindre påtagligt och 

jag lär mig steg för steg att lägga saker i Jesu Händer. Det är märkligt, Gud kallar oss ofta 

precis på det område där vi är som svagast och mest hjälplösa för att vi ska vara helt 

beroende av Honom och Gud ska vara den som ger oss kraften och utrustningen. När det 

sker på det sättet blir det Gud som får all ära, och så ska det såklart också vara.  

Gymnasiet gick mot sitt slut och värnplikten närmade sig med stormsteg. Jag lanserade 

för några av mina klasskompisar projektet "toppform -90", som med glimten i ögat var 

min satsning för att klara av att fullfölja utbildningen till fallskärmsjägare. Projektet 

innebar bl.a. att jag en gång per vecka cyklade tur och retur till skolan, Byske-Skellefteå, 

ca 70 km totalt ut till Anderstorp och Byskeby. Jag sprang också en hel del, framför allt 

långa pass på 1–1,5 timmar. Jag gick också på marscher med mina kängor och med 

ryggsäck, dock avsevärt lättare än på FJS, kanske 15 kg, och korta var de dessutom, 

kanske 5–10 km. Men där var i och för sig syftet främst att gå in kängorna, och det syftet 

uppnåddes. Sen var jag på gymmet och spelade dessutom en del tennis och innebandy. 

Om jag återigen gick i 3:an på gymnasiet så skulle jag dock träna avsevärt hårdare, för 

utbildningen var långt mer krävande än jag någonsin kunnat föreställa mig.  

 

I början på juni 1990 kom så vår examen. Jag gick ut med helt ok betyg med ett medel 

på 4,4 från Naturvetenskaplig linje. Jag måste dock säga att jag pluggade långt mindre 

än vad folk trodde och ofta läste jag bara kvällen före provet. Jag kände väl ändå 

någonstans att gymnasiet var ett misslyckande för mig, dels med tanke på betygen för 

jag visste att jag hade kapacitet för mycket mer, dels pga mina svårigheter med att tala 

inför folk. Jag tror att jag, envis som jag är, någonstans knöt näven i fickan och tänkte att 

jag minsann skulle ta revansch och visa att jag inte var svag och misslyckad.  

 

Jag sa farväl till mina fina klasskompisar genom att spela volleyboll, grilla, umgås och 

övernatta på vårt favoritställe: Bovikens havsbad med sandstrand just norr om Skellefteå, 

där vår klass hade övernattat några gånger under åren. Än idag blir jag lite nostalgisk vid 

tanken på detta minne, men med Jesus så ser jag framåt, inte bakåt. En smärta var det 

såklart att säga ”hej då” till alla dem eftersom jag tyckte och tycker så mycket om dem. En 

liten gnagande oro fanns också inom mig över vilken slags person jag skulle vara på 

andra sidan värnplikten om jag skulle klara av att fullfölja den. Skulle jag bli en hård och 

okänslig person? Å ena sidan ville jag det, för jag hade svårt att tycka om den svaga och 

känsliga sidan av mig, som också är jag, precis som all denna vilja att kämpa in i det sista. 

Men samtidigt ville jag inte bli hård och skoningslös, det har aldrig tilltalat mig. Innerst 

inne ville jag nog bli stark och osårbar själv, men samtidigt barmhärtig och god mot 

andra. Men se, den ekvationen har jag själv funnit inte fungerar.  

Jag lämnade Skellefteå och satte mig på planet för att åka till Karlsborg och FJS. Därmed 

var min barndom över formellt sett, men innerst inne har jag nog alltid förblivit ett barn 

och sedan jag fick möta Jesus så fick jag bli ett Guds barn, och tro mig, efter det vill jag 

aldrig mer bli stor, ty Guds Rike tillhör de som är som små barn. Amen.  
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Mina mor- och farföräldrar  

 

"Den rättfärdiges minne blir till välsignelse, de ogudaktigas namn multnar bort" (ords. 

10:7)  

I framför allt Gamla Testamentet står det ofta: Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud. 

Varför står det så? Jag tror att det är för att man ska veta vilken Gud man talar om. I alla 

tider, och inte minst idag, finns det en massa gudar och Gud kan idag vara lite vem eller 

vad som helst, alltifrån Buddha, till Allah eller en egen ”gud” som man hittat på. Det råder 

idag en stark och stor andlig förvirring och många frågar sig: vad är sanning? Är inte alla 

gudar samma Gud? Men Bibeln visar att det är viktigt att vi gör klart vilken Gud vi talar 

om.  

På samma sätt ser jag mina mor- och farföräldrars liv som ett riktmärke för mig. Den Gud 

jag fruktar, älskar och tjänar, Herren Gud, himlens Gud och Jesus Kristus, Guds Son, vill 

jag ska vara samma Gud som de kände, fruktade och älskade. Jag vill inte ha någon 

annan Gud än de hade. Varför inte då? Av många orsaker. Den främsta orsaken är att 

både de och jag har funnit att det är Den Ende Sanne Guden, och jag vill inte ha en ”gud” 

som inte är sann, äkta, som inte finns. Jag vill ha äkta vara, annars får det vara. Det är den 

främsta orsaken.  

En annan orsak är att jag såg frukten som tron på Denne Gud bar i deras liv, i deras inre 

människa, i deras karaktärer. Saktmod, ödmjukhet, sann, ren och stark kärlek, 

gudsfruktan, ärlighet och hederlighet, omsorg om de små och svaga och mycket annat 

som jag finner gott, sådana drag fanns i deras hjärtan och liv. Idag finns det många andra 

gudar, faktiskt även inom kyrkan, och inom Kristi kropp fluktuerar det nu nya evangelier, 

som mina mor- och farföräldrar inte skulle känna igen. Och jag vet, genom att tänka på 

deras liv och genom att se deras ansikten framför mig, fyllda och strålande av Kristi 

härlighet, ljus, nåd och frid, att de hade Den Ende Sanne Guden och Hans Son, Jesus 

Kristus som sin Gud. Om jag får en annan Jesus Kristus framställd för mig, som de inte 

skulle ha följt, lyssnat till eller tjänat, då vill även jag säga nej till en sådan Jesus. Idag 

finns det ingen brist på andra evangelium, vilket jag säger med stor smärta. Att påminna 

sig om sina förfäders Gud, hurdan de uppfattade Honom, Vem som var deras Gud, 

hurdan Han var, är ett viktigt riktmärke för oss för att undvika att bi fartblinda och ledas 

vilse.  

Vilket Evangelium var det då som de lyssnade till och levde av? Det var samma 

Evangelium som apostlarna och den första kyrkan förmedlade och det handlade om nåd, 

frid, förlåtelse och frälsning för syndare. Evangelium riktar sig till syndare. Jesus sa; Jag 

har kommit för att kalla inte rättfärdiga, utan syndare. Mina mor- och farföräldrar levde 

under devisen ”syndare, frälst av nåd”, och det är en djup teologisk sanning som bland 

annat Luther fick ljus över genom Guds Ande, och som har varit en grundbult för 500 år 

av protestantisk teologi, men som idag är på väg bort, till min stora sorg och smärta. Det 
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budskapet höll att både leva och dö på för dem, gav god frukt i deras liv och inre 

människa och jag ser ingen anledning att ändra på det.  

Jag förvånas över, för citera Paulus ur Galaterbrevet, att många kristna idag vänder sig till 

andra Evangelium, fastän det inte finns något annat. På vissa håll säger man: alla 

religioner leder till Gud och vi har alla samma Gud, bara med olika namn, alltifrån Allah, 

till Buddha eller Jesus, men det är allt samma sak, samma Gud, vi talar om. Det skulle inte 

mina mor- och farföräldrar ha hållit med om, inte heller stämmer det med Guds Ord. Det 

är ett annat budskap än det som apostlarna kom med. På andra håll innebär budskapet 

att man säger: ve Dig om Du vågar påstå att jag är en syndare! Den pånyttfödde kristne 

är nu helt plötsligt inte längre både syndare och rättfärdig i Guds Ögon, vilket Luther helt 

riktigt fastställde, ledd av Guds Ande, och som bekräftas av både Guds Ord, Guds Ande 

och många andra stora gudsmän, utan nu är den pånyttfödde kristne helt plötsligt inte 

en syndare i Guds Ögon, om än förklarad rättfärdig genom tro på Jesus Kristus.  

Detta avvisas klart och tydligt både av Guds Ord och Guds Andes ledning i mitt hjärta. I 

Första Johannesbrevet 1:8 sägs: ”om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva och 

sanningen finns inte i oss”. Sanningens Ande, som jag vet bor i mitt hjärta, bekräftar 

orden ”syndare, frälst av nåd” genom att, när jag säger de orden för mig själv, fylla mitt 

inre med Andens frukt, glädje, kärlek och djup frid. Jag vet att det teologiska synsättet är 

sant, och det skulle mina mor- och farföräldrar också ha ansett, men allt färre kristna idag 

vill hålla fast vid det. Jag tror att det är en följd av att kärleken till sanningen avtar, inte 

bara ute i samhället, utan även bland kristna.  

Jag ser i Guds Ord, känner i mitt hjärta och kan säga utifrån den teologi jag har läst att 

Guds Rike kallar just syndare till sig. Det är just syndare som Jesus söker och kallar till Sig. 

Jesus sa själv att Han hade kommit för att kalla syndare, inte rättfärdiga. Det är just 

syndare som är i skriande behov av nåd, av förlåtelse. Det är syndare, som rövaren på 

korset, som får höra det glada budskapet: Du är förlåten! Konungen kallar Dig till Sig. 

Evangelium, det glada budskapet, riktar sig till syndare. Låt oss aldrig förlora det 

perspektivet.  

Vi vill idag ha ett Evangelium som ”känns bra”, inte ett Evangelium som är sant, det är 

inte så viktigt längre. I Andra Tessalonikerbrevet skriver också aposteln Paulus, ledd av 

Guds Ande, att det är just bristande kärlek till sanningen som ligger bakom den sista 

tidens avfall från kristen tro. Jesus, ge oss kärlek till Sanningen! Jag kan inte välja åt andra 

människor, men jag känner i mitt hjärta att det Evangelium som dög för Rosenius, mor- 

och farföräldrar och många andra, det som säger att vi är ”syndare, frälsta av nåd”, och 

som säger att Jesus är Den Enda Vägen till Evigt liv, det duger även för mig. Jag vill vara 

en människa som både älskar och välkomnar sanningen, och därför tänker jag hålla fast 

vid det ursprungliga Evangeliet, om Gud till det ger mig nåd och kraft. Jag tänker göra 

det som hänger på mig, så får Gud göra resten.  
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Någon har sagt att barn gör inte som föräldrarna säger, utan barn gör som föräldrarna 

gör. Jag är oerhört tacksam när jag tänker på vilka förebilder på trons område som jag 

fått genom mina föräldrar, men även mina mor- och farföräldrar. Min farfar dog när jag 

var bara ett halvår gammal, men min farmor och mina morföräldrar har betytt mycket för 

mig, och det "märkliga" är att de betyder bara mer och mer för varje år som går och 

deras minne lyser och lever bara starkare och starkare i mig. Det som känns starkast och 

mest tydligt för mig idag är att deras liv för mig känns bergfasta, orubbliga. Det känns 

som att de liv de levde var fasta och att de kommer att bestå för alltid. Och detta beror 

såklart främst på att deras liv var byggda på en klippa, och den klippan är Kristus, och det 

som byggs på den klippan kommer alltid att bestå. Det som formade deras inre liv, deras 

tankar, ord och gärningar var denna tro på Kristus och deras levande och innerliga 

relation med Jesus Kristus. De hade alla tre nått långt i sin vandring med Jesus och i det 

som kallas helgelse, dvs att bli mer och mer lik Kristus i sin inre människa.  

Även om alla dessa tre har betytt mycket för mig så är det nog min morfar, Isak 

Grönlund, som gjorde det allra starkaste intrycket på mig och som präglat mig mest, eller 

så är det åtminstone för mig idag. Det som påverkat mig mest är hans gudsfruktan och 

hans kärlek till sanningen. Med det menar jag att min morfar ville veta hur saker och ting 

verkligen var och verkligen förhöll sig, inte hur han eller andra önskade att saker förhöll 

sig. Denna kärlek till sanningen och vilja till självrannsakan präglade hans syn på både sig 

själv, andra och på Herren Gud.  

 

Denna gudsfruktan ingav också en respekt för honom och hans ord. Min morbror Ulf 

Grönlund, som påminner om sin far i hederlighet och ärlighet, hade som barn en stark 

egenvilja och brydde sig, enligt egen utsago, inte alltid så där överdrivet mycket om vad 

andra tyckte och tänkte. Men när hans pappa, dvs morfar Isak, spände ögonen i honom 

och hans lillebror Lennart, dvs en annan av mina morbröder, och liksom kände dem på 

pulsen, frågade vad som egentligen hade hänt och om de hade lärt sig något av det, då 

sa Ulf att då lyssnade man. Morfar kunde tala till ens innersta, till hjärtat, till ens samvete. 

Det är också mitt intryck och minne av min morfar. När min morfar talade då lyssnade 

man för han levde som han lärde och talade sanning. Det var Isaks liv som gjorde att man 

lyssnade till honom.  

Ett exempel på Isaks hederlighet har jag fått berättat för mig. Familjen behövde pengar 

och Isak sålde traktorn. När han sedan på morgonen för köpet klev in i traktorn för att 

köra den till köparen, som inte bodde alltför långt bort, så upptäckte morfar ett fel som 

han inte sett förut och som var ganska allvarligt och kunde antingen upphäva hela köpet 

eller kraftigt reducera priset. På vägen till köparen så brottades morfar med sitt samvete 

och Guds röst, och sin egen röst. Familjen behövde ju pengarna, men kunde han 

verkligen sälja traktorn utan att säga något? Tänk om köparen upphävde hela köpet, hur 

skulle det gå då för dem? Morfar valde ändå Guds väg, sanningens väg, och sa precis 

som det var till köparen när han kom fram. Köparen blev imponerad av morfars ärlighet 
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och sa att han skulle reparera felet på egen hand och fullfölja köpet till avtalat pris, 

eftersom han så uppskattade och respekterade morfars ärlighet och redlighet.  

Det vilade också ett allvar över min morfar, men även en djup frid och en humor som 

glimtade till med jämna mellanrum. Min morfar var också duktig på att härma människor, 

vilket nog ärvts av flera av hans barnbarn, bland annat av mig. Under mina år på FJS och 

Försvarsmakten så var jag ofta den som imiterade våra befäl på våra fester. När morfar 

härmat någon i hemmet så avslutade han ofta med att tillrättavisa sig själv med orden: 

”happ int efter folke”. Sådan var min morfar, noggrann med att saker och ting skulle gå 

rätt till, inte minst i sitt eget liv.  

 

Jag har en hel del minnen från min morfar och mormor som båda dog 1990 med ett 

halvårs mellanrum, men särskilt från farmor som levde ända till 1996. Från min morfar så 

har jag ett minne som är särskilt ljust och vackert. Jag och min bror Andreas skulle åka 

med morfar och fiska gädda i Granbergsträsk, en by väster om Jörn i Västerbotten, 

kanske 9 mil väster om Skellefteå, där min mormor hade vuxit upp. Det fanns en slags 

andakt och förväntan i mig. Vi åkte med morfar i bilen och det vilade en sådan frid över 

morfar, men även ett slags allvar och ett ljus över hans ansikte, vilket såklart kom från 

hans tro på Jesus Kristus. Vi stannade till på en mack på vägen för att tanka bilen och där 

inne köpte vi några skeddrag för gäddfiske. Jag minns ännu idag med sådan skärpa Isaks 

ansikte när han tog ett drag i silver, betraktade det noga genom sina glasögon och med 

sin lite allvarsamma min sa: silver är bra för gädda. Jag kan aldrig glömma känslan av att 

varje ord som morfar talade var värdefullt och man väntade med en slags förväntan inför 

varje ord han talade och jag iakttog noga allt han gjorde och sa.  

 

Vi vuxna präglar våra barn otroligt mycket mer med vad vi utstrålar och förmedlar i det 

lilla, i de små, små orden och gesterna, än våra stolta ord om vår egen rättfärdighet och 

om vad som är rätt och fel. Visst är det både rätt och sant att ibland tala om för sina barn 

vad som är rätt och fel, men betydligt viktigare är att leva det. Och när vi lever det så 

kommer de ord vi säger att få sådan oerhört mycket större tyngd och inverkan. Det är 

inte minst Isak ett exempel på.  

Min mormor har jag också ett oerhört ljust minne av. Hon hade framför allt ett hjärta fullt 

av kärlek till Jesus Kristus och var liksom full av nåd och barmhärtighet. Hon var nog lite 

mindre sträng och allvarlig än min morfar, men det vilade ett ljus över hennes ansikte, 

precis som över min morfars. Hon var, i mina ögon, full av nåd och frid. Hon var en 

mycket varm, tålmodig och kärleksfull mor och min mamma kan knappt minnas att Ing-

Marie förlorade tålamodet och blev arg på barnen någon gång.  

 

Det kanske allra starkaste minnet, den bild av henne som påverkat mig allra mest, kom 

precis när hon var som svagast och sjukast. Det är en stor sorg för mig att så många i 

dagens svenska kristenhet predikar som om en kristen inte skulle kunna både bli sjuk och 

förbli det till sin död, för det är ju helt uppenbarligen inte sanningen, och den bör vi som 
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kristna, ja, människor överhuvudtaget, hålla oss till. Men min mormor visade att sjukdom 

inte är ett hinder för att Kristus ska kunna verka i och genom oss. Tvärtom, Guds Ord 

säger att kraften fullkomnas i svaghet och att när jag är svag, då är jag stark. Detta blev 

min mormor ett levande bevis på. Dessutom är det ett felaktigt fokus, detta starka fokus 

idag på fysiskt helande, eftersom tron på Jesus Kristus inte handlar om livet här på 

jorden, utan om människans frälsning och Evigheten i himlen med Jesus.  

 

Min mormor hade vid detta tillfälle lidit av och kämpat med leukemi i många år och låg 

inlagd på sjukhus. Min storasyster, som hade en mycket nära relation med min mormor, 

hade tagit examen och på kvällen så hade vi examensfest i vår sommarstuga vid havet. 

Som en total överraskning dök min mormor upp, tack vare färdtjänst, liggandes på bår. 

Hon hade sagt till någon: ”jag ska åka på Jennis examen och uppvakta henne”, och hon 

var envis så hon dök upp. Jag glömmer aldrig hennes ansikte. Å ena sidan var det ett 

ansikte som tydligt visade spåren av hennes lidande och smärta. Man nästan kände 

smärtan ända in i hjärtat bara genom att se på hennes ansikte.  

Men där fanns också något annat över hennes ansikte. Där lyste det av Kristus, och bara 

Kristus. Det låg liksom ett sken av Kristi kärlek, ljus och frid över hennes ansikte som för 

mig var tydligare än någon annan gång jag träffat min mormor. Det var som att hon var 

buren och genomströmmad av Kristus och kraften från Hans uppståndelse på ett sätt 

som aldrig förr. För mig, och som många som låg inlagda på sjukhus samtidigt med 

henne har berättat senare, så blev hon ett vittne för Kristus som troligen aldrig förr just 

under sin sjukdom. Flera patienter har berättat vilken tröst mormor förmedlade i den sal 

hon var inlagd i till de andra, trots att hon var väldigt illa däran själv. Jag säger bara: våra 

vägar och våra tankar kan inte mäta sig med Guds tankar, vägar och visdom. Det bör vi 

alltid komma ihåg.  

Min mormor dog hösten 1990 och vid begravningen så var jag en av dem som bar kistan, 

iförd den grå sk permissionsuniformen med fallskärmsjägarnas vinröda basker på mitt 

huvud. När vi bar ut kistan ur Kusmarks kyrka så sjöng vi ”härligt sången där ska brusa, 

stark som dånet av en vattuflod” och jag kände mig så starkt berörd av sången, även om 

jag då redan börjat min vandring bort från Herren. På något sätt så vittnade min 

mormors liv om den djupa sanningen i orden: där, i himlen, där ska sången aldrig ta slut. 

Det var en tro och ett hopp som bar mormor genom hela livet, och jag är helt övertygad 

om att hon idag vet att orden var mer sanna än hon själv ens kunde hoppas eller tro.  

 

Min farmor, ”a Gerda Nyström” sagt på Skellefteå-bondska, var också mycket speciell och 

på många sätt påminner jag om henne, det ser både jag och de som lever nära mig och 

levde nära henne. De ord som präglade henne allra mest var nog förnöjsamhet, enkelhet 

och gudsfruktan. Där påminner jag nog om min farmor en del. Hon tyckte att hon hade 

allt hon behövde och mer därtill för att vara nöjd och tillfreds. Om man kom till henne 

och sa att man skulle åka på en resa till Stockholm så kunde hon utbrista: jer he 

nödvändigt, vilket är så kallad bondska i Skellefteå och betyder: är det nödvändigt? Min 
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farmor tror jag konkret levde efter aposteln Paulus ord: har vi mat och kläder ska vi vara 

nöjda.  

Ett annat ord som nog präglade min farmor faktiskt ännu mer, tror jag, i alla fall som jag 

upplevde det, än mormor och morfar, var ordet omsorg. Där släktar min pappa mycket 

på sin mamma, vilket jag är mycket stolt och glad över, och jag tror att även jag har fått 

en del av det. Det tog sig framför allt uttryck i det enkla, lilla, jordnära och praktiska.  

Min farmor skickade alltid ett litet kort när man fyllde år eller tog examen och 

någonstans i hjärtat minns jag att jag alltid blev berörd över hennes omsorg. Oftast fanns 

det en sedel med, först en femma eller en tia men på slutet ofta en tjugolapp. Sen hade 

hon små personliga ord till en, rakt från hjärtat, och ofta hade hon klippt ut små bilder 

från en katalog från tex Ellos, ett klädföretag, där personen på bilden var lite lik mig och 

så hade hon lite utläggningar om vad jag gjorde och tänkte på. Sist men inte minst hade 

hon skrivit något bibelord. Jag vet och känner att de där små, små gesterna av omsorg 

och att vara sedd rörde vid mig på djupet av mitt hjärta.  

 

Men min farmors omsorg tog sig aldrig större eller mer konkret uttryck än i hennes 

förböner för barn och barnbarn. Jag vet att hon bad troget hela livet för alla hennes barn 

och barnbarn och vad de bönerna betytt får vi nog veta först i himlen. Men jag kan från 

hjärtat säga: tack, farmor! Och precis som mina morföräldrar så var mina farföräldrar 

djupt troende på Kristus och starkt präglade av EFS och CO Rosenius, som jag själv läst 

väldigt mycket av och starkt påverkats av. Idag är de alla i himlen och jag hoppas 

innerligt att även jag ska få nå himlen en dag och då tror jag att de står där med öppen 

famn och säger: välkommen hem, Konrad! När jag tänker på det så får jag en tår i 

ögonvrån. Jag känner en sådan kärlek, respekt och tacksamhet till mina mor- och 

farföräldrar. Deras exempel ger oss, i vårt förvirrade tidevarv, vägledning och hopp.  

 

Men ännu mer än jag längtar att få återse dem och hoppas få höra dem säga de orden 

till mig, så hoppas jag en dag få se Jesus och höra Honom säga: välkommen hem, mitt 

barn! Vilken dag det vore! Jag vill få se och möta den dagen, möta mormor, morfar och 

farmor igen i himlen. Genom Guds nåd och Jesu trofasthet så kommer det att ske.  
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Mina föräldrar 

 

Det finns idag inte två nu levande människor, vid sidan om min speciella vän Liliane 

Jacobson, en vän jag kommer att berätta mer om senare, som har betytt och betyder mer 

för mig än min mamma och pappa, Gilbert och Agnela Nyström, född Grönlund. Det är 

svårt att bara rakt från hjärtat uttrycka min kärlek till dem utan att bli rörd till tårar. Den 

kärlek, omsorg och engagemang som mina föräldrar har visat mig genom åren fyller mig 

med den djupaste kärlek och tacksamhet. Man kan inte välja sina föräldrar, men om jag 

kunde så skulle jag aldrig, aldrig någonsin välja några andra föräldrar än de som jag fick 

från Gud. Jag kan med handen på hjärtat se på mina föräldrar och säga: jag ser inga fel 

hos er, vill inte ändra på något i er och jag älskar och respekterar er djupt och är innerligt 

tacksam att ni är mina föräldrar. Därmed inte sagt att de är felfria i sig själva, men jag kan 

nog säga att jag ser på dem med nådens ögon, dvs med stor kärlek, och då ser man inte 

bristerna, utan Guds härlighet som bor i dem.  

Under många, många år levde jag under och led av det man kallar förkastelse och i mitt 

fall var den djup. Jag kände mig i mitt innersta oälskad och oönskad av både Gud, 

föräldrar och omvärlden. Jag kände så lika långt tillbaka som jag kan minnas. Ingenstans 

kände jag att jag hörde hemma, ingenstans kände jag mig älskad som den jag var, inte 

innerst inne.  

 

Men idag har Jesus helt förvandlat både mitt hjärtas innersta och fyllt det med en varm, 

innerlig och sann kärlek, och förvandlat min relation till mina föräldrar. Idag känner jag 

ett sådant bergfast band mellan oss tre och vår relation skänker mig både glädje, tröst, 

uppmuntran och djup, äkta och innerlig kärlek, även de dagar när det är svårare. Jag kan 

inte med ord beskriva på ett rätt sätt den kärlek, uppskattning, ömhet och glädje jag 

känner över mina föräldrar idag. Jag ska försöka ge en bild av dem rakt ut från mitt 

hjärta. Mina ord kommer såklart att påverkas av min kärlek till dem, men jag ska försöka 

hålla mig till sanningen och jag både tror och hoppas att andra kommer att känna igen 

sig i mina ord.  

 

Ofta här i livet på jorden har min mamma fått stå i skuggan av min pappa, och så var det 

nog även i min värld tills jag började söka Jesus Kristus då min relation till min mamma 

fick förstaplatsen under många år, i stort sett tills jag flyttade hem till Byske. Jag vill idag 

inte sätta någon av mina föräldrar framför den andre, men jag måste börja med någon, 

så jag börjar med min pappa, vilket inte behöver vara en förlust för min mamma eftersom 

Jesus själv sa att de sista skulle bli de första.  

 

Hur ska jag beskriva min pappa? Ett av de första ord jag kommer att tänka på är 

engagemang. Min pappa ger alltid hundratio procent i allt han gör och går in för det 

med själ och hjärta och är oftast obotligt positiv. Hans engagemang för sina patienters 

väl och ve har gjort att han många gånger har satt sina egna behov åt sidan i sin strävan 
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att hjälpa dem med deras behov och nöd. Men orden ”många gånger” är fel, det rätta 

ordet är att så har han oftast gjort, och detta långt, långt utöver sin ordinarie arbetstid, 

dvs på sena kvällar och på helger, och så även efter det att han nått pensionsåldern. Och 

ofta har det stått en bukett blommor på vårt köksbord till jul med ett kort instucket bland 

dem med orden: tack, Gilbert, skrivet på det. Jag kan inte med ord uttrycka hur stolt jag 

är över detta drag hos min pappa och hur mycket jag värdesätter det för jag ser det som 

ett uttryck för Kristus i honom och tänker på Jesu Ord: den som vill följa Mig ska förneka 

sig själv, ta sitt kors och följa Mig. Min pappa sätter väldigt, väldigt ofta sina egna behov 

längre ner på sin prioritering, och sätter andras behov före sina egna, vilket jag tolkar 

som att förneka sig själv. 

Ett annat ord som beskriver min pappa är iver. Min pappa gör nästan allting fort. Han 

jobbar fort, tänker fort, pratar ganska så fort och äter fort. På många sätt är detta såklart 

positivt och bra, men om min pappa brustit på något plan i sin karaktär så är det nog 

vishet och tålamod. Ibland har han handlat impulsivt och det blir nog ofta rätt i pressade 

situationer i hans yrke som läkare där han ofta finner mycket bra vägar och lösningar 

även i pressade situationer. Ett exempel på detta är när det en gång kom en till 

vårdcentralen i Byske som sågat upp magen med en motorsåg, då alla vände sig till 

pappa för ledning och han klarade ut situationen på ett mycket bra sätt. Då har pappa 

ofta visat upp en närmast enastående och gudagiven förmåga att "veta på råd".  

Men i andra situationer som mer krävt bön, eftertanke och vishet har nog pappa ibland 

handlat fel. Men där har pappa med åren börjat lära sig att istället vänta in och lyssna till 

mammas ord, som är mer lagd åt det eftertänksamma hållet och på så sätt har de börjat 

komplettera varandra mer och mer med åren. Ibland är pappas väg rätt, att sätta ner 

foten och ställa lite krav på sin omgivning, säga ett sanningens ord och sätta igång och 

handla, inte bara tänka och tala.  

Ibland är mammas väg den rätta, att tiga, gå in i sin kammare och be och säga ett nådens 

ord. Om man kombinerar nåd och sanning så brukar det bli ganska så bra, och jag tycker 

att min mamma och pappa, med Jesus som deras Herre, Frälsare och Gud, är ett bra 

uttryck för de orden.  

Vad kan jag annars säga om pappa? Han är nästan alltid glad och positiv, utom när han 

blir arg, vilket dock oftast går över på en liten stund och sedan är han glad igen. Han 

sprider mycket engagemang och liv omkring sig med sin utåtriktade personlighet. Han 

har också en härlig humor. Men min pappa går inte att dribbla med, och där lägger jag 

till, tack gode Gud för det och vi skulle behöva fler som tog efter min pappa i det. När jag 

var liten så såg vi barn ibland på serien ”familjen Macahan” på helgerna, för Dallas fick vi 

inte se, och där säger jag idag: tack gode Gud, för det ger inte rätt förebilder för oss 

människor, inte minst på barn. Men Macahans fick vi se, och den stora förebilden för oss 

pojkar och även för pappa var Zeb Macahan, och på söndagsmorgnarna gick pappa ofta 

omkring, iförd endast underkläder, spände sina biceps och sa ”Zeb! Zeb”. Jag tror att 

pappa i sitt hjärta inte bara beundrade Zeb, utan även ville vara som Zeb. Och sanningen, 
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som jag ser det, är att min pappa påminner lite om Zeb till sin personlighet. Zeb var juste 

och hjälpsam mot de svaga och utsatta och hjälpte dem, men de som gjorde orätt och 

plågade dessa svaga, de fick se upp, för Zeb hade också resurser på sin sida och ett 

rättspatos. Min pappa står upp för de små och svaga, ställer sig på deras sida och 

engagerar sig i deras situation och ger sig oftast inte förrän de återigen står på fast mark. 

Detta kallas engagemang, och det präglar min käre far.  

I Bibeln står det också att Gud älskar rätt och rättfärdighet, men avskyr falskhet, fest och 

orättfärdighet. Så är det med min far också. Handlar man bara rätt och rättfärdigt, inte 

dribblar utan spelar rent, så har man inget att frukta från min far. Men spelar Du falskt, 

med list och knep eller med maktmetoder, då är det bästa att huka sig, för då reser sig 

min pappa upp och man får höra ett sanningens ord. Jag hedrar min far för detta drag i 

hans karaktär, även om han kanske ibland är och varit för impulsiv, men han har oftast 

rätt i sak, även om han kanske inte alltid framfört det på ett optimalt sätt.  

 

Under hela min uppväxt så var det som pojke såklart så, vilket jag tror gäller för de flesta, 

att det var som pappa jag ville vara. Idag vill jag nog helst vara som Min Himmelske 

Fader, Jesus Kristus, vill att jag ska vara och det är såklart att bli lik Honom, men dit har 

jag en bit kvar, men jag är på Vägen.  

 

Under hela min barndom, tonåren och ända fram till mitt möte med Jesus Kristus april 

2006 led jag svårt av s.k. förkastelse. Detta innebär att jag innerst inne kände mig 

förkastad av både Gud och människor, som om jag kastades bort från deras ansikte, utan 

värde för dem. Och sanningen är, hur mycket kärlek och omsorg jag än fick från mina 

föräldrar, så kände jag mig inte älskad av dem innerst inne. Jag försökte ett tag att 

komma till rätta med mina problem i mitt liv genom terapi, men helt utan framgång.  

Även om jag sökte hjälp inom psykoterapin så formulerade jag aldrig problemet som 

”förkastelse”, utan jag beskrev bara mina symtom, och de kunde inte hjälpa mig, trots att 

jag fick träffa flera olika och dessutom skickliga sådana. Jag är till denna dag helt och fast 

övertygad om att ingen annan än Jesus Kristus hade kunnat befria mig från det, och ännu 

till denna dag är jag inte helt fri från det, men det är nästan borta. Psykoterapin hade 

dock inte minsta inverkan på detta i mig, men Jesus har haft och har stor inverkan på 

detta eftersom jag så ofta känner Jesu kärlek till mig och i mig.  

Sen är det såklart så att jag hade ett annat problem som jag bar på, och som 

psykoterapin inte hade kunnat lösa åt mig, och det var att jag innerst inne, på djupet av 

mitt hjärta, bar på den sk syndabördan. Någonstans inom sig känner människan på sig 

att ”något inte är som det ska”, och man hittar ingen lösning. Problemet är att 

människans samvete, om dess röst inte helt har tystats och förstörts av livets törnar, har 

en ganska så god uppfattning om rätt och fel, framför allt om man är uppvuxen i ett 

kristet land och man känner Guds bud. Men samvete vet också att man inte klarar av att 

hålla Guds bud, och då känner man sk fördömelse, dvs ”jag kan inte leva upp till den 

standard jag och Gud anser att jag bör hålla”. Därmed känner man sig fördömd. Man 
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försöker ”rycka upp sig själv” genom positivt tänkande, men syndabördan finns kvar tills 

man får möta Jesus Kristus och Han får lyfta av bördan och man får bli född på nytt. Då 

börjar ett helt nytt liv, ja, då börjar själva livet, för Bibeln lär att livet finns i Guds Son och 

att den som har Sonen, han har livet, och det har jag själv fått uppleva och erfara är sant. 

Märkligt att så många fått det till att innehållet i kristen tro är att man ska gå omkring 

och känna sig nedtryckt, medan det istället är så att när människan kapitulerar inför Jesus 

Kristus och bara lägger sig för Mästarens Fötter, då blir hon sant fri och bördan lyfts av. 

Kristen tro handlar tvärtom om att bli fri från lagens krav och få leva under Guds nåd.  

Men denna förkastelse påverkade under många, många år min relation till alla 

människor, kanske främst min far, vilket jag idag skriver med smärta, för det är och var 

inte pappas fel och dessutom helt onödigt, det fanns ingen grund för det. På samma sätt 

tror många att det inte går att försonas med Gud som sin Fader, vilket i och för sig inte 

heller går utan Jesus Kristus och tron på och mottagandet av Honom. Hur som helst så 

trodde jag under många, många år att pappa inte innerst inne älskade mig, vilket idag är 

djupt smärtsamt att ens skriva, men det är vad jag trodde. Men Gud skulle gripa in och 

förändra det, på ett oväntat och underbart sätt.  

Vi engagerade oss, jag, mamma och pappa, under cirka 2 ½ års tid i en flyktingfamilj och 

försökte hjälpa dem, utan större framgång. Det kom till slut till en punkt där vi inte 

orkade bördan i form av tid, kraft, energi och resurser, så vi träffade dem för att tala om 

detta. Under mötet så gjordes försök att sätta mig åt sidan, att säga att ”Konrad får inte 

vara med, vi vill bara tala direkt med Gilbert och Agnela”. Jag kände mig såklart ledsen 

men sa inget om saken, utan gjorde det som nog ligger mig närmast till hands: 

acceptera, böja mitt huvud och vända andra kinden till. 

Då gjorde min pappa det som genom mitt liv varit så svårt för mig men som varit så 

naturligt för min pappa: att ställa sig upp och säga ett sanningens ord. Han sa, med en 

tydlig stämma, dock utan att skrika, men med bestämd och ljudlig röst: nu är jag tydlig! 

Nu är jag tydlig! Konrad ska vara med, för jag har förtroende för honom och vet att han 

har hjärtat på rätta stället och han är hela orsaken till att vi överhuvudtaget har hjälpt er.  

Då föll polletten ner för mig. Jag tänkte i mitt hjärta: när det kommer till kritan, då ställer 

sig pappa på min sida! Då insåg jag: min pappa älskar verkligen mig, i vått och torrt. Det 

var en underbar insikt och ett ögonblick som jag är djupt tacksam till Gud för, eftersom 

det för alltid ändrade på mitt hjärtas hållning till min pappa. Det står i Guds Ord att för 

dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa, så även om detta ”projekt” kostade oss 

mycket på många olika plan, så fick det som följd att polletten trillade ner och slöjan togs 

bort för mitt hjärta: pappa älskar mig! Pappa älskar mig, i med- och motgång. Sedan den 

dagen har jag aldrig tvivlat på pappas kärlek, även när han blivit arg på mig eller 

tillrättavisat mig, för jag har insett att det är ett utslag av pappas omsorg och en del av 

hans personlighet.  
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Min mamma är på sätt och vis lättare att beskriva. De ord som bäst beskriver henne är 

gudsfruktan, tålamod och kärlek. I 1 Korintierbrevet 13:5 står det: kärleken är tålmodig 

och god. Sådan är min mamma. Under mina 46 år i livet har min mamma blivit arg på 

mig en enda gång, och det beror sannerligen inte på att jag varit lätt eller exemplarisk, 

utan på hennes inre karaktär och fasthet i tron på Jesus Kristus. Det är väldigt sällan jag 

ser eller har sett min mamma otålig eller irriterad. Nästan aldrig skulle jag vilja säga.  

Min mamma påminner mycket om sina föräldrar, i första hand om sin mor, Ing-Marie. 

Hon har en stark gudsfruktan och tar sin tro på djupaste allvar och hon har en djup och 

nära relation med Herren Jesus Kristus. Min mamma har väldigt mycket av Andens frukt i 

sitt hjärta, dvs kärlek, glädje, frid, tålamod, självbehärskning, godhet, ödmjukhet, trohet 

osv. Jag skulle vilja påstå att mamma är lite Kristuslik.  

En enda gång i mitt liv har mamma blivit arg på mig. Det var dagen före julafton, tror jag, 

och mamma ville att jag och Andreas skulle duscha och göra oss fina inför julen. Vi sa att 

det skulle vi göra, men om en stund. Ett tag senare så påminde mamma oss igen, och vi 

svarade på samma hurtfriska sätt: jajamän, vi ska bara… Mamma fortsatte med julstök 

och det gick en stund till. Mamma påminde oss en stund senare igen, och nu var det med 

lite mer ansträngd självbehärskning, för hon började nog känna sig lite slut och trött av 

allt arbete inför julen och trilskande barn. Vi svarade samma sak igen: jajamän, om en 

stund! Nu gick det en kort stund, och när mamma såg att vi inte gjorde som vi sagt så 

tog mamma tag oss i armarna, drog oss uppför trappan, och formligen föste oss in i 

duschen med en urkraft lik den som ryssarna uppvisar när deras tålamod tar slut några 

mil utanför Moskva, dvs ”nu är måttet rågat”! Mamma var ändå fullt behärskad och 

gjorde oss inte illa på något sätt, men både jag och Andreas såg och kände att tiden för 

invändningar var slut. Sådan är min mor: stort tålamod, men när det säger ”stopp och 

belägg”, då är det slut på diskussionen, för då har hon oftast rätt.  

Även om det är Jesus som har frälst mig så vet jag att mammas böner för mig spelat en 

roll som jag nog fullt ut förstår först i himlen. Det var julen 2002 och vi var hos min 

storasyster i Skåne och firade jul. Vi satt på kvällen, jag tror att det var på juldagen, och 

hade ätit middag och satt ner vid matsalsbordet, jag, mamma, pappa och min storasyster 

Jenni. Vi talade om ditt och datt och råkade komma in på kristen tro. Jag hade vid denna 

tidpunkt varit sk andlig sökare sedan 1996 och inte funnit något bestående, inte funnit 

det jag längtade efter, helt enkelt inte funnit Gud, så jag var nog i mitt hjärtas innersta lite 

besviken på Gud. När vi började tala om kristen tro så reste sig något upp i mitt inre, i 

mitt hjärta. Jag ”surnade till” och tog fullständigt avstånd från kristen tro eftersom den 

gjorde anspråk på sanningen, och det kunde jag inte tolerera. Pappa och Jenni blev 

ganska så upprörda och mamma började gråta och sa: idag om Du hör Guds röst, 

förhärda inte Ditt hjärta.  
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Men jag stod fast och detta ögonblick blev ganska mycket av en vändpunkt för mig, även 

om jag inte förstod det då, för mamma var som vanligt visast av oss. Hon gick in i sin 

bönekammare och började be till Herren, himmelens Gud, som har all makt i himlen och 

på jorden. Hon började be för sina barns frälsning och särskilt för mig, eftersom jag så 

tydligt tog avstånd. Hon bad: Herre, fräls mina barn! Herren var tyst. Hon bad: fräls mina 

barn, och inte minst Konrad! Herren teg. Mamma började bli desperat och ropade: Herre, 

fräls Konrad! Herren svarade: OK, Jag ska göra det. Sedan var Herren tyst en stund, och så 

kom det en fråga: får Jag använda vilka metoder Jag vill? Herren visste att det skulle bli 

en rejäl kamp om min själ, och ville veta om Han hade fria händer, och idag tackar jag 

Gud för att mamma svarade: ja, det får Du…  

Mitt hjärta rörs och tårar kommer i mina ögon. Tänk att Jesus, som jag i så många år inte 

sökt, älskat eller ens brytt mig om, tänk att Han tänkte på mig, drog mig till Sig och 

gjorde nåd med mig. Om vi insåg vilken Gud vi har, vilken oerhörd kärlek och nåd Han 

har i Sitt hjärta och vilken oerhörd kraft som finns när vi börjar ropa till Honom, då skulle 

vi be mer, det kan jag lova, och vänta stora ting från Herren, himmelens Gud.  

Jag har idag en både kärleksfull, tillitsfull och nära relation med min mamma. Vi talar ofta 

med varandra, både i verkliga livet och på telefon och SMS. Tack, Jesus, för min mamma 

och pappa. Mycket mer skulle jag kunna säga och skriva om er, men jag slutar här för 

denna gång. Ni vet att ni har mitt hjärtas kärlek. 
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Mina år inom Försvarsmakten 

 

De som säger att kön bara är en social konstruktion borde få problem med verkligheten 

och erfarenheten. Det påståendet är helt enkelt inte sant och håller inte för en sann och 

verklig prövning. Ett exempel på det är jag och min lillebror Andreas. Vi föddes med 13 

månaders mellanrum och fick i huvudsak samma uppfostran, men ändå var våra intressen 

här i livet ganska så olika redan tidigt i barndomen. Inte på alla områden, men ändå var vi 

ganska så olika både till sättet, intressen och naturliga gåvor och styrkor.  

 

Ett sådant område där vi skildes åt på ett markant sätt är mitt intresse för soldater, krig 

och det militära. Från det jag var kanske i 8–9 årsåldern ända upp till högstadiet lekte jag 

många, många timmar med mina små plastsoldater. Jag hade väl ett tusental av dem och 

ställde upp dem till stora skådespel på mitt rum i drabbningar som varade i flera dagar. 

Under dessa perioder kom jag i stort sett bara ner för att äta mat, annars lekte jag ensam 

på mitt rum. Lekarna var avancerade. Redan i årskurs 5 eller 6 hade jag dels ett FN för 

förhandlingar och ingående av försvarsallianser där en ledare från varje land deltog. 

Innan varje konflikt pågick förhandlingar i FN och allianser slöts.  

 

Jag hade dessutom på den tiden en veckopeng på 5 kronor, varav 3 kronor gick till 

"militära ändamål", som jag kallade det. Varje land fick en liten slant per vecka och minst 

fick Australien, endast 5 öre per vecka, och det var på den tiden då femöringen ännu 

existerade. Varje land hade dessutom möjlighet att låna pengar av mig vilket flera länder 

passade på att göra när en konflikt tornade upp sig vid horisonten och dessa lån gjorde 

en upprustning av deras trupper möjlig. Jag var frikostig med mina lån. Eftersom jag var 

intresserad av historia visste jag att Tyskland hade skuldsatt sig rejält efter Första 

Världskriget så det var även det land som var mest skuldsatt hos mig. Jag hade diagram 

över hur deras statsskulder utvecklade sig och de fick betala ränta till mig. Sist men inte 

minst så började jag från och med högstadiet att skriva ner en kort resumé av hur 

konflikterna uppstod och förlöpte. Olika slag som blev legendariska fick namn där "slaget 

vid sängkanten" är ett av de mer berömda, även om jag idag glömt vilka som deltog i det 

eller hur det slutade. Jag hade helt enkelt en stor, levande inre verklighet och umgicks 

inte lika mycket med kompisar som Andreas gjorde.  

 

Detta var såklart inte de enda lekar jag ägnade mig åt under min barndom, utan jag 

spelade både tennis, fotboll och innebandy och gjorde mycket annat också, men detta 

var ett ganska så stort intresse hos mig som min bror Andreas var mer eller mindre helt 

likgiltig inför. Varje år anordnades Nolia-mässan i Piteå eller Umeå och vår familj besökte 

ofta dessa. Jag gick direkt raka vägen till Försvarets monter för att titta, klättra i 

bandvagnarna och läsa informationsskyltar och Andreas, varandes lillebror, hängde på 

hack i häl och var väl där mellan fem-tio minuter, och sen gick han vidare till traktorerna 

och annat, men jag var där större delen av dagen. Det var helt enkelt lite av en passion 

hos mig.  
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Detta fortsatte när jag blev äldre. Tiden kom när gymnasiet närmade sig sitt slut och alla 

killar skulle göra värnplikt. Jag ägnade mycket tid åt att läsa foldrar med information om 

Försvarsmakten och var man kunde göra sin värnplikt. Jag ville såklart vara "tuff, stark och 

hård", delvis pga min tävlingsinriktade personlighet, men även eftersom jag insåg, eller i 

alla fall misstänkte, att jag innerst inne var så svag. Av denna anledning ville jag bli 

jägarsoldat och det som först lockade mig var Kiruna, dåvarande I22 och 

Lapplandsjägarna, eller K4 och Norrlandsjägarna. Jag visste att båda dessa var tuffa och 

krävande utbildningar som långt ifrån alla kunde påbörja, än mindre slutföra.  

 

Men så fick jag höra att det fanns två utbildningar som var två snäpp värre och det var 

Kustjägarna i Vaxholm i Stockholm och Fallskärmsjägarna i Karlsborg vid Vätterns strand. 

Min första tanke var att det borde jag vara helt chanslös att ens komma in på, än mindre 

att fullfölja, men jag kunde ändå inte släppa tanken på dessa utbildningar. Tanken 

formades att jag skulle göra ett försök och jag ville ha den svåraste, tuffaste och mest 

krävande utbildning jag kunde hitta, och då blev det FJS och KJS som stod utan riktig 

konkurrens. Jag säger som Paulus, låt mig få tala som en dåre, dvs jag kanske skryter lite 

grann, men det jag säger är sant, det var dessa två utbildningar som var både två och tre 

snäpp vassare än alla andra i Sverige på den tiden, så är det bara, det är ett faktum.  

 

Jag började träna ganska så mycket redan sommaren efter 1:an i gymnasiet för att klara 

en så svår och krävande värnplikt som möjligt. Jag tränade mest löpning men även i 

gymmet för att få i alla fall en gnutta muskler på min, på den tiden, späda och smala 

kropp. När jag mönstrade vägde jag 64 kg och var 180 cm lång, och på kort från den 

tiden kunde man se alla magmuskler. Jag fick vid mönstringen höga betyg på kondition, 

psykisk funktionsförmåga och lämplighet som befäl. Jag tror att jag i dessa hade betyg 

nio av nio, dvs högsta betyg. I ren muskelstyrka hade jag sju av nio och det var i några år 

min akilleshäl, även om det är långt ifrån den viktigaste biten för en jägarsoldat.  

 

När jag ryckte in på FJS var jag fortfarande 180 cm lång men då vägde jag 67 kg, och 

även om jag då lyckats lägga på mig bara muskler mellan inryckning och mönstring så 

var jag fortfarande lite väl svag rent sett till muskelmassan. Vilja och motivation först, sen 

kondition, dvs uthållighet, och sen först på tredje plats ren muskelstyrka, så är nog 

prioriteringen för att klara utbildningen på alla Jägarförband, i synnerhet på FJS och KJS 

(Kustjägarskolan), men min råstyrka och mängd muskler var på gränsen till vad som 

funkar på FJS.  

 

Till FJS var det på den tiden 700–800 sökande, helt frivilliga, och mönstringsförrättaren 

fick såvitt jag förstår inte ens föreslå utbildning till kust- eller fallskärmsjägarna, så de 

som svarar, när jag säger att jag gjorde lumpen på FJS, att de vid mönstringen ville ha 

dem dit också brukar jag besvara med ett "jaha" och ta med en nypa salt. Utbildning till 

andra jägare, såsom Lapplands- och Norrlandsjägare kunde de absolut föreslå om de så 

ansåg lämpligt, och såvitt jag förstår även beordra, även om jag tror att man insåg att 
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frivilligt deltagande ger bättre resultat. Men utbildningen på KJS och FJS var såpass 

krävande att den erfordrade totalt frivilligt deltagande.  

 

Av dessa sökande togs ca 250 ut till ett sk förtest på två dagar där man testade framför 

allt fysisk status, men en första koll av vilja och psyke fanns också. Av dessa togs 120 

stycken ut till att rycka in vid FJS. Jag ska aldrig glömma känslan av stolthet när jag fick 

höra att jag var uttagen och jag fick hämta ut mina kängor för att gå in dem fram till 

inryckning påföljande sommar. Testet var i oktober, tror jag. Det var som en dröm och 

lite overkligt att bli uttagen. Wow, jag ska få rycka in som fallskärmsjägare! Det var helt 

ofattbart.  

 

Jag ryckte in i juni 1990 bara några dagar efter examen från naturvetenskapligt 

gymnasium. Jag kom som en obekymrad student, intet ont anande, med väskan över 

axeln och helt lugn i sinnet, men detta skulle ändras på bara några korta timmar. Jag gick 

in i Karlsborgs fästning för sista gången i mitt liv som civil och för att från den dagen 

alltid ha en del av mitt hjärta och lojalitet kvar hos fallskärmsjägarna, så även idag. Jag 

visste att de tre första veckorna, den sk testperioden, skulle vara tuff och att många 

brukade sluta under den, men jag förstod inte hur så många frivilliga, vältränade och 

motiverade killar skulle förmås att sluta frivilligt på så kort tid som tre veckor. Vad ska de 

göra med oss för att det ska kunna ske, de kan väl inte slå oss, eller?  

 

De första tre veckorna kunde man när som helst, mer eller mindre, hissa vit flagg och 

säga att det var nog och man kunde då få åka till något annat förband, ofta andra 

jägarförband. Jag trodde att det skulle börja lite lugnt så jag gick in på logementet med 

min väska men hann knappt sätta mig innan det drog igång. Ett befäl kom och hämtade 

mig och en annan kille som anlänt samtidigt, Lundberg från Umeå, och vi sprang i full 

karriär 2–3 kilometer bort till en frisör för att raka av oss håret. Sedan ställdes plutonen 

upp i korridoren. Våra ansikten var spända, hela tiden under tidspress och inväntandes 

nya order och kommandon. All förflyttning under testperioden skulle ske med språng. 

Punkt. När vi ställde upp plutonen för första gången så såg jag mig omkring. Bastanta, 

muskulösa killar med beslutsamma ansikten. Hur skulle jag kunna klara mig kvar här, i 

denna konkurrens, tänkte jag. Jag trodde att jag skulle vara den som skulle sluta först av 

alla.  

 

Efter det ögonblicket släppte inte stressen och pressen för ett enda ögonblick under de 

närmaste tre veckorna i första hand, men jag skulle vilja säga att mycket av den låg kvar 

ända fram tills vår vinterutbildning påbörjades i Kiruna i januari 1991. Då saktades tempot 

ner en hel del och vi hade nog en ledig kväll per vecka åtminstone, och jag anser att 

kvalitén på utbildningen vann på detta.  
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Vad bestod då pressen i? För det första var man alltid "påpassad" och under tidspress, 

och hela tiden fick man höra orden: vad gör man när man är sist? Öka! Vi fick sova mellan 

3–5 timmar per natt och väcktes varje morgon med visselpipor för sk morgonfys. Om jag 

minns rätt så började de första att ge upp och åka hem inom ett dygn.  

 

På onsdag morgon, inryckning var måndag, så var jag färdig att ge mig. Jag stod och 

rakade mig inne på toaletten i samband med vår morgonfys, och jag var helt mentalt slut. 

Jag tänkte att detta klarar jag inte. Men så tänkte jag: en timme till! Framåt kvällen stod vi 

och övade cykel-exercis med löjtnant Petterson. Han var det enda befäl som jag i början 

inte tyckte om. Han stod och nötte: tag cyklar! Lägg cyklar! Koppla cyklar! Jag var 

spyfärdig och mentalt slut. Men torsdag morgon kom och jag var ännu kvar.  

 

Tiden gick och jag hängde kvar. Jag var på en grupp som var extremt stark, och i början 

tillhörde jag de svagare på min grupp. Detta hade nog flera orsaker. Delvis eftersom 

gruppen inte bara var stark, utan det var en extremt stark grupp. Som Kn Alm, vår smått 

legendariske plutonchef, sa efter att ha gått Örnmarschen med oss i oktober: "det är den 

starkaste fallskärmsjägargrupp jag har sett! Ni gick som en klocka, utan minsta strul vid 

raster, och utan minsta knot eller klagan." Lite extra stolt var man då.  

 

En annan orsak var att jag tillhörde de yngsta på gruppen och var nog den lättaste med 

mina blott 67 kg. När jag ca två år senare gjorde repövningar och utbildade mig till 

reservofficer så vägde jag ca 75 kg, dvs åtta kg mer, och detta med endast liten gnutta 

mer fett på kroppen, utan det var muskler och två års konditionsträning som hade lagts 

till. Det gjorde skillnad. Stor skillnad.  

 

Det fanns nog andra orsaker också som tex att jag hade ett nästan obefintligt 

självförtroende på det praktiska området vilket ofta gjorde att jag ställde mig och tittade 

på det praktiska arbetet, istället för att delta, tex när vi skulle sätta ihop tält, vilket nog 

tolkades som att jag var slut och trött, men var ett uttryck för mitt bristande 

självförtroende på det praktiska området, som tog sin början redan i sexårsåldern. Med 

tiden lärde jag mig dock att även om det inte är min starka sida så kunde jag ge mig den 

på att lära mig, och då gick det bättre.  

 

En annan var att mina fötter var och är känsliga för både skavsår och sk tryckskador, 

vilket gjorde övningarna under den första hösten oerhört tuffa. Men när vintern kom 

försvann den nackdelen och då blev jag också mer stabil i mina prestationer och kände 

mig då inte längre, och var nog inte heller, gruppens svaga länk.  

 

Utbildningen varade i tio månader för de allra flesta men jag och 17 andra blev efter ca 

två månaders tid uttagna till sk KB-elever och utbildades till ställföreträdande 

gruppchefer. Vår utbildning förlängdes till 15 månader och vi muckade i slutet på augusti 

som vpl/Fk (värnpliktig fänrik).  
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När vinterutbildningen var slut och det närmade sig muck för de som gjorde tio månader 

så var det, och är så än idag när jag tänker på det, smärtsamt och svårt att säga farväl. Vi 

har såklart setts sen dess då och då, men tiden på första grupp, första pluton på FJS 

90/91 är och förblir över. Det band som vi på gruppen fått mellan oss är omöjligt att slita 

isär för det har byggts genom oerhörda påfrestningar och prövningar. Det som var unikt 

var att vi kände varandra utan och innan, och visste både våra svaga och starka sidor, 

men vi visste vad var och en var beredd att utstå för gruppens och uppgiftens skull. Jag 

känner i mitt hjärta en stark kärlek och samhörighet med Klein, Almlöf, Burestig, 

Andersson, Fahlström, Bergman och Jansson. För alltid. Stor och djup respekt till er alla 

sju, tappra och brava män.  

 

För de som bor i Byske och Norrland kan jag göra en jämförelse så att ni får en bild av de 

krav och utmaningar som utbildningen vid FJS och KJS ställer den enskilde inför. Många 

av mina barndomsvänner och klasskompisar gjorde värnplikten vid K4 i Arvidsjaur. Det är 

en krävande, tuff och svår utbildning, utan tvekan, och soldaterna som utbildats där är i 

allmänhet mycket skickliga och fäiga. Men av de som gjort värnplikten där skulle kanske 

mellan 5–10% klara av att genomföra utbildningen vid FJS och KJS, och absolut inte över 

20%, och då är det ändå kvalificerade jägarsoldater med god fysik, vilja och förmåga att 

hantera prövningar. Det ger ett litet perspektiv på hur pass krävande utbildningen var på 

den tiden. Idag finns FJS inte längre kvar i samma form som fram till typ för tio år sedan, 

så idag tror jag inte att detta gäller på samma sätt längre, även om jag inte med säkerhet 

vet.  

 

Under sommaren 1991 hade vi ett besök vid Försvarets Tolkskola i Uppsala som 

utbildade värnpliktiga i ryska, tolkning och förhörstjänst. Under besöket ingick också en 

sk förhörsövning där vi testades ganska så rejält under drygt 24 timmar. Då öppnades 

också dörren för fyra stycken av oss från KBS/FJS (kompanibefälsskolan vid FJS) att göra 

frivilligt förlängd värnplikt under nio månader vid TolkS.  

 

Jag kände å ena sidan ett slags lockelse kring att bli en "riktigt vass soldat" som även 

kunde ryska. Det lockade såklart mig att bli "lite mer speciell, lite mer ovanlig". Samtidigt 

kände jag ett slags ansvar och lojalitet mot mitt förband, FJS, och mitt kära fosterland, 

Sverige, och "the call of duty" sa mig att jag kunde ha det som krävdes för att klara detta 

och fick inte svika nu. Jag och tre andra från KBS/FJS fick mucka någon vecka tidigare och 

åkte till Uppsala för förlängd utbildning. När jag muckade från FJS fick jag goda vitsord: 

10-8-9. Vi var sedan fyra som började vid TolkS och det är klart att det var en del sk 

"militärromantik" i början och man kände sig lite som Carl Gustaf Gilbert Hamilton från 

Jan Guillous böcker.  
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Studierna gick i en rasande fart och jag vill hålla mig till sanningen. Vi från FJS behövde 

inte komma in på TolkS den vanliga vägen, dvs via mönstring och deras förtest och 

troligen hade nog ingen av oss heller klarat av den vägen in. Dessutom slapp vi från FJS 

att delta i de lektioner som handlade om taktik och kunskap om fiendens materiel, dvs 

dåvarande Sovjets stridsvagnar, artilleri mm, eftersom vi kunde detta hyfsat från FJS. 

Detta gav oss ett antal timmars ytterligare tid att studera, kanske 4–8 timmar per vecka, 

även om jag inte minns exakt.  

 

Men däremot ställdes det exakt samma krav på oss vad gäller resultat på proven. Första 

veckan hade vi 400 glosor och dessutom en del grammatik att läsa in, och ett nytt alfabet 

att bemästra som vi lärde oss veckan innan, så tempot var högt. Efter nästan 15 månader 

på FJS var jag "nästan omöjlig" att stressa, så jag minns hur jag tog en kvällspromenad 

kvällen innan första sk fredagsprovet. Trots att vi hade mycket att ha i huvudet så kom 

jag till provet lugn som en filbunke.  

 

Vi skrev för hand och jag tror att det vid varje prov blev kanske 4 handskrivna A4-sidor, 

och det tilläts maximalt 15 fel för att klara betyg 6 av maximalt 10, och då räknades 

minsta lilla stavfel. Jag tror att jag hade en sjua på första provet. Det fanns några killar 

som skrev nior nästan jämt, och då tilläts maximalt 3 fel. Det hände att någon av dessa då 

och då skrev en tia, och då fick man ha ett fel, om jag minns rätt. 

 

Jag hade 7-6-6-5 på de fyra första proven tror jag. Man måste alltid ha ett snitt på minst 

6 under de fem senaste proven, annars åkte man ut. Med ett underkänt prov kände jag 

av pressen lite grann men jag var hela tiden förvånansvärt lugn. Efter fyra veckors tid blev 

jag dessutom ensam kvar från FJS. En slutade frivilligt och de två andra fick åka hem pga 

för svaga resultat på proven. Jag fick då ett handskrivet vykort från dåvarande chefen FJS, 

överstelöjtnant Svante Anderson, som i korta ordalag sa: ”för kung och fosterland, för FJS 

och för allt som är dyrbart och gott, håll ut! Vi behöver få igenom en kille hela vägen till 

slutet av utbildningen!” Jag stod mer eller mindre i givakt i mitt studentrum på 

Rackarberget i Uppsala när jag läste det.  

 

Nästa prov blev det en 6:a igen och sedan skrev jag oftast 7:or resten av tiden, med 

någon 8:a då och då, någon enstaka 6:a och en 9:a, om jag minns rätt. Jag blev den förste 

i Sverige som hade genomgått två så pass kvalificerade militära utbildningar och av den 

lite säregne major Johan Gustafsson fick jag smeknamnet "prototyp Adam", den förste 

stöpt i denna form: rysktalande fallskärmsjägare. Genom åren vet jag inte hur många vi 

blev, men när jag "gick i pension" ca 2005 var vi nog ett tiotal, och jag minns med stor 

värme prototyp B1, C1/C2, D1/D2 som var de som mest övade med mig. De var mycket, 

mycket duktiga soldater, på alla sätt, både fysisk status, viljestyrka, taktisk förmåga, 

skicklighet i strid och med handeldvapen, och mycket duktiga på ryska, bara för att 

nämna några förmågor.  

 



 

32 
 

De allra flesta på TolkS var bra killar, till och med mycket bra, men några hade lite 

problem med ödmjukheten, troligtvis beroende på att de alltid varit i toppen av alla 

utbildningar de gått igenom, tex i skolan, och inte hade fått känna på riktiga motgångar. 

En kille uttalade sig tvärsäkert om att TolkS var mycket jobbigare psykiskt än FJS, och 

detta trots att jag satt i samma fikarum. Jag sa inget, men i mitt stilla sinne tänkte jag att 

jag minsann tjänstgjort på båda ställen och även om jag anser att TolkS absolut var 

krävande psykiskt pga pressen kring proven, så anser jag ändå att TolkS var som en 

skogspromenad, som en vindpust, vad gäller stressnivå jämfört med FJS. Stressen och 

pressen på FJS, i synnerhet de tre första veckorna, var på en helt annan nivå.  

Samma kille uttalade sig en gång tvärsäkert om hur enkelt de med bäst fysisk status från 

TolkS skulle klara prövningarna på FJS, och att det var helt onödigt att ta killar från FJS 

och låta dem gå TolkS. Jag tror att han helt enkelt var avundsjuk och själv ville få chansen 

att bli lite av en fallskärmsjägare genom att gå Örnmarschen och få den sk ”Gyllene 

Örnen”, fallskärmsjägarnas utbildningstecken. Jag sa inget då heller, men jag tänkte som 

den gode Doktor Dengroth från 80-talet, alias Stefan Sauk: jag är skeptisk. I samband 

med en förhörsövning med kustjägarna där några av de som deltog bröt så öppnade 

samme person munnen i bussen på vägen hem och förklarade vilka "tjejer" kustjägarna 

var.  

Jag sa inget den gången heller, men en kort tid senare hade vi en intern förhörsövning 

på bara några timmar och jag var gruppchef över de som skulle vara förhörsledare, 

medan resten av TolkS blev förhörda och fick då bära huva och handfängsel en kort 

stund. I samband med utvärderingen var det ljudliga protester från de som hade förhörts 

över den förödmjukande behandlingen. Högst av alla talade den som så kort innan hade 

sågat KJS vid fotknölarna.  

 

Då kände jag hur "morfar Isak" i mig väcktes till liv, och med det menar jag en kärlek till 

det som är rätt och sant. Jag kände att här behövs ett sanningens ord. Jag sa att det var 

märkligt att jag för bara någon vecka sedan fått höra från några här hur klena KJS var, 

trots att de hade varit ute på en lång och krävande övning redan innan själva 

förhörsövningen, och där allt runt förhören gick så mycket tuffare till, när några av dem 

bröt övningen. Nu fick jag höra samma personer knota och klaga efter några få timmars 

övning med både mildare behandling och när dessutom alla kom rakt från matsalen och i 

torra och varma kläder. Det blev väldigt tyst. Dessutom började TolkS efter det att låta 

sina egna elever genomgå en fullskalig förhörs-övning innan den teoretiska utbildningen 

påbörjades. Rätt anser jag och det berodde nog delvis på den uppståndelse som blev 

kring denna övning och på mina ord om detta. Ja, lite av Isak finns nog även i mig. 

 

Jag fullföljde utbildningen och fick samma vitsord som från FJS: 10-8-9. Jag var ganska 

bra i ryska och fick betyget 7 i skriftlig och 8 i muntlig ryska. Med det var jag nog ungefär 

i mitten eller övre tredjedelen av gruppen på cirka 20 elever. I förhörsteknik hade jag 

dock rätt så stor fallenhet och fick betyget 9. När jag slutade TolkS juni 1992 trodde jag 
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att jag aldrig mer i mitt liv skulle tala eller plugga ryska. Oj, vad fel jag hade, ännu en 

gång får jag tillägga, för jag vet av egen erfarenhet att jag ofta har fel, vilket är bra för oss 

att inse. 

 

Jag sökte sedan in till att bli reservofficer vid arméns underrättelseskola i Karlsborg. Vi var 

väl ca 18 elever, varav hälften från FJS. Under 7,5 månaders tid utbildades vi framför allt i 

taktik och underrättelsetjänst, men även ledarskap och annat. Vi hade en härlig stämning 

sett som helhet och utbildningen höll hög kvalité genom majorerna Carl-Johan Jagusch 

och Berkelind. Jag vill inte skryta men jag slutade utsedd som kursetta med vitsorden 10-

9-9, men jag skulle nog själv ha givit mig lite lägre betyg. Ännu en gång tyckte jag innerst 

inne att jag var överskattad, och ännu idag tycker jag nog att det var så.  

 

Efter denna utbildning blev jag RO/Fk (reservofficer Fänrik) Nyström vid FJS och blev 

krigsplacerad som patrullchef på en patrull på 8 man med mig inräknad. Jag hann dock 

bara göra två repövningar med denna patrull innan jag fick uppdrag att leda en annan 

patrull.  

 

När jag fick uppdraget att leda denna patrull drabbades jag av mycket prestationsångest. 

Jag skulle leda en patrull på totalt fem man där samtliga skulle ha gått samma väg som 

jag med dubbel värnplikt FJS/TolkS och som därmed var rysktalande fallskärmsjägare. Jag 

fick också veta att denna patrull skulle prioriteras och utbildas oftare och mer kvalificerat 

än de "vanliga" patrullerna. Jag minns att jag tänkte: hur ska jag klara det? Men jag sa 

inget. När jag fått veta detta så var min naturliga respons såklart att gå in för uppgiften 

med själ och hjärta, för Konung och Fosterland, med en sedvanlig pliktkänsla. Under 

perioden 1993–2005 tränade jag hemma, på min fritid i all huvudsak, 1–2 timmar per dag 

i syfte att vara i skick att fysiskt och psykiskt kunna leda denna patrull i freds- och 

krigstid, och jag var mot slutet av denna tid, dvs 2005, relativt bra tränad sett all-round.  

 

Jag tränade mestadels löpning, 4–5 gånger per vecka, och en gång per vecka ett 

distanspass på 1–1,5 timmar i ganska så hög fart, 4–4,5 minuter per kilometer. Jag gjorde 

som bäst milen på 38:51 och Lidingöloppet på 2:13:59, vilket är bra. Jag byggde också på 

mig muskler i gymmet där jag vistades ca 3 ggr per vecka, men detta var något som inte 

var en naturligt för mig och jag fick träna ganska så många år innan jag tog 100 kg i 

bänkpress. Sen varierade jag träningen med innebandy, badminton och tennis 1–3 

gånger per vecka. Det hände ofta att jag körde två pass samma dag. Denna träning hade 

som enda orsak att kunna klara av tjänsten som patrullchef för denna s.k. "hemskepatrull" 

som Mj Lars Edvinsson döpte den till. Jag har alltid haft en känsla för ansvar, och jag 

kände "the call of duty" på mina axlar för Konung, Gud och Fosterland. Jag var nog en 

sann patriot och jag tog uppgiften på stort allvar, kanske alltför stort.  
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Idag känner jag såklart helt andra saker inför detta. Jag ville väl och tog uppgiften på 

allvar, men jag var såklart blind och döv på många sätt, framför allt andligt sett. Detta var 

mitt projekt, inte Guds vilja för mitt liv, och därför drev detta livsprojekt in mig i svårmod, 

ångest, ensamhet, depression, otroliga koncentrationssvårigheter och många andra 

sådana effekter.  

Under mina tolv år som reservofficer vid FJS tränade jag 1–2 timmar per dag på egen 

hand och hade såklart mot slutet av denna tid, 2005, en bra fysik. Vid ett tillfälle övade 

jag och min patrull, på egen hand, för egna pengar och eget initiativ, strid med inhyrda 

paintball-gevär under en dags tid. Vi övade en bit utanför Stockholm och efter konstens 

alla regler, dvs vi körde inte med de regler man brukar ha i paintball, dvs vi lekte inte utan 

vi övade på samma sätt som vi brukade öva när vi var inne på FJS. Vi kom gåendes längs 

en viss stig med hela patrullen, fem man. Två man fick gömma sig längs med stigen och 

de öppnade sedan ”eld” mot patrullen och vi fick sedan öva på att ta oss ut ur striden, 

bära eventuella skadade osv. När man övar strid så är det mycket knästående 

skjutställning som gäller och det innebär att om man övar strid i 6–8 timmar, vilket vi 

gjorde, så har Du mot slutet av dagen gjort ett stort antal ”enkla knäböj” med din egen 

kropp som vikt. Dessutom hade vi burit skadade vid några tillfällen. Vi tog en paus mitt 

på dagen och kokade oss lite pasta som avnjöts med ketchup. När dagen var slut så var 

vi nog ganska så trötta.  

Dagen därpå steg jag upp ur sängen och jag kände direkt: oj, vilken träningsvärk jag har i 

låren. Gustaf B., en tapper kämpe, fänrik med 15 månaders utbildning på FJS och 10 

månaders språkträning på TolkS, smålänning och dåvarande ställföreträdande patrullchef 

på vår patrull, vaknade upp i sin lägenhet i centrala Stockholm och det första han tänkte 

när han klev upp och kände sina bens tillstånd var: oj, hur ska detta gå för Nyström? Han 

visste att jag skulle springa Lidingöloppet samma dag, dvs dagen efter vår övning, och 

han förstod att det inte var de allra bästa förutsättningarna.  

Jag åkte ut till Lidingö och starten gick. De första fem kilometrarna gick oerhört sakta och 

benen kändes som två telefonstolpar. Efter fem kilometer så knöt jag näven i fickan, 

bildligt talat. Jag tänkte att nu öser jag på allt jag har, det får bära eller brista, men så här 

sakta tänker jag bara inte springa! Jag ökade på rejält och kroppen, som genom ett 

mirakel, svarade. Jag kollade min hastighet genom att jämföra klockan och skyltarna för 

varje kilometer och mellan 5:e och 15:e kilometern så snittade jag ofta ner mot 4 minuter 

för varje kilometer. Jag hade sprungit Lidingöloppet en gång förut och då på 2:14:27, 

vilket är en bra tid, framför allt första gången man springer det. Men denna gång gick det 

betydligt fortare och när halva loppet var sprunget, dvs 15 kilometer, så hade jag en 

riktigt bra tid på G. Men då fick jag betala priset för lördagens övning med min patrull, 

för Konung och Fosterland, och priset för min höga fart från 5 km in på loppet. Jag 

sprang rakt in i en vägg och mellan 15–23 km var det tufft, och efter 23:e km in i mål, dvs 

cirka en halvtimmes löpning återstod, var det en enda mental kamp för att hålla farten in 

i mål. Kristofer, min lillebror född -77, stod och räckte mig lite druvsocker på en plats och 

det var nog räddningen för mig. Jag var väl halvt medvetslös när jag gick i mål på tiden 
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2:13:59. Än idag håller jag detta som mitt livs främsta och tuffaste idrottsprestation, 

framför allt med tanke på förutsättningarna.  

Eftersom jag lika håller på och skryter så kan jag berätta om en annan sport som jag 

under en period var rätt så duktig i, och det var badminton. Jag hade väl i alla fall en 

gnutta känsla i mina handleder, men framför allt en hård smash och sist men inte minst 

en ”fighting-spirit” à la Jimmy Connors, legendarisk tennisspelare från 70–80 talen, en 

vilja att springa på varje boll in i det sista, och dessutom på den tiden en lysande fysik, 

framför allt uthållighet. Denna kombination gjorde mig svårslagen under några års tid.  

Jag tog ett springvikariat på en skola vintern 2003 och vi skulle ha friluftsdag. Jag valde 

badminton och jag gick dit med en invandrarkille som gick i nian, som jag hade haft 

lektioner med några gånger, och som tränade och tävlade i badminton och som någon 

vecka senare skulle delta i ungdoms-SM, dvs han var duktig. Jag frågade honom om vi 

skulle ta en match och han fick ett stort leende på sina läppar och svarade: ska Du äga 

mig? Nej, svarade jag, inte äga, men vi kan väl ta en match i alla fall? Sagt och gjort.  

Jag tror inte att jag har spelat så bra i hela mitt liv, vare sig förr eller senare. Jag kämpade 

som ett sårat lejon, sprang på varje boll och lät honom få slita för varje poäng. Något 

senare stod jag som segrare med 2–0 i set, om än väldigt jämna sådana, och han var helt 

knäckt. Han utbrast: aldrig förr i mitt liv har jag mött någon som, vad jag än gör, vilka 

bollar jag än slår, så kommer bollen tillbaka gång på gång. Han ville såklart ha revansch 

och då blev det återigen väldigt jämnt men då vann han med 2–1 i set. En annan kompis 

som jag spelade med då och då sa att det på den tiden var som att möta en vägg när 

man mötte mig, var man än placerade bollen så kom den tillbaka. Man kan såklart inte 

leva på gamla meriter, men det är nog den idrott som jag relativt sett varit allra duktigast 

i när jag stod på topp. Kanske har jag skrutit färdigt nu för ett tag? 😉   

Med åren blev vi som patrull, fem man totalt med mig, dock riktigt duktiga, det vet jag 

att alla som såg oss i aktion tyckte. Vi var duktiga både på strid och på att hålla oss dolda 

i terrängen, även när vi var eftersökta av flera hundpatruller. Ett av de bästa och tuffaste 

befälen på FJS höll en lektion med ett tjugotal från FJS hösten -99 och så då helt plötsligt 

om mig: Nyström, jag har ju sett Er i aktion, ni är ju en av de saltaste vi har! Jag blev 

generad över att få beröm av just honom, men samtidigt glad också. Men någonstans 

kände jag att detta inte var hela sanningen om mig, för jag visste innerst inne att jag 

också var svag. Jag tittade ner i golvet i blygsel… 

Jag fick flera gånger beröm av andra, både soldater (fallskärmsjägare) och befäl vid FJS, 

för mitt ledarskap. Jag vill vara ödmjuk men det finns nog en del ledaregenskaper hos 

mig och har nog alltid funnits, men det växte sig starkare när jag var på FJS. Däremot har 

jag absolut inte alltid lett människor i rätt riktning, tvärtom, ofta har jag lett andra 

människor åt helt fel håll. Men idag blir det inte så, för om jag troget följer Jesus så 

kommer jag att leda människor rätt, för den som i sanning följer, älskar och tjänar Jesus 

Kristus följer Vägen, och det finns ingen annan hållbar väg för en människa att gå på, dvs 

som håller ända till himlen. Idag tror jag att jag kan säga som en parafras på Paulus: jag 
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kallas villolärare, men jag säger sanningen. Det vet jag i alla fall idag att jag vill följa Jesus 

och göra Jesu vilja, och Jesus leder aldrig människor fel, utan framåt och hemåt, till Guds 

Rike och himlen, och det vill även jag försöka göra, för vilket jag är helt beroende av 

Jesus och Guds Ords ledning.  

 

Angående min patrull så tyckte jag dock innerst inne, och tycker nog ännu idag, att de 

andra på patrullen var bättre än jag. Kanske inte på allt, men som helhet. Kanske framför 

allt vår prickskytt var en soldat utöver det vanliga, men alla de andra var också oerhört 

seriösa och skickliga. Vi fick beröm som patrull både på FJS, av andra förband som vi 

övade med eller mot och även utomlands. Vi övade mycket för att ändå vara vanliga 

värnpliktiga/reservofficerare; cirka 4 veckor per år i uniform och organiserad verksamhet, 

varav åtminstone en vecka per år mer eller mindre gratis. Vi gjorde det inte för pengarna, 

det kan vi nog alla skriva under på.  

Varför gjorde jag det då? Det fanns nog flera orsaker, och bara Gud själv vet nog vilken 

eller vilka som vägde tyngst. Viktiga orsaker för mig var nog känslan av mening, att göra 

något av betydelse för mitt land, känslan av självuppoffring som jag nog alltid haft en 

dragning till, känslan av att vara en del av en särskilt utvald, hemlig, vältränad elit, att bli 

av med den där misstanken om att jag egentligen innerst inne var svag och oduglig till 

det mesta. Det var nog några av mina mer viktiga drivkrafter. 

 

Men ju mer jag engagerade mig i detta projekt blev jag invärtes mer och mer tom, 

olycklig, ensam och rastlös. Jag mådde helt enkelt väldigt dåligt mer eller mindre 

konstant 1995–2005, men bara några få såg det och förstod det. Jag är en duktig 

skådespelare, duktig på att imitera andra, bland annat imiterade jag alltid befälen på våra 

fester på FJS, men mitt skådespel kring mitt liv och hur jag mådde innerst inne åren 

1995–2005 spelade jag så väl att jag lurade mig själv. Jag trodde att jag var lycklig och att 

jag var mig själv. Lura andra går ganska bra, lura sig själv är också fullt möjligt, men Gud 

vet och Honom kan man inte lura eller bedra. Jag säger idag: tack och lov för det! Tack 

Jesus, för att Du i Din stora kärlek förde mig ut ur allt detta. Det var en ekvation, ett 

ekorrhjul av total tomhet och meningslöshet som jag aldrig hade kunnat lösa själv. Men 

Jesus kunde. Och är det något jag har lärt mig så är det just detta: Jesus kan! Gud kan! 

Med innerlig tacksamhet tänker jag också på mor- och farföräldrar som bad för mig. Och 

mina föräldrar. Jag tror inte att jag hade varit vid liv idag om inte Jesus funnit mig en dag 

där jag låg, slagen och livlös. Tack, Jesus. Så illa däran var jag i mitt gamla liv. Hade man 

då kunnat nå mig med något gott ord? Nej, jag tror inte det. Bara bön kunde rädda mig. 

Bön till Jesus Kristus.  

 

Även om jag inte tror att det hade gått att tala mig till rätta så är ett gott ord eller ett 

gott råd, sagt av en person man har förtroende för och för att leda rätt av stort värde. 

Sommaren 2003 eller 2002 tror jag att det var, blev jag erbjuden att följa FJS/SSG till 

Kongo för ett skarpt uppdrag. Men då hade det, sent omsider, börjat gå upp för mig att 

denna min väg nog inte ledde mig rätt, så jag frågade för en gångs skull andra om råd 
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inför mitt vägval, och då frågade jag min gode vän Erik S.: tycker Du att jag är dum om 

jag åker? Nej, sa han, men jag tycker att Du är dum om Du åker utan att veta varför Du 

åker? Dessa ord av sanning träffade mig rakt i hjärtat, och jag insåg: jag vet ju inte alls 

varför jag åker? Jag åker ju egentligen för att "något ska hända", dvs för att jag är rastlös 

och olycklig, och därför söker jag faran, för att "väcka mig till liv". Då beslöt jag mig för 

att inte åka dit, ett beslut som jag aldrig kommer att ångra. Jag vet att Kongo innebar 

stor fara för svenskarna. Vi får ibland stanna upp och fråga oss varför vi väljer som vi gör, 

annars rusar vi fram i blindo. Jag är evigt tacksam till Erik av många orsaker, men detta 

råd kan faktiskt ha räddat livet på mig, för både tiden och Evigheten.  

Något år senare tog mitt bränsle slut och jag gick in i en vägg som heter ”Gud kommen i 

mänsklig gestalt: Jesus Kristus”. Jag tror absolut att kristna kan vara kallade att försvara 

sitt fosterland med vapen i hand, även om man ska lyssna noga till Guds ledning på det 

området. En del kristna var och är nog kallade att tjäna sitt land i vapenfri tjänst. Men för 

RO/Kn Nyström kände jag att Jesus liksom visade mitt hjärta: lämna allt eget! Lämna allt 

och följ Mig! Min tid i försvaret var över.  
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Min omvändelse och mitt möte med Jesus Kristus  

 

1995 kom jag in i ett svårt lidande när jag bodde i Umeå och där studerade vid 

universitet. Jag bodde då som sambo med Helena Lundberg, idag Helmersson, och vi var 

ett par till 1999. 1995 började jag må väldigt dåligt psykiskt men höll det för mig själv, 

inte ens min sambo visste något under lång tid. Jag åkte, som en flyktreaktion, på FN-

tjänst i Georgien och där började jag söka Gud genom att sjunga psalmer som "Blott en 

dag" och "En liten stund med Jesus". Jag sjöng dessa sånger varje dag i Georgien. När jag 

åkte hem på jullov i december 1995 fick jag för första gången i mitt liv möta Jesus i en 

dröm. Hans Ansikte var rakt framför mitt och Han såg mig djupt i ögonen och Jesu blick 

var allvarlig och vred. Jag vaknade upp lite skakad av drömmen men glömde den ganska 

så snart men idag förstår jag vad Jesus ville säga. ”Konrad, Du söker egentligen Mig och 

tillhör Mig, men Du söker Mig på fel sätt, i fel ande".  

 

Följden av detta mitt sökande av Gud blev tio års fruktlöst sökande inom mestadels 

buddhism och New Age, men med små inslag av hinduism, humanism, samt mystiken 

inom islam, judendom och kristendom. Det enda jag inte sökte var den enkla, rena tron 

på Jesus allena, som en Far och ett barn, för jag tyckte att den var för enkel och naiv. Jag 

fann ingenting inom dessa religioner som var av bestående värde eller gav svaret på vad 

jag sökte efter och längtade efter. Jag hamnade långt, långt borta från Jesus. Idag kan jag 

säga: tack gode Gud inte för långt borta för att Jesus skulle kunna finna mig, för Jesus är 

mäktig att finna oss om vi så vore på havets botten.  

2005 sprang jag en kväll i Stockholm, av en slump, på en tjej som jag under många år 

varit antingen varit god vän med eller varit tillsammans med, men det hade aldrig känts 

helt rätt så det tog alltid slut bara efter någon vecka eller månad. Vi hade då inte hörts på 

lång tid och vi drack en öl och dansade lite. Efter en stund så sa hon: Konrad, ikväll blir 

det farväl! Jag undrade vad hon menade. Hon sa: Du vill bara vara min vän men jag 

känner mer än så för Dig så jag kan inte bara vara Din vän, så från och med ikväll är det 

farväl. När hon hade sagt farväl så kom tårarna. Jag kände mig som världens mest 

ensamma och olyckliga människa och jag tänkte på djupet i mitt hjärta: ingen känner 

mig. Jag är helt ensam. Vare sig mina föräldrar, syskon eller vänner känner mig innerst 

inne. Det var en mycket, mycket smärtsam känsla och tanke.  

 

Jag åkte lite senare till Byskeby för min semester och jag var helt tillintetgjord. Under två 

veckors tid sov jag 1–3 timmar per natt trots att jag som mest tog 6–7 stycken tabletter 

Propavan 25 mg. Jag kämpade med all den fighterinstinkt som fanns i mig och som 

fördjupats under mina tolv år som reservofficer vid FJS. Jag höll mig uppe med mentala 

ramsor som: you got to move, Marines, if you freeze you're gonna die! Med andra ord, 

Du är i strid nu och om Du inte rör på Dig och kommer ut som segrare så dör Du!  

Efter två veckors fruktansvärd kamp insåg jag: Konrad, Du kommer aldrig att vinna denna 

strid! Du måste söka hjälp! Som i liknelsen om den förlorade sonen så kom jag till 
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besinning och såg verkligheten som den verkligen var: jag kommer inte ut ur detta själv! 

Jag la mig ner och skrev ett brev till min mamma. Jag beskrev min livssituation och 

avslutade med orden: mamma, jag längtar ut! Fast jag var hemma i Byskeby hos mina 

föräldrar så skrev jag ett brev för det var så otroligt svårt för mig att säga orden: hjälp 

mig! Mitt hjärta var fullt av envishet, stolthet och högmod så jag kunde inte säga orden: 

jag behöver hjälp! Jag vågade inte ge brevet till mamma direkt utan la det på hennes 

säng.  

 

Nästa dag så satte sig jag och mamma ner i köket och började tala. Jag berättade hur 

jobbigt jag hade det. Mamma sa några profetiska ord om min situation och avslutade 

med att fråga: hur har Du det med Jesus? Jag sa som det var: mamma, jag har nog inget 

alls med Honom att göra. Mamma sträckte då till mig en bok, "Vägledning till frid" av CO 

Rosenius, med orden: ta och läs den här boken.  

 

Jag vill passa på att slå ett slag för Rosenius och hans böcker. Jag har läst de allra flesta 

och han hade en klarsyn och ett ljus över Guds Ord, Försoningen och "själens 

krumbukter" som jag anser var strået vassare än Luther själv, som var en av hans stora 

inspirationskällor. Det Rosenius skrev var sant då och är sant idag, för sedan dess har 

varken Guds Ord, människans natur eller Jesus Kristus själv ändrats det allra minsta lilla. 

Läs Rosenius om Du vill vara säker på att inte ledas vilse i dagens andliga klimat som 

präglas av förvirring och villfarelse.  

Som ett hungrigt och längtande barn började jag att läsa boken och söka Jesus. Jag kom 

tillbaka till Stockholm och på jobbet såg jag enligt kollegorna ut som ett spöke. De satte 

upp jalusier för mitt fönster så att det inte skulle vara så synligt för alla hur jag mådde. 

Min käre vän, Erik, sprang jag på en dag och vi pratade om hur jag hade det. Han 

undrade om jag ville bo hemma hos dem ett tag och jag sa ja.  

 

Jag bodde där någon tid och försökte dels söka Jesus, dels få tillbaka den där kvinnan 

som jag såg som lösningen på alla mina problem. Jag talade med mamma på telefon 

nästan varje dag och var och varannan gång började hon nämna Sankta Klara kyrka. Idag 

inser jag att det var ledning från Den Helige Ande. En gång kom jag dit och lyssnade på 

en predikan av Einar Bäfverfeldt som handlade om kärlek, om vad sann kärlek är. Den 

tilltalade mig väldigt starkt för hela mitt liv hade jag sökt efter kärlek. Det var en sådan 

mäktig smörjelse av Guds Ande över predikan så att jag nästan trycktes bakåt i stolen av 

Guds kraft. Jag såg också en man som jag trodde var något av en rysk-ortodox munk och 

som jag spontant tänkte: han vet vem Gud är! Han känner Honom! Mer om honom 

senare, men han heter Torbjörn "Tobbe" Björk och är en underbar broder.  

 

Men jag försökte först och främst få tillbaka kvinnan men det gick inte så bra och jag 

insåg att jag hamnat i en återvändsgränd och inte kunde klara detta hur mycket än jag 

kämpade. En kväll, troligen i september, efter kanske en eller två månader hos Eriks 

familj, så knäppte jag bara mina händer liggandes i sängen. Hur många gånger förr i mitt 
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liv jag hade bett till Gud vet jag inte, men denna gång var jag helt uppgiven inför min 

egen kraft och mina egna försök. Jag tittade bara rakt upp i taket och sa fritt från hjärtat, 

rakt ut i luften: här är jag. Jag ser ingen framtid, inget hopp, inget liv, inget ljus, bara 

mörker, men här är jag. Denna gång hörde Gud min bön, för samma natt hade jag en 

dröm. Jag satt i en radiokommunikationscentral och fick ett anrop på en linje. Jag tog 

upp luren och en röst sa: hej, det här är från Berget, hur är läget? Här är det helt dött, sa 

jag. Här är det mycket liv på gång, sa rösten.  

 

När jag vaknade så var jag lite omtumlad av drömmen. Jag drömde nästan varje natt, 

ofta att jag föll, men denna dröm var annorlunda, mer gripande, mer omskakande och 

verklig. Jag minns den tydligt ännu idag. Jag funderade vad den kunde betyda. Om det 

blev krig i Sverige så skulle min avdelning på Högkvarteret sitta i ett skyddsrum kallat för 

"berget". Men krig och liv? Jag kunde inte förstå det så jag kastade den drömmen på 

soptippen, glömde bort den och gick till jobbet.  

 

Någon vecka senare så tog jag kompensationsledigt och åkte på sk retreat där man 

under några dagar söker Gud i stillheten. Jag åkte till den sk Sankt Davidsgården i Rättvik 

som, vilket jag fick veta långt senare, också kallas för Berget. Ledare för retreaten var 

Johannes med ett ovanligt efternamn som jag idag inte minns, och han höll en kort 

andakt efter lunchen. Han sa att han under förra veckan fått två brev hem till sig från 

tandläkaren. Det ena var till hans son och där var rubriken "inbjudan”, och på hans brev 

stod det ”kallelse". Så är det också med Guds Rike, sa han, det är både en kallelse och en 

inbjudan att få vara med. Jag tyckte han var osedvanligt klok så jag skrev upp mig för 

själavårdssamtal senare under fredagskvällen.  

 

Jag hälsade på honom och satte mig ner och redogjorde kortfattat för min livssituation 

och min livskris. Han lyssnade och när jag talat klart så utbrast han bara helt spontant: 

men Konrad, Du har ju så mycket att tacka Gud för! Han sade det på ett underbart 

befriande sätt där undertonen inte var "Du måste minsann tacka Gud", utan "ser Du inte 

hur rik Du är!". Hans ord träffade mig djupt i hjärtat och vi samtalade en stund och sen 

gick jag till mitt rum.  

Jag la mig ner på sängen under täcket och började tänka på mitt liv. Jag tänkte på mina 

föräldrar, och sa bara: tack Gud för mina föräldrar. Och tack för mina syskon. Och tack för 

mina syskonbarn. Ju mer jag tänkte efter desto mer såg jag hur rik jag var. Jag fortsatte: 

tack Gud för mina vänner, tack för mitt arbete, tack för min goda ekonomi. Mitt hjärta 

bara bubblade över av glädje: jag är ju så rikt välsignad, jag är ju inte förbannad! Jag har 

ju allt man kan önska sig! 

 

Men då kom tanken: om jag då har allt i mitt liv, vad är det jag inte har idag som jag 

skulle önska att få från Gud? Svaret kom direkt från mitt hjärtas innersta: jag önskar att 

mitt hjärta brann av kärlek till Gud och människor! Då började ett märkligt samtal.  



 

41 
 

Jag frågade liksom rakt ut: men varför brinner inte mitt hjärta av kärlek? En stilla susning 

svarade: för att Du saknar själva livet! Men var finns livet då? Livet finns i Guds Son. Men 

varför har jag inte Guds Son? Den stilla susningen påminde mig om Jesu liknelse om 

Konungens bröllop där så många av de inbjudna tackade nej av den enkla anledningen 

att de inte ville komma, de tyckte att de hade annat för sig som var mer viktigt. 

Susningen sa: Du vill ju inte komma! Mitt hjärta formligen bubblade och jag ropade i mitt 

inre: jag vill, jag vill, jag vill! Vad ska jag göra? Susningen svarade starkt och bestämt: Du 

ska inte göra någonting, Du ska bara gå direkt till Frälsaren.  

 

Med slutna ögon liksom bara lutade jag mig mot Jesu bröstkorg och det sa bara "swosh!" 

från himlen. Hela min kropp, som dagligen under flera månaders tid varit spänd som en 

solfjäder i en kamp för mitt liv, slappnade av och blev mjuk som bomull. Mitt fysiska 

hjärta liksom penslades av en salva, vilket jag idag förstår var Den Helige Ande, samtidigt 

som min personlighets innersta, det som man också kallar för hjärtat, fylldes av en inre 

jublande glädje, kärlek och frid. Jag nästan studsade upp ur sängen och mina läppar bara 

sa, utan att jag kunde styra det, orden: Jesus lever! Jesus lever! Och i mitt hjärtas innersta 

föddes en visshet, helt omöjlig att rubba på, att Jesus var uppstånden och att graven var 

tom. För mitt inre kom liksom en bild och jag tyckte mig bokstavligen stå utanför Jesu 

grav och jag såg stenen bortrullad och att graven var tom. Jag bara visste i hela mig att 

Jesus lever! Jag bara visste att Herren var uppstånden! 

 

Jag har svårt att beskriva mitt hjärtas känsla inför de orden. Jag fylldes av en 

överflödande glädje och hela jag sattes i hänförelse inför budskapet: Jesus lever! När jag 

var liten så åkte vi, eftersom jag växte upp i en kristen familj, ofta på sk tältmöten inom 

EFS och då hände det att jag såg bilar med dekalen: "Jesus lever", men då blev det bara 

ord för mig och jag kunde inte förstå "hur då lever?". Men då insåg hela mitt jag att Jesus 

Kristus var uppstånden, att det var både sant och verkligt, och de orden fyllde mig med 

glädje, hopp och nytt mod.  

 

Dagen därpå, vilket var en lördag, så skrev jag ett vykort till mamma med en liten kort 

resumé om vad som hade hänt och jag avslutade med orden: Jesus lever! När mamma 

hade läst det så sa Herren till henne: nu ska Konrad inte fatta några avgörande beslut, för 

nu tar Jag över! På söndagen åkte jag hemåt igen och "som av en slump" så var den 

söndagen kallad Tacksägelsedagen. Gud har koll, även på detaljerna... 

 

Jag kom åter till Stockholm och försökte jobba, men det var som att köra huvudet rakt in 

i en betongvägg. Det var helt enkelt stört omöjligt. Jag talade med pappa på telefon och 

han insisterade på att sjukskriva mig, men jag vägrade. Någon dag senare talades vi vid 

igen och efter ihärdigt motstånd så lät jag mig övertalas. Så här i efterhand kan jag säga 

att jag var i väldigt risigt skick och att en sjukskrivning absolut var motiverad, även om 

jag inte ville inse det, och som ni ska få se troligen även var ledd av Gud.  
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Min första dag på sjukskrivningen satte jag mig på ett bibliotek i Stockholm och läste en 

bok av David Wilkerson: stöt i basunen. Återigen hade mamma talat om Klara kyrka och 

Herren hade under bön sagt till mamma angående mig: sök Guds Ansikte. Jag förstod 

inte vad som menades men mamma sa att det betydde att närma sig Herren i bön. Jag 

bestämde mig för att gå till Klara kyrka för att be.  

 

Jag gick in i kyrkan och satte mig för en gångs skull i första bänken, annars satte jag mig 

alltid längst bak. Det pågick ingenting i kyrkan men det var ändå en del folk, kanske ett 

tiotal personer, som rörde sig och satt inne i kyrkan. Jag satt längst fram och vände och 

vred på mig i svår ångest. Jag kände att jag på något sätt måste be, samtidigt kände jag 

starkt att jag inte kunde be själv, utan behövde hjälp av någon som verkligen kände Gud. 

Jag satt så i svår kamp i ett tiotal minuter tills jag vände på huvudet och såg den "rysk-

ortodoxe munken" sitta i mitten av kyrkan i stor frid och försjunken i bön. Jag reste mig 

och gick fram till honom.  

 

Hej, undrade jag, skulle Du kunna be en liten stund med mig? Javisst, broder, sa Tobbe 

på sitt sedvanliga, frejdiga sätt. Han frågade lite om mitt namn och vad vi skulle be om. 

Jag nämnde relationen och om Gud hade någon plan för min framtid. Vi gick fram till 

altarringen, böjde våra knän, slöt våra ögon och Tobbe lade sin arm kärleksfullt över mina 

axlar och började be. Jag tänkte bara på tre saker: Konrad, gör Dig så liten Du någonsin 

kan och tänk på Jesus.  

 

Ja, tack Jesus för min broder Konrad här, började Tobbe. Rakt framför mig, som om det 

vore på tio meters avstånd, fick jag, med slutna ögon, se hur Jesus stod framför mig med 

öppna armar, med samma gest som på ett uppståndelsekors. Han var strålande vit och 

jag såg bara gestalten, inte ansiktet. Jesus stod där med öppen famn. Tobbe fortsatte be: 

jag blir så glad, Anden säger att Du är ett Guds barn och känn ingen oro, Gud har en 

plan! Plötsligt, pga mina andliga erfarenheter från bl.a. New Age, så tvekade jag. Tänk om 

detta var ännu en fälla, ännu ett villospår, tänk om jag bara lurades att tro att jag var ett 

Guds barn? Tänk om jag egentligen tillhör Den Onde? Kristusgestalten försvann och 

istället kom ett mörker runt mig. Tobbe fortsatte: och om det kommer tankar på 

fördömelse så säger Anden att Du inte ska lyssna till dem, utan Du är ett Guds barn!  

 

Vi slutade be, öppnade våra ögon och vände oss om till varandra. Tobbe såg på mig och 

tårarna rann från hans ögon och han sa: ja, broder, jag blev så glad! Du förstår Konrad, 

allt som står i Bibeln, det är sant. Det hade jag såklart hört förut men denna gång kände 

jag i mitt hjärta: ja amen, det han säger är sant! Tobbe sa det på ett sådant självklart sätt 

att man bara kunde instämma. Vi omfamnade varandra men mitt hjärta var ändå fyllt av 

fruktan också, dels eftersom jag hade fått se Herren, vilket alltid inger en viss fruktan i 

människan, men dels för att jag fruktade att jag egentligen tillhörde Motståndaren.  

Dagen därpå satt jag återigen i biblioteket och läste Wilkersons bok och såg en skylt där 

det stod: return today. Sagt och gjort, jag gick tillbaka till Klara kyrka och bad om förbön, 



 

43 
 

denna gång av en präst vid namn Jens Petersen. Han ställde sig och bad för mig, kring 

relationen med kvinnan och annat, men denna gång såg jag inte Kristus. Efter vi hade 

bett så sa han: vad jag hör från Gud är ”Ordet”. När vi läser Guds Ord så väcks vår tro till 

liv, sa han. Jag tog Ordet till mig och gick och läste Johannesevangeliet i sin helhet.  

 

Innan jag gick hem från Klara kyrka den dagen så hade jag och pappa kommit överens 

om att två dagars sjukskrivning skulle förlängas till tre veckor. Jag tänkte då att om 

samhället bidrar till mig med sjukskrivning, då bidrar jag med vad jag kan till min 

rehabilitering och till samhället. Jag går och anmäler mig som frivillig volontär till Klara 

kyrkas diakonala arbete. Jag gick fram till en diakon vid namn Inga Pagreus. Jag sträckte 

fram min hand och presenterade mig lite kort och sa att jag skulle vara sjukskriven i tre 

veckor och att jag kunde hjälpa till med kaffevagnen mm. Hon sträckte fram en fast men 

varm hand och sa: bra, kl åtta imorgon är det lovsång här på Klara. Min spontana tanke 

var: kl åtta? Jag som knappt får sova? Men sen tänkte jag: ok, jag gör vad jag kan, så får 

vi se vad som blir.  

 

Nästa morgon typ fem över åtta smög jag in i det lilla rum där de sjöng lovsånger. Ett 

tjugotal personer, alla helt obekanta för mig, satt i en ring på stolar med slutna ögon och 

sjöng lovsång. En man, Hans Hernberg, satt med gitarr och slutna ögon och ledde 

lovsången. Jag satte mig ner och började sjunga.  

När vi sjungit några sånger så började han som ledde lovsången, Hasse, att tala rakt ut i 

rummet. Han sa: jag känner att det finns små knoppar här inne idag, men det finns också 

rovfåglar här inne. Min spontana tanke: rovfågeln, det är jag, för jag är ond! Han fortsatte 

tala: det sitter någon här inne som... Sedan följde tio-femton meningar som var tagna 

rakt från min livssituation. De talade noggrant om vad jag skulle göra och vad jag inte 

skulle göra. Jag blev bara mindre och mindre på stolen. Jag kände: han ser och vet ju allt 

om mig! Vart ska jag ta vägen? Var ska jag gömma mig? Jag förstod direkt att det var 

Gud, för ingen annan visste de saker ur mitt förflutna eller min nutid på det sätt som han 

redogjorde för det. Det var ordagranna citat från olika människor och detaljerade 

beskrivningar av händelser. En mening han sa var: det sitter någon här som har sår, på 

själen, av Den Onde. Men Herren säger: Jag ska hela Dig! Jag ska läka Dina sår!  

 

När lovsången var över kom jag fram till Hasse. Jag kände mig som en skolpojke, snäll 

och beskedlig för jag kände mig avslöjad, om än på ett kärleksfullt sätt. Jag sa: hej, jag 

heter Konrad, jag tror att Du talade om mig? Ja, sa han, jag kände Dig, Du är ganska 

känslig va? Ja, sa jag, det är jag. Finns det hopp för mig? Jajamän, sa han, Du har redan 

brutit igenom, det här tar Herren hand om! Han bad mig skriva ner mitt livs historia 

kortfattat och även ta med min andliga vandring. Jag gjorde det och skrev ner det 

samma dag och jag avslutade med orden: jag är så vilsen. Jag vet inte vart jag ska ta 

vägen! Jag gav det till Hasse dagen därpå och träffade sedan honom inte mer förrän 

nästa tisdag, då han också ledde lovsången.  
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Nästa tisdag satte vi oss ner för lovsång, och denna gång var jag i tid. Hasse satte sig ner, 

började lite försiktigt spela på gitarren och sa, med mjuk, kärleksfull röst: om det sitter 

någon här inne som känner sig vilsen så säger Herren att det är hit Du ska komma. Du 

ska inte göra det där, och Du ska inte heller göra det där, vilket jag av hänsyn inte 

beskriver närmare här, men han sa ordagrant beskrivet vad jag inte skulle göra. Helt 

plötsligt sa han: Den Helige Ande är redan här, det kommer att ske ett helande här 

idag! Jag tänkte direkt, med hopp i mitt hjärta: tänk om det är jag! Men sen kom den 

nedslående tanken: nej, jag är för sluten av mig för att det skulle kunna hända mig. Jag 

blickade ner på häftet med lovsånger och min blick föll på orden: don't be afraid, just let 

Me guide you. Ok, tänkte jag, jag bara slappnar av och följer med.  

 

Vi började sjunga lovsånger i en ljuvlig, prestationslös atmosfär, ledda av en underbar 

närvaro av Jesus med Guds Ande. Efter några sånger så stod jag upp, helt omedveten om 

mig själv. Min högra hand var upplyft till lovsång, som jag så ofta med viss avund sett 

kristna göra ibland. Då ser jag helt plötsligt en flod, vit som skinande silver, som flödar 

fram i en strid ström någon meter framför mig. På andra sidan floden står det en vit 

gestalt, men jag visste direkt att det inte var Kristus. Gestalten höjde också sin högra 

hand, och då började det gå en ström av värme, läkedom och helande mellan oss två. Jag 

kände hur något slags "hål" eller "sår" i min själ liksom "svetsades ihop" igen, på ett 

mjukt, kärleksfullt sätt. Hasse stillade ner lovsången och sa: nu sker ett helande här inne! 

Jag blev plötsligt medveten om mig själv igen och hoppade till. Synen försvann och 

strömmen upphörde. Hasse sa bara, helt lugnt: var inte rädd! Jag slappnade av igen och 

strömmen och synen återkom och avslutades sedan efter en liten stund.  

 

Jag satte mig tungt ner på stolen igen. Jag var liksom helt förstummad och nästan 

tillintetgjord. Vad hade hänt? Vad hade jag varit med om? Helt utan ansträngning från 

min sida, och skulle jag vilja påstå från Hasses sida, så hade jag fått vara med om ett 

otroligt helande. Jag förstod ingenting. Hasse avslutade med att säga: om Du befaller Din 

väg till Mig så kommer Du att få bära rik frukt för Guds Rike.  

 

Efter detta följde en lång period, från oktober/november 2005 till april 2006 med ett 

intensivt andligt sökande och med en väldig, väldig kamp, andlig sådan i huvudsak, för 

mig, och allt detta utspelades på Klara kyrka. Under mina år som andlig sökare så hade 

andra andar också kommit in i mig och det avslöjades, tack gode Gud, rätt så snabbt på 

Klara kyrka där det var väldigt rent andligt sett, och där man hade väldig andlig 

urskiljning, dvs man var duktig på att pröva andarna så att det verkligen var Kristi Ande 

och inte någon annan. Där var det Jesus Kristus, och bara Jesus, och bara Guds Ande som 

gällde och regerade, i alla fall mellan åren 2005–06, då jag var där, och jag hoppas 

innerligt att så är fallet ännu idag. Det fanns helt enkelt en mycket stark närvaro av 

Herren Jesus Kristus och Guds Ande där. Jesus var helt enkelt där, bokstavligt talat.  
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Jag visste inombords redan innan det avslöjades på Klara att jag hade fått andra andliga 

influenser. Det visste jag, jag liksom anade det och kände det på mig. Därför bar jag på 

en tung börda som liksom sa: Konrad, Du som är så oren, ska Du verkligen besudla och 

smitta ner dessa rena Guds barn? Det var ingen rolig eller lätt ryggsäck, inte lättare än de 

jag burit tidigare på FJS. Men samtidigt så kände jag hur Jesus drog i mig. Jag kände: jag 

måste ha Jesus! Jag drogs till Honom med en närmast oemotståndlig kraft, jag drogs av 

Kristi kärlek.  

 

Varje gång jag skulle in på lovsång på Klara, vilket jag gjorde nästan varje dag, så gick jag 

innan dess tre-fyra varv runt kyrkan i ångest. I mitt hjärta brann tanken: jag måste söka 

och finna Jesus Kristus! Jag behöver Honom och vill ha Honom i mitt liv! Samtidigt så 

ville jag inte förstöra för de andra, vilket jag kände att jag gjorde eftersom jag kände mig 

andligt oren. Det var en väldig andlig kamp. Många gånger blev det andlig strid under 

några minuters tid efter att jag hade gått in till rummet för lovsång. Varje gång var 

striden hård, men efter några minuter, 5–10 kanske, så hade Jesus vunnit seger och friden 

kom in i rummet. Detta var oerhört kämpigt för mig, för jag kände mig som "det svarta 

fåret på Klara kyrka", och det var väldigt jobbigt. Som att jag besudlade dem, och det var 

en tung börda.  

Samtidigt kände jag mig helt maktlös inför att göra mig fri. Jag förstod nog att det var 

Jesus som måste göra detta, för jag kunde inte göra mig fri från denna börda själv. Det 

var en väldig strid och kamp i min själ och mitt hjärta kring detta. Det är till och med 

idag, drygt tio år senare, kämpigt för mig att tänka tillbaka på detta och skriva om det, 

för lite grann av samma känslor kommer tillbaka igen till mig.  

Alla våra erfarenheter, även de som vi gjorde när vi vandrade långt borta från Herren, 

använder Gud för Sitt Rikes skull och för att ge ära åt Jesu Namn. Mina erfarenheter av 

New Age och andra andliga krafter har jag nytta av nu i min tjänst för Herren. Gåvan att 

skilja mellan andar är framför allt en andlig nådegåva, men kommer nog oftast till dem 

som är känsliga till sin natur. Jag har dessutom tio års erfarenhet av tankegångar och 

andar från New Age och Buddhism, och även om jag absolut inte är omöjlig att leda vilse 

så har jag fått en ganska så stor portion av andlig urskiljning, men jag prövar alltid med 

Guds Ord och betrodda syskon i Kristus.  

Det är svårt att beskriva denna gåva men det börjar oftast med en vag känsla eller aning 

om att något är på tok. Jag känner helt enkelt att något inte stämmer i det jag är med 

om och sedan prövar jag det mot Guds Ord och med vad andra har sagt/känt/tänkt kring 

denna rörelse eller förkunnare, och då brukar kartbilden klarna. Jag vet att min mamma 

har samma gåva och i rikare mått än jag själv, det tror jag i alla fall, men däremot har jag 

läst mer om och ur New Age så jag har en intellektuell fördel genom att jag därmed kan 

med mitt intellekt se att det kommer från den källan. Om man prövar noga i sitt eget 

hjärta, med Guds Ord och med andra som har andlig urskiljning så tror jag att man 

hamnar rätt. Det är också viktigt i denna gåva att vi har kärlek till Jesus och sanningen i 

och om Honom. Andlig urskiljning handlar mycket om att vi i vårt hjärta vill ha Jesus, till 



 

46 
 

vilket pris som helst, och har vi det hjärtat så brukar Herren uppenbara sanningen för oss 

genom Guds Ande.  

 

Våren 2006 tog jag tjänstledigt från mitt jobb på Försvarsmaktens högkvarter till 90% och 

arbetade således kvar till 10% där samtidigt som jag började gå på en slags bibelskola på 

Sankta Klara kyrka som pågick dagtid 50%.  

 

Det finns såklart många episoder att berätta om under denna vår då jag så ivrigt sökte 

efter Jesus Kristus. Det är ljuvligt att idag dra sig det till minnes, för även om både jag, 

mamma, Hasse Hernberg och Herren själv vet att det var en vår med både tårar, kamp 

och smärta, så minns jag idag nästan bara det ljuvliga. Så kanske det blir en dag i himlen? 

I himlen kanske vi har ett vagt minne om tårar och kamp, men det ljuvliga blir det vi 

egentligen minns. Det jag minns som den huvudsakliga och dominerande känslan var 

den där längtan, det där förväntansfulla sökandet efter Jesus Kristus. Den där hungern 

efter Jesus, den där känslan i mig att Jesus kallar på mig och jag vill ha Honom! Det är 

idag det mest bestående minnet.  

 

Jesus sa att sanningen ska göra oss fria och jag försöker i mitt liv att göra som min 

morfar Isak Grönlund och hålla mig till sanningen, så nu ska jag ta upp en liten episod 

som var förödmjukande för mig men som jag idag ändå tycker om eftersom det visar 

upp sanningen om mig själv, dvs att jag i mig själv, i mitt eget hjärta, är en syndare med 

en syndanatur. Men jag tycker också om den för den visar för mig storheten hos vår Gud 

och Frälsare, även om det denna gång innebar att jag fick både ödmjukas och 

förödmjukas. Nu till episoden!  

 

Under mina tio år som andlig sökare hade jag läst en hel del böcker från både New Age 

och buddismen, och där påstod man att människan i sig själv var både gudomlig och 

kanske till och med en liten gud med litet "g".  

 

Vi var ute med kaffevagnen på Plattan och delade ut kaffe och då och då när jag råkade 

göra någon slags, sett till det yttre, god eller barmhärtig gärning så ville Frestaren viska i 

mitt öra att jag nog var lite gudomlig av mig ändå, för nog var det väl ändå sant det jag 

hade läst? Jag vill understryka att idag är jag helt fri från dessa tankar och vet med hela 

min varelse att jag bara är en människa, en syndare frälst av nåd, och att jag helt saknar 

någon egen rättfärdighet inför Herren Gud. När vi kom tillbaka från Plattan så skulle vi ha 

eftermiddagens pass med bön och lovsång. På Klara kyrka ägnade man en timme både 

morgon och eftermiddag åt bön och lovsång, och såsom Gud lönar den som av hjärtat 

ber och söker Honom! Den välsignelse som kom Klara kyrka till del då i form av frälsta 

och Jesu Kristi Närvaro genom Den Helige Ande är ett föredöme och ett exempel som 

alla kyrkor både bör och kan ta efter.  
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Jag tror, eller jag vet, så här i efterhand att Den Helige Ande ledde allt detta efter Sin 

vishet, men jag såg det inte lika tydligt då. Folk började sätta sig ner för lovsång och han 

som skulle leda lovsången, en vaktmästare, sa liksom inbjudande till mig: kom, ta en stol 

och sätt Dig här framme! Jag tror inte att han förstod det då, men jag är övertygad om 

att Anden ledde honom att låta mig få en "upphöjd och ärad plats". Jag fick sitta i 

centrum!  

Lovsången började och jag, som fick sitta så centralt beläget, fick svårt att bevara min 

ödmjukhet och Frestaren appellerade till mitt hjärtas högmod, den kanal i våra hjärtan 

som han nog enklast kan ta sig in på, med smicker och förförelse. Medan vi sjöng 

började jag i mitt hjärta tänka typ att jag kanske borde berätta för alla här inne att vi alla 

egentligen alla är gudar. Idag kan jag mest skratta åt mina tankar, men då tyckte jag att 

jag var mycket vis, tolerant, upplyst och vidsynt. Ack, vad jag lät mig bedras, för även om 

Frestaren vill förföra oss så är det alltid vi som låter oss bedras också! Frestaren frestar 

oss, men den som syndar är vi.   

 

Helt plötsligt ställde sig en kvinna upp, idag vet jag att hon heter Elise Lindqvist, även 

kallad "Ängeln från Malmskillnadsgatan", så långt jag vet och förstår en underbar syster 

och gudskvinna. Hon talade några ord och avslutade med: även här inne sitter det 

människor som vill hindra Evangelium, men det kommer inte att få ske, för så säger Den 

Helige Anden. När hon uttalade dessa sista ord så kom det som en våg som sköljde över 

mig och som nästan kastade mig ur stolen. Det var, trots att jag där och då blev avslöjad 

som en fiende till Evangeliet och därmed en Guds fiende, en våg fylld inte bara med kraft, 

utan även av nåd, kärlek och mildhet. Jag formligen sveptes åt sidan av kraften från de 

ord Herren hade talat genom henne.  

 

Därefter ställde sig Hasse Hernberg upp och sa att han hade fått en bild från Gud. Han sa 

ungefär att han sett att det kunde komma in falska herdar in bland fåren, men dessa 

falska herdar bryr sig inte egentligen om fåren och flyr när vargen kommer. Men när man 

då säger JESUS!, då flyr både vargen och falska herdar! När Hasse sa de orden kom det 

liksom ännu en liknande våg mot mig, och samtidigt hörde jag jubelrop från alla som 

samlats och som älskade Jesus. De jublade i triumf, och jag fick skämmas.  

Jesus är kärleksfull i allt Han gör, så jag tror att de enda som visste om vem Herren talade 

om var jag och Hasse, kanske Elise och någon enstaka till. Men jag förstod det helt och 

fullt och jag kände mig träffad, avslöjad, skamsen och förödmjukad. En rysk-ortodox 

munk sa en gång: utan förödmjukelse ingen ödmjukhet, så idag kan jag mest känna 

tacksamhet över att mitt hjärta blev avslöjat och att jag nog lärde mig något.  

 

Varför berättar jag då detta? Dels eftersom jag vill berätta sanningen om mig och mitt liv, 

så långt jag kan, med hänsyn till det jag nämnde i förordet, och detta är också sanningen, 

både om min tid på Klara och sanningen om mitt hjärta och min syndanatur. Men, tro 

mig, exakt samma syndanatur med dragning åt högmod bor i Dig som läser detta, vare 
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sig Du är medveten om det eller ej. Vi måste vara vaksamma mot våra hjärtan, för Den 

Onde är listig och älskar att bedra oss genom allas vår fallenhet att upphöja oss själva, 

om än gärna med en förklädnad av ödmjukhet, vishet och gudsfruktan. Ja, på sistone har 

jag allt oftare stött på att detta sker även under en täckmantel av Jesu Namn där 

människor gör sig märkvärdiga och stora i sig själva, men under ett listigt användande av 

Jesu Namn. Detta är också helt förutsagt av Jesus själv i både Matteus 7:22-23 och 24.  

Dessutom berättar jag det för att det återigen visar vilken stor och allvetande Gud vi har. 

Tro mig, inget som bor i Ditt hjärta, hur väl Du än försöker dölja det, är fördolt för 

Honom. Guds Ord säger att allt ligger blottat för Jesu Ögon. Han ser och vet allt. Det 

visar också på sanningen i Jesu egna ord: den som upphöjer sig ska bli förödmjukad, men 

den som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Amen.  

 

Sist men inte minst så visar det vilken makt och kraft som finns att hämta hos Jesus 

Kristus, ty genom Honom och till Honom är allting skapat. När någon som verkligen 

älskar och känner Jesus, vilket Hasse gjorde och, hoppas jag, gör ännu idag, då finns det 

en obetvinglig kraft och vishet i Namnet Jesus. Idag finns det en hel del förkunnare, 

återigen enligt både egen erfarenhet och Matteus 7:22-23 och 24, som upprepar som en 

kulspruta, eller rättare sagt, som en slags trollformel orden: ”i Jesu Namn”, men man 

känner och anar att dessa inte alls känner eller följer den sanne Jesus från Nasaret. Ja, 

Jesus själv säger det: Men då ska Jag säga dem sanningen: Jag har aldrig känt er! Detta 

kan man märka och urskilja om man har gåvan att skilja mellan andar eller om man bara i 

sitt hjärta noga prövar om det som sker verkligen påminner om Jesus Kristus och, än 

viktigare, om den som förkunnar är lik Jesus, inte bara i sina ord utan till sin personlighet, 

ty den som man älskar och umgås med, den blir man också lik. 

 

Jag var under min tid på Klara kyrka liv fortfarande i mycket dåligt skick på de flesta plan 

utom fysiskt. Jag satt ofta hängande med huvudet och armarna över en kyrkbänk inne på 

Klara kyrka, helt tagen av kampen, striden och det andliga motståndet. Efter tolv år som 

reservofficer vid FJS då jag tränade 1–2 timmar per dag, huvudsakligen konditionsidrotter 

såsom löpning, cykel, badminton, innebandy och tennis men även på gymmet 3–4 ggr 

per vecka, så var jag fysiskt sett topptränad. Men psykiskt, andligt, själsligt var jag svårt 

slagen och medfaren av min livsresa.  

Men på Klara kyrka fick jag nya krafter och nytt hopp av Jesus Kristus. En dag på 

Lärjungaskolan hade vi föreläsning av Carl-Erik Sahlberg om något ämne som jag glömt 

men jag minns som igår hur det avslutades. Sahlberg tog sin gitarr och stämde upp en av 

favoriterna på Klara: Pärleporten. Något väcktes upp inom mig och jag minns hur jag 

liksom sjöng från djupet av mitt hjärta och bara prisade Herren med all kraft. En broder 

som jag tror kände av den andliga kamp som fanns runt mig, Tobbe återigen, för han var 

själv mycket känslig, tror jag då såg var mitt hjärta egentligen hörde hemma, hos Jesus, 

och kom fram till mig, lade med värme handen på axeln på mig och sa, på sitt typiska 

sätt: broder, bandet mellan oss, broder, det kommer alltid att bestå.  
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Lektionen tog slut och in kom Viveca, hon som var gift med diakonen Hasse och ansvarig 

för lärjungaskolan. Hon satte sig ner på katedern, bad en kort bön inför nästa lektion. 

Hon sa sedan: jag fick just från Anden att någon här inne har givit ut mycket kraft till 

någon annan och det ska obelönat förbi. Jag hade då inte minsta lilla tanke på att det var 

mig och Pärleporten hon talade om, men det förstod jag senare. Jag återknyter till detta 

snart.  

 

I mars 2006 kände jag att jag hade kommit till ett vägskäl. Jag var tvungen att bestämma 

mig för att först söka Jesus och Guds Rike eller hoppas att någon mänsklig relation skulle 

kunna hjälpa mig. Jag kände också att jag valde mellan två andliga vägar.  

Den ena ledde uppåt och "the sky was the limit". Där fanns det häftiga andliga 

upplevelser, nästan som kickar, det fanns möjlighet att "bli stor, stark och känd" som en 

stor andlig människa, nästan som en gud. Detta val innebar också att säga nej till 

jantelagen och säga både jag kan och jag är bra! Den handlade också mycket om att jag 

själv skulle skapa mitt liv och lyssna till vad jag själv ville. Denna väg trodde jag ibland då 

och då var från Gud, men där fanns alltid ett korn av tvekan: är detta verkligen Guds väg? 

Denna väg kom från New Age men utgav sig för att vara Guds väg.  

 

Den andra vägen ledde nedåt. Den var att ödmjuka sig inför Jesus Kristus, ta sitt kors, gå 

bort från självcentrerade tänkesätt, förneka sig själv och följa Jesus. Här handlade det om 

att gå i lydnad och även genom lidande efter Guds vilja.  

 

I denna kamp tänkte jag: tänk om jag missar det goda Gud vill ge mig? Tänk om jag 

förstör det Gud hade tänkt? Tänk om Gud vill ge mig en stor, dyrbar gåva och jag tackar 

nej? Tänk om jag missar det Gud har åt mig? Och å andra sidan: tänk om jag blir lurad 

och det inte är Guds väg? Tänk om jag luras in på en väg som tillhör Guds fiende? Den 

psykiska pressen var oerhörd och ibland orkade jag inte bära den.  

 

Mitt i denna kamp skulle jag en dag ha ännu ett själavårdssamtal med Hans Hernberg, då 

diakon vid Klara kyrka. Den mentala anspänningen kom som ett resultat av att vilja göra 

Guds vilja och ta ansvar och en stark önskan att inte svika Gud fanns i ena vågskålen. I 

den andra fanns rädslan för att följa fel röst i mitt inre och tjäna Fienden. Jag hade 

prövats mycket hårt psykiskt på Fallskärmsjägarskolan, särskilt under den tre veckor långa 

testperioden, men detta var några snäpp värre.  

 

När jag och Hasse hade satt oss ner och han började be så brast allt för mig. Tårarna bara 

kom, kom och kom och rann nerför mina kinder. Anspänningen hade fört mig till en 

punkt där jag visste varken ut eller in och där "insatsen i spelet", dvs min evighet, var för 

hög för mig att bära eller uthärda. Allt bara brast för mig. Men jag tror inte att det funnits 

en bättre plats att bryta ihop på än på Klara kyrka där Jesus Kristus själv bodde, vandrade 

och verkade. Inte heller kan jag tänka mig två personer som skulle vara bättre att bryta 



 

50 
 

ihop inför än Hasse och Herren Jesus Kristus. Det är bland det mest nådefulla, 

barmhärtiga och kärleksfulla mötet jag fått med Jesus. Hasse, lyhörd för Guds Ande och 

fylld av Jesu Kristi kärlek och barmhärtighet insåg blixtsnabbt vad som skedde i mig.  

 

Han bara slöt sina ögon och satt stilla och lyssnade till Herren. Jag ska aldrig glömma den 

ström av medkänsla, nåd, barmhärtighet och frid som strömmade från Jesus Kristus då 

genom Hasse. Det var som att komma till en plats där allt i mig var fullkomligt känt. Som 

att Jesus levde sig in i varje millimeter i min kamp, ångest och nöd, och att Jesu redskap 

och tjänare Hasse gjorde samma sak. Det var som att komma till Någon som sa: Jag 

förstår. Jag vet. Jag känner Dig, Din situation, Din vånda mer än väl. Det var ett 

överväldigande möte med Jesu Kristi kärlek, rösten som säger: Jag vet och förstår. Jag 

glömmer det aldrig.  

 

Det kom tröstande ord från Herren via Hasse. Var inte rädd, var det första Herren sa, Du 

kommer att få se att Du är gudfruktig. Jesus visste redan där och då hur jag skulle 

komma att välja. Sedan sa Hasse fler tröstande ord: "hur jobbigt det än är...", och vad 

som följde sedan minns jag inte riktigt, för jag var verkligen nere på mina knän mentalt 

sett, men det var ord av tröst och uppmuntran. Jag kände också hur Jesus Kristus 

bokstavligen stod vid min högra sida och liksom varsamt rörde vid ett sår. Jag kan aldrig 

glömma den känslan. Det smärtade till i mig för det var ett sår som gjorde ont. Men det 

var också en slags befriande smärta.  

 

En kort tid senare hade vi en fredag med lovsång, bön och fasta på Klara. Under 

lovsången på morgonen, ledd av Hasse, var det en underbar och ljuvlig närvaro av 

Herren Jesus Kristus och Guds Ande. Mitt under lovsången sa Hasse: nu blåser Herren 

bort depressionens ande som funnits där sedan barndomen. Jag kände då, bokstavligt 

talat, hur Jesus blåste på mig och hur något slags "mörkt moln", en slags molande känsla 

av hopplöshet och missmod bara var borta från mitt sinne, som funnits där så länge jag 

kan minnas. Sedan gick det en liten stund och Hasse sa: nu tar Herren bort en hulling av 

förkastelse som funnits där sedan barndomen. Jag kände då hur Jesus ställde sig på min 

högra sida och lyfte bort något som jag burit på, det kändes som ett slags "ankare med 

kätting", som liksom hade hängt sig fast hos mig. Mina ögon tåras nu när jag tänker på 

Jesu kärlek och omsorg om sina små barn, däribland om mig.  

Efter lovsången skulle jag hem till min dåvarande flickvän. Men när jag börjat gå ut ur 

kyrkan kom jag på: jag måste ju tacka Herren! Jag vände om och började gå fram mot 

altarringen i Klara. Jag ska aldrig glömma den vördnad, hänförelse och gudsfruktan som 

vilade över mig där och då. Som att mitt hjärta, min personlighets innersta, bara ville 

säga: wow! Gud är väldig! Jag närmade mig Herren Gud, med det heliga Gudsnamnet 

Jahve, och jag hade en sådan underbar känsla av Guds storhet, makt, helighet.  
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Jag gick sakta fram utan fruktan, men med en sund, nyttig och god gudsfruktan, en djup, 

inre vördnad för Gud. Jag minns att jag gick fram till altarringen, böjde mina knän och 

skulle precis börja tacka när en mening bara fanns i mitt huvud: om Du älskar Mig, gå ut 

på plattan! Det liknade lite textremsan som finns när man ser på TV, det kom som en 

slags mening framför mitt sinne som jag liksom kunde läsa, som bara fanns framför mig 

och som inte kom från mig. Jag började förvånat titta mig omkring. Vem sa det där? 

Ingen fanns i närheten och jag visste att det inte var en tanke från mig, så jag förstod: det 

var från Gud!  

Jag visste direkt vad Gud ville. Klara kyrka skulle gå runt på olika platser i Stocholm, med 

början på Plattan, och be för staden. Direkt kom tanken: gå inte dit! Du är oren och 

förstör bara för de andra! Besudla dem inte! Men något flög i mig: Jesus har sagt att jag 

ska gå, så jag går! Det var lydnad, dvs om Jesus har sagt att jag ska gå, då går jag oavsett 

vad omständigheterna säger. Jag ställde mig upp, vände mig om och började springa 

genom kyrkan för att hinna ifatt de andra som redan hunnit börja gå mot Plattan. Det 

finns något i mig som ivrar för Guds sak, och det var ett uttryck för det: jag vill göra Din 

vilja, Jesus! En man påpekade för mig: spring inte i kyrkan! Oj då, utbrast jag, saktade ner 

stegen och gick istället med raska steg ut till de andra.  

Hasse och några andra samlades vid Plattan och jag hann ifatt dem. Vi började be på 

Plattan och på några andra platser och de första platserna var jag lite försiktig, ovillig att 

besudla de andra, påverkad av fruktan. Men jag började mer och mer känna: Jesus är ju 

med mig. Jag kan ju bara slappna av och be! Hasse utbrast vid nästa station: jag känner 

så starkt: Guds Ande är med oss! När vi avslutade utanför Klara kyrka stod vi i en ring och 

höll varandras händer och bad välsignelsen. Hasse sa: jag känner en väldig gudsnärvaro 

här. En annan såg flera änglar stå runt oss. Det var väldigt uppmuntrande för både mig 

och de andra. Herren belönade min lydnad.  

Kampen om vilken väg som var Guds väg fortsatte dock i mig. En kort tid senare kom jag 

till en morgonmässa på Klara kyrka, en torsdag morgon. Vi satte oss ner och sjöng 

psalmen: ”För att Du inte tog det gudomliga Dig till en krona, för att Du valde smälek och 

fattigdom vet vi vem Gud Är. För att Du lydde fram till det yttersta döden på korset vet vi 

vad seger, vet vi vad väldighet, vet vi vad Gud Är. Då föll polletten ner för mig. Guds 

sanna Väg, Jesus Kristus, går aldrig uppåt, den går alltid nedåt. Den handlar alltid om att 

bli mindre, bli en tjänare, vandra i lydnad inför Herren. Det är den enda sanna storhet och 

väg som existerar i Guds Rike och allt annat är ett bländverk. 

Jag ringde mamma på kvällen och sa: jag tror att jag måste välja mellan Jesus och min 

flickvän. Mamma svarade bara: då vet Du hur jag anser att Du ska välja. Jag skrev ett mail 

till min flickvän och sa: jag släpper Dig fri. Jag tänker först söka Jesus Kristus och Guds 

Rike och jag vet inte vart Den Vägen bär, men jag vill inte att Du ska vänta på mig, utan 

jag ska först söka Jesus, sen får jag veta vartåt jag ska gå och vilka beslut jag ska fatta. 

Hon blev såklart ledsen och besviken men jag kände att jag måste göra det rätta och det 

var att söka Jesus först av allt och sätta Honom på första platsen i mitt liv och hjärta. 
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Min flickvän blev såklart ledsen och besviken, med all rätt, men jag fick ändå bekräftelse 

från ovan att jag hade valt rätt. För det första kände jag i mitt hjärta, i mitt innersta, att 

jag gjorde det rätta, trots allt. Sen så hade mamma en dröm samma natt. Jesus sa: kom 

till Mig, inte till Min avbild, och då tänkte mamma direkt på min flickvän och på Hasse. 

Budskapet var: sök Mig direkt, inte via mellanhänder. Sen sa Jesus till mamma: se Dig inte 

om, vare sig till höger eller vänster. Sedan kände mamma som en våg eller ström av Jesu 

kärlek för mig i hennes hjärta.  

 

Jag vaknade morgonen därpå och åkte till Klara för lovsång. I slutet av den gick vi, som så 

ofta annars, ut till altarringen och satte oss runt den och lovsjöng. När lovsången var slut 

reste sig Hasse upp, vände sig om till alla och sa: se Dig inte om, vare sig till höger eller 

vänster! Samma ord som till min mamma, så jag kände: jag är på rätt väg!  

Någon dag senare gick jag på lovsång. Jag var full av tro och förväntan och kände att jag 

var på rätt väg och att Jesus var med mig. Jag minns ett bibelord som liksom ekade i mitt 

huvud: min mat är att göra Hans vilja som har sänt mig och att fullborda Hans verk! 

Denna gång gick jag inte ens ett enda varv runt Klara, utan rakt in till lovsången. Och 

denna gång blev det inte andlig strid när jag gick in, utan Hasse sa bara direkt: nu kom 

det in smörjelse här! Istället för att dra med mig andlig strid in i lovsången förde jag med 

mig smörjelse och även om äran för det tillfaller Honom som ger smörjelsen, utan 

förtjänst utan efter Sitt beslut och Sin nåd, så var det mycket roligare för mig personligen 

att föra med mig smörjelse än andlig strid och besudla de andra.  

 

Vi lovsjöng av hjärtat och Guds Ande var härligt närvarande. Hasse sa: bara lägg Ditt liv 

för Jesu Fötter, Han vill smörja Dig! Men jag kunde liksom inte. Hela mitt liv har jag haft 

väldigt svårt att öppna upp mig för både Gud och människor, och fast jag försökte hela 

lovsången så lyckades det inte. Jag satt på min stol och liksom försökte men det gick 

bara inte. Men jag gav inte upp, utan tänkte att imorgon går det nog!  

Nästa dag var det samma visa. Inte en massa varv runt kyrkan, utan rakt in och inte 

minsta tillstymmelse till andlig strid, utan jag gick rakt in i lovsången och det var samma 

budskap: en öppen himmel och stark smörjelse över lovsången. Ännu en gång sa Hasse 

saker som: ”wow, om ni bara kunde se detta, vilken öppen himmel det är här idag”, något 

jag aldrig hört honom säga tidigare, och sedan: "bara låt Jesus få gå rakt in" och "bara 

lägg Ditt liv för Jesu Fötter, Han vill smörja Dig". Återigen satt jag på min stol, prisade och 

upphöjde Jesus och försökte lägga mitt liv för Jesu Fötter, men jag förstod inte hur man 

skulle göra. Jag kunde inte öppna mig, fast jag både ville och försökte.  

 

Tredje dagen var det liknande sak, men ännu en gång misslyckades det. Nu började jag 

dock tvivla. Detta går kanske inte, och vad händer med mig då? Nu började mitt tvivel 

och fruktan dra fienden till sig, och de följande dagarna så började återigen andliga 

strider när jag kom in och orden från Herren ändrades också lite grann och blev mer 

tillrättavisande i stil med: lydnad är bättre än offer! Jag blev allt mer desperat. Detta går 
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ju inte, jag klarar inte detta, och vad händer då? Mitt hjärta blev allt mer fyllt av fruktan 

och det drog fienden till sig. Och nu började det ändrade tonläget från Herren, min egen 

fruktan och fiendens inverkan på mig göra att jag ibland började göra motstånd under 

lovsången, vilket jag kan med handen på hjärtat lova att jag inte gjorde de första dagarna 

när min tro var stark.  

 

En kväll pratade jag med mamma på telefon och då sa hon helt spontant: vad hjälper det 

att jag ber för Dig om Du själv håller emot? Den natten kände jag hur en mörk gestalt 

smög sig på mig när jag sov, och som en tjuv lade gestalten en hand på mitt fysiska 

hjärta, grep tag och liksom tog något från mig. Jag vaknade till med ett ryck. Hjärtat blev 

kallt och jag blev helt förskräckt: Den Onde har tagit Guds Ande ifrån mig! Nu var jag 

pressad till det yttersta. Jag gick till Klara kyrka några gånger till men det blev direkt 

andlig strid och jag kände hur jag besudlade de andra. Jag hade ett andligt betryck runt 

mig som var fruktansvärt starkt. Jag bokade en resa hem till mina föräldrar. Jag plågades 

av fruktansvärda tankar om min framtid när jag misslyckats med att ta emot Jesus och 

blivit bestulen på Guds Ande. Jag kan inte beskriva den skräck, kamp och ångest jag 

brottades med. Jag fann inte någon utväg. Jag åkte hem till Byske.  

 

Till slut var jag så dålig att jag bara låg i en säng uppe i ett gästrum hos mamma och 

pappa. Jag låg där i princip en eller två dagar i sträck och en enda tanke upprepades i 

mitt huvud som om en kulspruta sköts mot mig: Du kommer att gå förlorad! I detta fanns 

det såklart en andlig dimension. Min mamma kom upp på övervåningen där jag låg, fast 

hon kom upp i hallen, några meter från mitt rum. När hon kommit upp hörde hon en röst 

som sa: Du kommer att gå förlorad! Men mamma svarade bara: nähä, Du, det gör jag 

inte, för Jesus Kristus dog för mina synder! Om jag inte minns fel så berättade mamma 

detta för mig, och jag anade att det jag drogs med var orsaken.  

Jag visste i detta läge inte vart jag skulle ta vägen. Jag kände att jag måste göra något 

radikalt. Jag var liksom inträngd i ett hörn och hade ingenstans att ta vägen. Jag sa till 

mamma: nu tar jag med mig vatten, mat och ved och så åker jag ut till vår jaktstuga i 

Åfors. Det är en liten by där ingen längre bor och där vi har ett skogsskifte och ett 

gammalt hus som vi använder som jaktstuga. Jag fortsatte: där stannar jag tills jag har 

fått möta Jesus eller tills jag dör!  

 

Jag kände också på mitt hjärta att jag ville "come clean" med Herren och säga som det 

var. Jag sa till mamma: jag har inte gjort mitt yttersta för att finna Herren. Jag bekände 

det som synd inför mamma och Herren. Jag sa också: mamma, fråga Herren under bön 

om det finns någon framtid för mig eller om Anden tagits ifrån mig för gott, för i så fall 

kan ni lika gärna lägga in mig på psyket för gott tills jag dör och får min dom. Mamma 

lovade be för mig.  
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Nu var jag desperat. Jag måste finna Jesus eller så dör jag, tänkte jag i mitt hjärtas 

innersta. Jag visste att oddsen var dåliga för hade det inte gått på Klara kyrka med all 

smörjelse, andlig urskiljning, vägledning och annat som var där, hur ska det då gå för mig 

ensam med allt andligt motstånd? Jag insåg att mina chanser att överleva detta var små 

och jag var helt inställd på en väldig kamp, men nu gällde det livet, bära eller brista. Den 

natten sov jag inte en sekund. Jag bad hela natten men utan att säga ett enda ord. Jag 

bad en ordlös bön till Herren Jesus under hela natten, bara med mina tankar. I mitt hjärta 

så fanns följande tankar som liksom formade en bön.  

 

För det första: Jesus, jag tänker inte slåss mot Dig mer. Är jag förlorad så får de lägga in 

mig på psyket så får jag där invänta Din Återkomst och min dom, men bara en dåre 

skulle strida mot Dig!  

 

För det andra: precis som rövaren på korset: Jesus, tänk på mig när Du kommer med Ditt 

Rike! Det var en mild, ödmjuk bön om nåd. Det var som om hela jag, hela mitt väsen, hela 

mitt hjärta bad en enda bön till Herren: NÅD! NÅD! NÅD! Du får göra vad Du vill med 

mig, jag ber bara om nåd och barmhärtighet.  

 

På morgonen kom mamma in på mitt rum och sa att Herren hade talat till henne och jag 

trodde att jag skulle få dödsdomen. Hon hade skrivit ner vad Herren sagt under natten 

på en lapp. Jag glömmer det aldrig, för det var så ljuvliga ord som bara Jesus kan tala. 

Herren hade sagt följande:  

 

Du ska inte till jaktstugan, Du ska tillbaka till Stockholm och Klara kyrka.  

 

Ljus ska bryta fram ur mörkret, Jag ska göra det!  

 

I världen gäller kraft, styrka och mod, men i Guds Rike gäller nåd, frid och barmhärtighet 

mot de svaga.  

 

Min nåd är Dig nog, ty kraften fullkomnas i svaghet.  

 

Utgjut Ditt hjärta för Mig och Jag ska välsigna Dig.  

 

Jag vad lättad över att slippa dödsdomen, men tyngd av missmod och kunde inte förstå 

hur det skulle kunna lyckas. Jag grät som ett barn och sa inför min mamma: hur ska detta 

gå till? Min mamma sa ungefär: tig och gå i tro!  

 

Jag tog bussen till flygplatsen för att åka till Stockholm. Hela vägen dit grät jag mer eller 

mindre oavbrutet. När jag kom till Stockholm började jag gå till min lägenhet som låg 

just söder om Gamla Stan. Ju mer jag närmade mig lägenheten så förändrades min gråt. 

Under första delen av min resa grät jag över min egen situation, över hur hopplöst allt 
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kändes, men nu började jag gråta över mitt eget hjärta. Idag inser jag att det var Den 

Helige Ande som arbetade i mig. Jag började gråta över mitt hjärtas ondska, hårdhet, 

själviskhet och liknande saker. Så är det alltid när Guds Ande är verksam: fokus flyttas 

från min syn på mina problem och svårigheter, vilket oftast är mina omständigheter, till 

Guds syn på mitt problem: synden som bor i mig! På det området har vi mycket att lära i 

dagens svenska kristenhet.  

 

Jag kom in i lägenheten och suckade tungt över min hopplösa situation. Jag tänkte dock i 

mitt hjärta: jag kan ändå göra mitt bästa. Jag tog fram min bibel. Så kom nästa tanke: vad 

behöver vi, ja, jag tänkte just ordet ”vi”, och svaret kom: vi behöver kärlek. Men var ska 

jag finna det, jag hittar det ju inte i mig själv. Jag insåg att kärlek kan jag bara finna hos 

Jesus. Då gick jag fram till sängkanten för att böja mina knän till bön, men då hände 

något helt otroligt.  

"Någon" stod bakom mig, ”Någon”, dvs Jesus, var redan i lägenheten, tog Sin Mäktiga 

Hand och rörde mycket milt och varsamt i mina knäveck, liksom bara nuddade dem, men 

trots den milda beröringen så böjdes mina knän så enkelt att jag förundras över det ännu 

idag. Idag tänker jag på orden: "alla knän ska böjas" när jag berättar om detta. Jesus 

böjde mina knän lika enkelt som en människa kan böja ett grässtrå, och lika enkelt 

kommer Herren en dag att böja alla knän, vare sig denne heter Putin, Trump, Obama eller 

Merkel. Jag sa bara två gånger, i all enkelhet, men med stor kärlek: Jesus! Jesus! Jag 

åkallade Jesu Namn, Herrens Namn. Sedan hoppade jag upp i sängen och jag landade 

som i en hand eller famn av bomull. Jag kan inte beskriva det bättre än så. Det var som 

att vara omsluten av något, eller Någon, som både var mjuk, varsam men som ändå 

kändes som den tryggaste plats jag någonsin befunnit mig på. Jag tog min bibel, tryckte 

den mot mitt bröst och sa rakt ut i luften: Helige Ande, led mig i bibelläsningen! Jag tog 

ett tumgrepp, slog upp Bibeln och började läsa.  

 

"Av en slump" blev det Johannesevangeliet, från första kapitlet, första Ordet. Jag läste 

orden: ”I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud och Ordet var Gud.” Då såg jag 

hur, bokstavligt talat, ljus bröt in i min kropp och jag fylldes allt mer av ett varmt ljus. 

Sedan började jag mer och mer fyllas av kärlek, glädje och frid. Jag läste och läste med 

ett öppet och längtande hjärta. När jag kom fram mot slutet av Johannesevangeliet så 

liksom badade inte bara jag, utan hela lägenheten i ljus, kärlek, glädje och frid. Det var ett 

helt ofattbart och underbart ingripande från Gud och ett möte med Jesus Kristus.  

Då började jag tyst inom mig själv läsa välsignelsen över Klara kyrka och Stockholms 

stad. Jag bad tyst: Herren välsigne Er och bevare er, Herren låte Sitt Ansikte lysa över Er 

och vare er nådig, Herren vände Sitt Ansikte till Er och give er frid! Då föll polletten ner: 

Jesus är Herren! Det är Jesus som omnämns i Gamla Testamentet under Namnet Herren! 

Det är Jesus hela Bibeln handlar om! Det är Jesus som är centrum för all sann gudstro, för 

Herren är Gud! Jesus Kristus är Gud! Det stod helt plötsligt klart för mig, jag bara visste 

det i hela mig, från mitt hjärtas innersta: Jesus är Herren! 
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Mitt hjärta var fyllt av sådan underbar glädje, en sådan brinnande kärlek till Jesus själv 

men även till alla människor, och av en sådan ljuvlig frid. Jag, som bara någon timme 

tidigare känt att allt var helt hopplöst, jag var nu redo att "ta mig an hela världen"! Inte i 

min egen kraft, men med Jesus i mig och hos mig. Det kändes som att allt var möjligt och 

ingenting omöjligt! Jag var fylld av Guds Ande och kraft. Snabb och impulsiv som jag är 

så hade jag bara någon timme senare i tanken rest runt halva Sverige och predikat 

Evangelium och bett om andedop för massor med kristna, men idag har jag insett att 

Herren rusar inte fram på så sätt. Att ivra för Herren är bra, det gjorde både Paulus och 

Petrus, men vi får lära oss att gå två steg efter Jesus, och inte rusa före.  

 

Jag fylldes också av en sådan känsla av att äntligen, efter alla dessa år, ha funnit det jag 

sökte! Det jag i mitt innersta alltid längtat efter och sökt efter hade jag funnit! Och 

egentligen inte "det jag sökte", utan "Honom jag sökte"! Jag hade funnit Jesus! Och jag 

älskade Honom och jag kände Honom! Jag kände att jag i mitt innersta visste vad Jesus 

tyckte om och inte tyckte om. Jag visste vem han var och är! Det var något helt underbart 

att liksom veta vem Jesus Är! Jag var full av kärlek till Jesus, beundran, hänförelse. Ja, får 

man möta Jesus så blir det alltid reaktionen. Man blir både stum av beundran och 

hänförelse, samtidigt som hjärtat bara bubblar av glädje över Honom så att man inte kan 

tiga om Honom. Jesus blir hjärtats stora, stora kärlek.  

 

Och jag tänkte och kände också: detta är vad jag alltid velat med mitt liv! Min mamma 

frågade senare: vad var det då Du ville? Jag svarade också svarar ännu idag: det vet jag 

inte, jag bara visste att jag bara ville vara med Jesus, hos Honom och följa Honom! Det 

var vad jag ville med mitt liv. Jag ringde min mamma och var eld och lågor. Min mamma 

skrattade lite och suckade med kärlek i rösten: ja, Konrad, Du är rolig, ena sekunden är 

allting hopplöst, och nästa sekund är allt möjligt! Jag är nog lite släkt på min käre 

jordiske far på det planet... 

 

Under mina år som andlig sökare hade jag främst läst litteratur från buddhism och New 

Age, och där lär man ut att människan är en slags gud, om än med litet g. Jag hade 

influerats av det och med ett visst mått av skam och blygsel så bekänner jag att det fanns 

tillfällen under mina år som andlig sökare då jag för ett ögonblick trodde att jag var Jesus 

Kristus som hade kommit tillbaka till jorden. Det är såklart högmod och total villfarelse, 

men efter mitt stora, omvälvande möte med Jesus Kristus april 2006 så är jag idag helt fri 

från dessa vanföreställningar, men vid denna tidpunkt låg de kvar och skvalpade i mitt 

inre och dök upp då och då, som när vi sjöng lovsång på Klara och jag blev avslöjad inför 

alla.  

Det är ju också den första och ursprungliga synden som Adam och Eva föll för, nämligen 

människans vilja och önskan att bli som Gud. Det var också den högmodiga önskan som 

blev ärkeängeln Lucifers fall. Jag tror att vi alla bör vara vakna inför att denna önskan 

finns i allas våra hjärtan som en del av den sk syndanaturen, och den naturen finns kvar 

även hos den pånyttfödde kristne, även om en hel del idag förkunnar som om det inte 
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vore så. Vi måste alla vakta våra hjärtan från att vilja bli stora och upphöjda, för det är 

inte Guds Väg. Guds Väg går alltid neråt, dvs man blir mindre och mindre samtidigt som 

Herren Gud får bli större och större, vilket sker om vi på rätt sätt följer Vägen.  

 

Detta som bakgrund för att ni ska förstå vad som nu skedde. Jag var helt fylld av Guds 

Ande och kraft och redo att ta mig an hela världen. När jag slutat läsa så tog jag mig en 

joggingtur och gamla tankebanor började dyka upp igen. Jag kom hem och tog en 

dusch. I mitt hjärta började redan Frestaren arbeta och jag tänkte att jag nog inte vill ge 

HELA mitt liv till Jesus, någon liten öl och titta på fotboll vill jag väl ändå ha? Jag måste 

väl få ha något eget, något som jag håller för mig själv? Sådana tankar vet jag idag 

varifrån de kommer, från honom som avskyr ljuset.  

Mamma skickade ett sms med saker som Herren hade talat till henne den senaste 

timmen. Jesus hade sagt att det finns två slags frestelser, dels yttre frestelser, men även 

inre. Herren visste såklart vilka tankar som fienden nu planterade i mitt hjärta och som 

alltid appellerar till vår sk syndanatur och som alltid vill upphöja oss själva, på Guds 

bekostnad. Den Onde frestar oss, men vi kan aldrig skylla på honom, för det är vi som 

samtycker och det är vi som syndar, det får vi aldrig glömma bort!  

 

Jag satte mig ner för att återigen läsa Johannesevangeliet, såklart ute efter att få samma 

sak och upplevelse att hända igen, som vi människor så lätt gör, dvs vi gör Gud till en 

metod eller en teknik, men se där tar vi alla miste! Gud är en person, Herren Jesus Kristus, 

och hur Han ska svara eller handla vet vi inte i förväg. Just när jag börjat läsa kom en 

blixtsnabb tanke: jag är Jesus Kristus!  

 

Direkt var det som om hela mitt jag skakades om och jag hamnade i svår nöd och ångest. 

Jag lade mig ner på sängen och det utbröt en svår inre kamp och nöd. Jag skickade ett 

sms till mamma och bad henne fråga Herren vad som hände? Herren svarade: Mitt barn, 

Jag älskar Dig, men detta är för Din fostran, det är därför som Jag tuktar Dig!  

 

Jag hade bokat en resa redan tidigare för att fira påsken på Sankt Davidsgården, Berget, i 

Rättvik. Jag tillbringade hela påsken i svår ångest och nöd och låg mest hela tiden på mitt 

rum. Jag plågades av flera självmordstankar och mådde väldigt dåligt. Jag tänkte åka 

hem tidigare och checkade ut från mitt rum men ångrade mig och stannade kvar på 

Berget. När jag till sist åkte så var jag övertygad om att mitt liv var slut, jag hade syndat 

mot Herren med den tanken och smörjelsen var borta, och därmed trodde jag att även 

Guds Ande var borta, och jag funderade på att ta mitt liv när jag kommit tillbaka till 

Stockholm.  

Mamma blev orolig om mig eftersom jag pga mitt dåliga mående inte hade mobilen på 

och när hon ringde till Berget så sa de att jag hade checkat ut och åkt hem, vilket jag inte 

hade gjort, och då blev mamma än mer orolig. Till sist åkte jag hem och i min lägenhet 

väntade polisen på mig. De frågade om jag mådde bra och att jag inte skulle ta livet av 
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mig. Jag sa nej, det tänker jag inte göra, vilket polisens närvaro fick mig att bestämma 

mig för. Lite senare kom min lillebror Kristofer och jag sa då att jag var ledsen över att jag 

hade funnit Jesus men nu tappat bort Honom. Kristofer tröstade med att om jag hade 

funnit Honom en gång så kunde det väl hända igen, men jag hade svårt att tro honom. 

Han försäkrade sig också han om att jag inte skulle skada mig själv. Jag hade inga sådana 

direkta planer men tankarna dök upp då och då. Återigen kändes allt helt hopplöst.  

Jag fick ett sms från Hasse, fyllt av kärlek och omsorg, där han sa: jag bad för Dig nyss 

och fick Psaltaren 40:1–3. Jag själv grät dock över att ha funnit Jesus men sedan tappat 

bort Honom. Jag var olycklig och lite modlös. Jag åkte till Klara igen på måndagen och 

mamma visste om och hörde mina tårar och frågade Herren: hur kan jag hjälpa Konrad 

nu? Jesus svarade: säg till honom hur mycket, mycket, mycket Jag älskar honom. Än idag 

tåras mina ögon av de orden. Dagen därpå kontaktade jag Hasse och sa att jag ville bikta 

mig. Jag ville be om förlåtelse för min högmodiga tanke och träffade Hasse dagen 

därpå.  

 

Jag minns det ännu idag som om det var igår. Jag stod utanför kyrkan och grät medan 

jag väntade på Hasse. Jag visste inte om det överhuvudtaget fanns förlåtelse för mig att 

få eftersom jag trodde att jag hade hädat Anden, vilket är den enda oförlåtliga 

synden.  Hasse kom och vi satte oss ner i ett rum i den sk lillkyrkan som fanns nära själva 

kyrkan och där bibelskolan höll till. Vi började med att be och Hasse bad med eftertryck 

om att Den Helige Ande skulle fylla hela rummet och hjälpa honom att lyssna.  

 

Jag visste inte var jag skulle börja men Gud älskar ett uppriktigt hjärta så jag satte bara 

ord på det jag hade på hjärtat, ungefär som jag gör just nu. Jag sa bara att jag var ledsen 

för det som hade hänt. Direkt kom ett ord till Hasse genom Guds Ande: 

Uppenbarelseboken 3:8. Hasse gick och hämtade en bibel och öppnade den för att läsa. 

Jag tänkte för mig själv: här kommer min dödsdom! Hasse läste: Jag känner Dina 

gärningar. Se, Jag har låtit en dörr stå öppen för Dig, en dörr som ingen kan stänga, ty 

Din kraft är ringa och Du har hållit fast vid Mitt Ord och inte förnekat Mitt Namn. 

 

Jag bara gapade. Jag kunde inte tro att det var sant! Vilken nåd från Gud! Jag var 

överväldigad av Guds godhet och mildhet. Jag sa bara spontant att det trodde jag aldrig 

för så kändes det absolut inte. Hasse svarade att det är för att Du ska lära Dig att inte lita 

på Dina känslor utan lita på Guds Ord och leva av tro.  

Hasse utbrast sedan spontant, nästan med förvåning eller uppgivenhet i rösten: "vad vill 

Du med Ditt liv, Konrad?". Jag tror att han i bakhuvudet hade den kamp där Jesus stod 

redo att smörja mig och jag bara hade behövt lägga mitt liv för Jesu Fötter och ta emot 

Honom så hade Herren smort mig och frälst mig. Jag tror att han menade: varför lämnar 

Du inte bara Ditt liv till Jesus? Tro mig, detta är en fråga som vållar mig mycket smärta 

och vånda ännu idag, för jag vill inget och önskar inget annat mer än just det, ändå var 

det just detta som så länge varit så svårt för mig. 
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Jag svarade bara ärligt: jag vet inte. Hasse frågade: men vad längtar Du efter? Jag 

svarade, som med en ömsint viskning, en kärleksfull smekning: Jesus. Jag ska aldrig 

glömma det ögonblicket. Jag hoppas genom Guds nåd alltid, eller i alla fall oftast, säga 

Jesu Namn med den rösten. Som att hela mitt hjärta viskade var mitt livs innersta längtan 

och stora kärlek fanns. Inte så att min kärlek till Jesus skulle vara större än någon annans, 

det vet jag mer än väl att så inte är fallet, men jag önskar att den vore det, men så ofta 

kommer jag till korta. Men då går jag till Jesus, säger som det är och Herren reser mig 

upp igen och jag får vandra vidare. Hasse sa: det finns en andlig verklighet. Jag ser hur 

Den Helige Ande fyller Dig just nu. När han sa de orden så kände jag att det var sant, jag 

kände själv hur Jesus vidrörde mig och fyllde mig med Guds Ande. Det var ett ljuvligt 

ögonblick. Jag förstod då att jag var förlåten, men min känsla och upplevelse av att ha 

funnit Jesus men sedan tappat bort Honom var, och är, smärtsam för mig. Ändå vet jag 

idag till hundra procent att Jesus Kristus både bor, lever och verkar i mig genom Den 

Helige Ande, även om jag ofta tvivlar på min frälsning.  

 

Hursomhelst så satt jag någon dag senare inne på Klara kyrka. Jag satt som vanligt en bit 

bak i kyrkan, ungefär en tredjedel bort från sista raden, och jag bara grät och grät över 

att jag hade mist det som var det allra käraste och dyrbaraste för mig. Jag kände mig 

som Maria som stod utanför graven och grät i Johannesevangeliet över att Jesus var 

borta. Jag hade funnit Jesus, men tappat bort Honom.  

Då dök Tobbe upp ännu en gång i kyrkan, som vanligt glad. Han kom in gående och steg 

fram till mig. Han sa på sitt sedvanliga sätt: jag fick ett ord till Dig, broder, Sefanja 3:17. 

Jag öppnade min bibel och förväntade mig ännu en gång något domsord. Istället stod 

det: Herren, Din Gud bor i Dig, en hjälte som frälsar. Han gläder sig över Dig med lust, 

Han tiger stilla i Sin kärlek, Han fröjdas över Dig med jubel. När jag hade läst klart så 

fattade jag liksom ingenting. Var dessa ord till mig? Gällde dessa ord mig? Jag var helt 

svarslös och visste inte vad jag skulle tro. Tobbe, alltid ute efter att trösta och uppmuntra, 

sa: Du ser, Herren gläder Sig över Dig, och lade handen på min axel med ett varmt 

leende.  

 

Jag valde då att försöka börja tro och lita på vad Gud själv sa genom sina tjänare, tex 

Tobbe, Hasse och mamma. Dagen därpå kom jag åt en ficka och fick upp ett kort som jag 

fått i någon kyrka jag hade besökt under våren, för även om jag huvudsakligen höll mig 

på Klara så hände det att jag besökte andra också. Där stod det: evigt liv i och med Jesus 

Kristus är Ditt eget, fria val! Jag tänkte då: jag vill välja evigt liv med Jesus Kristus.  

 

Jag gick till Klara kyrka eftersom jag visste att man hade möjlighet till förbön och samtal 

på eftermiddagen. Jag satte mig ned för att vänta och öppnade min bibel och läste. Så 

småningom kom förebedjaren, Elise Lindqvist, ”Ängeln från Malmskillnadsgatan”. Jag 

satte mig ner hos henne och sa som det var, för jag har lärt mig att det är själva grunden 

när man ber och söker Gud: ärlighet, sanning och uppriktighet i hjärtat. Jag sa att jag 

hade funnit Jesus men tappat bort honom och var lite osäker på om jag var frälst men att 
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jag gärna ville få finna Jesus igen. Hon la sina händer på mig och började be för mig. Hon 

började tala: Du har redan sagt ja! Psalm 23 kommer till mig! Och det kommer mera! Du 

ska få se med Hans ögon och få höra med Hans öron. Hon hade knappt hunnit be klart 

för mig förrän Hasse kom med hast. Han sa att Den Helige Ande hade sagt åt honom att 

boka upp en tid för oss att träffas igen. Min reaktion blev såklart glädje, tröst och nytt 

hopp. Jesus var med, trots allt! 

 

Någon dag senare så satt vi på bibelskolan och planerade en dag när vi skulle servera 

saft och kakor och inbjuda till att ta emot Jesus och frälsningen i Honom. Vi avslutade 

med att be inför det och en man ledde hela arbetet men även Viveka var där. När vi hade 

bett klart så frågade han om någon fått något ord från Herren. En kvinna sa: lämna det 

till Mig, dvs låt Mig ta hand om det. Jag tolkade det då som enbart riktat till vår dag med 

servering och även om jag kan framstå som självcentrerad, vilket jag absolut var i mitt 

gamla liv och även i början av min vandring med Jesus, så tror jag ändå att sanningen är 

att det även gällde mitt möte med Hasse, som jag redan då hade hunnit börja oroa mig 

för. Det är vad jag idag tror var hur de orden menades, både till vår servering och till mitt 

möte med Hasse. Tanken som började oroa mig var: tänk om jag ännu en gång inte 

klarar av att öppna mig när vi möts? Är det kanske den oförlåtliga synden, dvs att Anden 

kallar och jag inte klarar av att svara? Jag tror att Herren ville lugna ner mig inför 

mötet. Självcentrerad är jag såklart både nu och då även idag, men med Guds nåd och 

Andens hjälp så blir det i alla fall lite bättre med tiden... 

 

Efter att kvinnan hade sagt det hon fick så sa Viveka: jag fick Psaltaren 40:1–4 och hon 

började säga orden högt, om än från Bibel 2000. "Jag väntade ivrigt på Herren, och Han 

böjde Sig till mig och hörde mitt rop. Han drog mig upp ur fördärvets grop, ur den djupa 

dyn. Han ställde mina fötter på en klippa och gjorde mina steg fasta. Han lade i min mun 

en ny sång, en lovsång till vår Gud. Många ska se det och frukta, och de skall förtrösta på 

Herren". När hon hade talat klart såg hon på han som ledde lektionen med ett 

ansiktsuttryck som speglade tvivel och misstro, liksom "vad i all världen hade de orden 

med detta att göra" och hon såg ut som ett levande frågetecken. Självcentrering eller 

inte, de orden fattade jag direkt där och då att de var till mig, som ett slags uppmuntran: 

Jag Är med Dig, för det var exakt samma ord som Hasse hade fått efter påsken och hade 

absolut ingen som helst koppling till det vi höll på med där och då, vilket även Vivekas 

ansikte vittnade om.  

 

Mitt möte med Hasse började närma sig och min oro inför det började växa. Det var 

dagen för mötet men ännu flera timmar kvar. Jag plågades av oro och tänkte på 

lovsången innan mitt frälsande möte med Jesus Kristus och började tänka: vad händer 

om det blir samma sak nu? Jag tog ett tumgrepp, något man såklart kan göra ibland men 

som man bör vara på sin vakt så att man inte ger det alldeles för stor betydelse, vilket jag 

under en period gjorde. Jag slog upp ett ställe ur Hebreerbrevet där det stod att om de 

som inte hörsammade Kristi kallelse när Herren gick här på jorden fick sitt rättmätiga 
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straff, hur mycket värre ska det då inte gå för dem som inte hör när Han kallar från 

himlen? Detta ökade på min oro som nu steg till ångest.  

 

Jag satt nästan längst fram i kyrkan på Klara och brottades. Det kändes som att gå till 

något som antingen var himmelriket här på jorden, dvs ett nytt möte med Jesus Kristus 

som enligt Elise Lindqvist skulle bli ännu mer underbart. Eller så kunde det bli som att gå 

till min egen avrättning om jag återigen inte skulle lyckas ta emot det Jesus ville ge mig 

och därmed inte hörsamma när Herren kallar från himlen. Det var inte roliga tankar att 

brottas med och ångesten var mycket, mycket stark. Jag satt där länge, kanske 1–2 

timmar. Svetten kom och jag satt och liksom peppade mig själv. Jag försökte tänka att 

det kanske kunde gå, men tvivlet och ångesten fanns kvar. När tiden för vårt möte var 

inne var jag helt slut och utpumpad av kampen och jag kände mig mycket modstulen 

och knäckt, där tanken: "detta går nog inte!" hade vunnit en hel del mark, om än jag 

försökte hålla fast vid hoppet om att det skulle kunna gå ändå. Men den tanke som 

segrat där och då var: detta går nog inte!  

Jag gick ut ur kyrkan för att gå till den sk lillkyrkan där bibelskolan höll till och där jag och 

Hasse möttes efter påsken. Hasse stod och småpratade med någon och när han såg mig 

sa han direkt: vi får skjuta på mötet för en sak har dykt upp. Idag tror jag att det var Gud 

som i Sin nåd sköt upp mötet för Han såg min ångest, vånda och kamp.  

Jag fick ett sms från en syster på Klara som sa att Jesus älskade mig och att jag skulle få 

en bok som Herren ville att jag skulle ha. Boken hette "Guds makt genom tacksägelse" 

och jag tolkade det som att Jesus ville att jag skulle börja tacka Honom.  

Jag kom hem till Byskeby och skulle stapla ved den dagen. Jag började tacka Jesus för 

både det ena och det andra som fanns runtomkring mig under hela dagen. Mot kvällen 

till var jag fylld av tacksamhet och det sista jag tänkte på innan jag somnade var orden ur 

Johannesevangeliet där Jesus stod på stranden vid Genesarets sjö och Johannes sa till 

Petrus: det är Herren!  

 

Nästa morgon åt jag frukost med mamma och hon sa då att i morse när jag bad så fick 

jag en hälsning. Herren sa: Konrad, kom fram, jag älskar Dig!  

Och där kunde allt ha fått ett annat förlopp, men jag ser ingen mening eller god frukt i 

att se tillbaka. Kort efter detta drabbades jag av OCD som beskrivs mer utförligt i kapitlet 

som heter "mitt lidande". Den sjukdomen kom att dominera min tankevärld under cirka 

tio års tid och försvårade betänkligt min vandring och efterföljelse av Jesus Kristus 

eftersom jag under långa perioder var så rädd att jag inte vågade läsa Guds Ord, be eller 

ibland ens gå utomhus eller på gudstjänst. Idag är, genom Guds Nåd, Jesu Kristi kärlek 

och omsorg, den sjukdomen nästan helt borta. Jesus är Trofast och Sann. Amen.  

 

Några ord som avslutning på detta kapitel som är det viktigaste i både denna bok och i 

mitt liv. När jag skriver om allt detta så kommer mängder av olika minnen och känslor 
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upp till ytan. Jag minns så klart dessa ljuvliga ögonblick när jag kände Jesus vara så nära. 

Jag minns hur lycklig jag var över att känna Jesu kärlek, känna hur Han drog i mig och 

kallade på mig. Åh, det är så ljuvligt att tänka på det.  

Men å andra sidan är det också smärtsamt. De elva år som gått sedan dess har inneburit 

mycket smärta, kamp och lidande och jag har ännu inte fullt ut funnit Jesus Kristus som 

jag så innerligt längtar efter. Det är djupt smärtsamt. Jag känner mig också ofta som ett 

misslyckande för Jesus Kristus. Men ändå känner och vet jag någonstans att Han älskar 

mig, känner och förstår. Inte någon hade kunnat förutse att jag skulle drabbas av OCD 

som under elva års tid hindrat mig att på allvar verka för Guds Rike. Jag är helt övertygad, 

ja, jag nästan vet, att OCD inte ingick i Jesu plan för mig och mitt liv. Det var något som 

bara drabbade mig och som Jesus varken ville för mig eller hade planerat för mig från 

början. Men en sak vet jag: Gud kan öppna en ny väg, mitt i ödemarken, och ändå på 

något förunderligt sätt fullborda Sitt verk. Visst önskar jag att det ska bli så.  

 

Och visst känns det också som att jag flera gånger har svikit Jesus. Jag har svikit Honom, 

det är sanningen. Men Jesus var full av nåd och sanning, och om sanningen säger att jag 

svikit, så säger nåden att Jesus ändå älskar mig. Och visst har jag gråtit många tårar över 

känslan av att jag, som så gärna ville göra Jesus glad, som så gärna ville älska Honom 

över allt annat, få följa och tjäna Honom, att jag inte lyckats med det. Det är smärtsamt 

för mig, djupt smärtsamt och förkrossande för mig, ända in i hjärteroten. Det gör väldigt 

ont, när man så innerligt älskar någon och ville göra denne glad, då är det jobbigt och 

kämpigt att känna att man misslyckats och gjort denne ledsen, och jag kan inte hejda 

tårarna när jag skriver detta.  

Men just nu när jag skriver detta så lyssnar jag till tröstande ord av Carter Conlon, pastor 

vid Times Square Church i New York. Han säger att vi människor inte har hela bilden klar 

för oss och kan känna oss helt misslyckade i Guds Rike men det är inte säkert att det är 

så, eftersom det är Gud som vet hur allt slutar. Vi kan se det som att vi är misslyckade i 

Guds Rike, men bara Gud vet hur det egentligen är. Inte bara de orden, utan sättet han 

säger dem på, ger mig hopp och tröst. Kanske att Jesus ändå vet och förstår. Jag vet dock 

att Jesus har ett hjärta fullt av medkänsla och ömhet.  

Och om denna bok ska vara ärlig och uppriktig och om jag strävar efter att hålla mig till 

sanningen, och hela sanningen, så finns det andra sidor av mitt liv med Jesus också. 

Många personer har vänt sig till mig och publikt (wall) eller privat (MSN) sagt att mina 

inlägg styrker dem, välsignar dem och i vissa fall blåst nytt liv i deras tro på Jesus Kristus. 

Jag har också mött och umgåtts med en del människor i Byske som berättar att deras liv 

med Kristus fick en ny vändning när de träffade mig, och då gäller detta redan troende. 

Deras sökande efter och vandring med Jesus fördjupades. Andra, icke-troende, har fått 

en längtan efter och börjat öppna sig för Jesus. Jag har även fått nåden och förtroendet 

att själavårda en del människor över Facebook och de säger att de fått nytt hopp genom 

att tala med mig. När jag var i Bangladesh så väcktes många hinduers nyfikenhet inför 

vem Jesus Kristus är när de lyssnade till mina ord. Så helt utan frukt för Guds Rike är inte 
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mitt liv, det är Lögnaren som säger det, så honom får man ibland på skarpen säga till att 

vara tyst, eller söka sig nära Jesus, för då tystnar han av sig självt.  

Men Herren tillät denna sjukdom och det kan ha gjort något gott inom mig. Ibland är det 

svårt att se vad gott detta skulle ha kunnat föra med sig, men kanske kan det ändå vara 

så att det är gott eftersom att för dem som älskar Gud så samverkar allt till det bästa. 

Men det är kämpigt för mig att tänka på detta men jag lyfter min blick och ser på Jesus, 

då får jag tröst, för en dag ska allt mitt lidande upphöra och Jesus ska torka alla tårar från 

mina ögon, för det säger Guds Ord. Amen. 

Mitt lidande  

 

I Psaltaren 126:5–6 står det: den som sår med tårar ska få skörda med jubel.  

 

Jag har sått med mycket tårar så jag kommer en dag att få skörda med jubel, så säger 

Guds Ord, och det är Gud som har sista Ordet. Jag har absolut inte lidit mest i Sverige, 

knappast ens i Byske, men jag vet vad lidande och motgångar är och jag vet hur det är 

att så med tårar. Många, många andra har lidit mer och värre än jag, men många har 

också fått lida mindre än jag fått göra. Men visst har min väg kantats av mycket olyckor, 

lidande och motgångar, avsevärt mer än tex mina syskon. Lidande gör oss inte mer 

heliga än andra kristna, inte heller mindre heliga. Det är inte det som avgör vår kärlek till 

och relation med Herren Jesus. Men det är ett faktum att lidande och svårigheter kan föra 

oss till en ny plats i vår relation med Jesus, kan föra oss in i ett djupare beroende av 

Honom, göra våra hjärtan mer ödmjuka och medkännande, på ett sätt som de goda 

dagarna inte förmår göra med oss.  

 

Det mesta av mitt lidande har varit saker som jag drabbats av och inte självförvållat. 

Mestadels har det handlat om psykisk sjukdom som bara "funnits där", utan att jag 

förstått varför, hur eller när. Mitt livs svåraste lidande var tio års svårt lidande av OCD, 

som tidvis var mycket, mycket svårt att uthärda. Mer om det senare i kapitlet. Sedan jag 

kom till tro är det väldigt många dagar då jag varit helt utslagen så att det enda jag 

förmått göra är att ligga och vila i min säng. Jag vet att mycket av detta är ett andligt 

lidande. En broder bad för mig hösten 2007 och efter bara ett kort ögonblick så utbröt en 

andlig strid. När vi hade bett klart så utbrast han: under mina 35 år som kristen har jag 

aldrig en enda gång mött sådant andligt motstånd som idag när jag bad för Dig!  

 

Man kan se detta på två sätt. Å ena sidan är det ett underbart och ljuvligt tecken på att 

Herren har, eller kanske hade, stora segrar för Guds Rike genom mig, men det låter jag 

vara osagt. Någon har sagt att det viktigaste tecknet på att det väntar segrar är när 

motståndet är stort. Så tror jag att det är. Jag vet i alla fall att Herren Jesus har visat mig 

stor kärlek, och då brukar Den Onde bli arg. Och jag vet att jag fått möta och kämpa med 

ett väldigt starkt andligt motstånd, oavsett vad det betyder eller beror på.  

 



 

64 
 

Men den andra sidan är att motståndet, kampen och slagen från Den Onde ändå finns 

där och måste uthärdas av mig. Och mitt sinne och min själ har ofta varit en skådeplats 

för en väldig kamp under tio års tid, dock med ljuvliga perioder av kärlek, glädje, lugn 

och frid. Och en sak kan jag lova er alla: det gör ont när Den Onde slår, för han är inte 

mild som Herren Jesus Kristus, Barmhärtighetens Fader. Och ännu till denna dag är jag 

ofta ett föremål för hårda slag från Den Onde.  

 

En gång talade jag med en syster på telefon och vi bad och plötsligt så ropade jag rakt ut 

i luften: inget av mina syskon har fått lida som jag! Då kände jag hur Jesus bokstavligen 

omfamnade mig och jag hörde en röst som utan att tveka sa: Jag vet. Det är bland de 

mest tröstande ord jag fått höra i mitt liv.  

 

Vad har då mitt lidande bestått i? Huvudsakligen har jag fått lida psykiskt, men från mina 

år inom Försvarsmakten och Fallskärmsjägarskolan (FJS) så vet jag även vad fysiskt 

lidande, smärta och utmattning är. Vi upplevde svårigheter och strapatser som de flesta 

svenskar aldrig har varit i närheten av. Jag ska ta några exempel.  

 

Vid frammarschen på fjärrjägarprov höst på FJS hade vi ryggsäckar som vägde mellan 

50–60 kg. De var så tunga att man inte kunde ta på sig den själv, utan två kamrater fick 

ställa sig bredvid och lyfta upp den på ryggen. Sedan gick vi, huvudsakligen mitt i 

skogen, hela natten, i nattens mörker, innan vi påföljande morgon kom fram till vår sk 

förstahandsuppgift, vilket var fast spaning mot en väg. Då hade vi gått i 16 timmar med 

en sk lång rast på kanske 40 minuter då vi lagade mat. Resten av natten gick vi 50 

minuter, vilade tio och drack lite vatten och åt något kex, sedan "packning på" igen, 

kommandot när vi skulle gå vidare, och så gick vi vidare och inte någon av oss vare sig 

knotade eller klagade. Inte så många svenskar har gått en sådan marsch, men detta var 

långt ifrån den tuffaste marschen vi gick igenom.  

 

Vid ett annat tillfälle var på Chefens Övning i september i övre Norrland 1990. Vi hade 

tunga packningar, 45–50 kg kanske i början av övningen med mat för uppemot 7–8 

dagars övning, och efter en inledande kortare marsch på kanske en mil och fast spaning i 

något dygn så började själva övningen därefter och det som skulle övas var: marsch! Vi 

sov 4–5 timmar per natt och övrig tid gick vi kanske 4 timmar, stannade och åt och sen 

gick vi igen. Mina fötter fick mängder av skavsår men ännu värre var sk tryckskador. Det 

innebär att trycket på fötterna från ett hårt underlag och tung packning på ryggen gör 

att det uppstår en väldig smärta bara man sätter ner foten. Efter kanske 1–2 dagars 

marsch hade jag en fruktansvärd smärta i mina fötter bara de rörde vid marken. De första 

tio-femton minuterna av varje marschpass, vilka varade 50 minuter följt av tio minuters 

rast, var smärtan för varje steg så fruktansvärd att jag direkt hoppade över till den andra 

foten, där smärtan var lika svår så jag hoppade över till nästa fot igen. Det var som att gå 

på glödande kol. Efter femton minuter avtog smärtan något eftersom fötterna började 

domna bort.  
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Då var det ett tillfälle när vi stannat för att äta ute på fjället och löjtnant Quick hade visat 

på kartan var vi var och hur mycket som återstod. Vi hade då, om jag minns rätt, 30–40 

km kvar till målet. Smärtan i mina fötter var oerhörd och när jag insåg hur långt vi hade 

kvar och att jag hade bara två möjligheter: bryta övningen eller uthärda smärtan och gå 

vidare, då kom tårarna, dock inte så att löjtnant Quick såg det. Bryta övningen var aldrig 

ett alternativ, så det som stod framför mig var ett lidande på några dagar med oerhörd 

smärta i fötterna och ingenstans att ta vägen. Den andra gruppchefen på vår grupp, 

Klein, stod bredvid mig. Han gav uppmuntrande ord. Jag tog en käpp från och slog hårt 

med den i marken i någon slags ilska över smärtan. Tårarna kom från mina ögon. Jag 

minns ännu idag känslan av att det som låg framför mig var smärta och lidande, och jag 

hade inget annat val än att uthärda det. Denna övning var för mig den svåraste och 

tuffaste på hela tiden på FJS.  

Hur vill då Jesus att vi ska förhålla oss till det lidande och svårigheter vi alla får möta i 

livet, förr eller senare. Jag ska säga vad jag tror och som jag upplever att Herren lär oss 

genom Guds Ord och Guds Ande. En gång när jag sommaren 2006 led som svårast av 

OCD, tvångssyndrom, så satte jag mig ner i kyrkbänken efter att ha tagit nattvarden och i 

ångest och desperation så ropade jag, om än tyst för mig själv, till Herren och bad: tala 

till mig, Herre, tala! När vi ropar till Herren Jesus från vårt hjärtas innersta så hör Han 

alltid vår bön och svarar som Han ser är bäst. Denna gång kom orden, som en mäktig, 

kraftfull röst belägen just till höger om mig, och de löd: bär det! Jag fylldes av en otrolig 

kraft, kärlek och frid och lyftes nästan upp till taket.  

 

Jag tror att dessa ord visar på mycken visdom. För det första så är det så vi ska göra. Vi 

ska gå till Jesus med vår nöd, då ger Han oss kraften att bära bördan. Tanken är inte att vi 

ska bära det i egen kraft, för den kraften tar slut rätt så snabbt, utan vi ska bära fram det 

inför Herren så ger Han oss kraften att bära det.  

 

För det andra visar det oss hur vi ska förhålla oss till lidanden, eller snarare, hur Jesus 

förhöll sig till Sitt lidande. Han bar Sitt lidande till det yttersta. Jag kan inte upphöra att 

förvånas och häpna över att Jesus, när Han hängde på korset, blev hånad och förlöjligad, 

och bar all synd, ångest, mörker och lidande som alla människor någonsin har upplevt 

och kommer att uppleva, i det ögonblicket ser Han på Sin lärjunge Johannes och säger 

till honom angående Maria: där är Din mor! Samma sak sa Han till Maria om Johannes: 

där är Din son! I det ögonblicket tänkte Jesus inte på Sig själv, utan visade omsorg om 

sina närmaste. Det väcker min häpnad och beundran inför djupet i Jesu kärlek och 

förmåga att bära och uthärda lidande. De orden från Herren, hängande på korset i svår 

ångest, visar hur Jesus förhöll sig till lidande.  

Hur har då jag förhållit mig till mitt lidande? Jag har inte varit lika tapper, tålig och stark i 

mitt lidande som Jesus var, med tillägget: såklart inte! Men jag tror att jag burit mitt 

lidande ganska så tappert sett som helhet. Jag har själv funnit det svårare att bära och 

uthärda psykiskt lidande än fysiskt.  
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Ett av mitt livs svåraste lidanden pågick som intensivast under åren 1995–2005, och jag är 

till dags dato ännu inte helt fri från det, även om det idag är mycket lindrigare. Det är helt 

och hållet ett psykiskt lidande, ett av många. Jag fick, efter några ord som en kompis sa, 

en fix idé kring sociala situationer som under tio års tid gjorde dem så jobbiga och 

kämpiga för mig att det enda jag önskade och kunde tänka på i samband med dem var 

att de snart skulle ta slut. Detta gällde all social samvaro, från samvaro med en person, till 

hundra och alltifrån "lugna och rofyllda" familjemiddagar till fester med kompisar eller 

bröllop. Jag blev helt enkelt inte fri från det, trots samtal med psykologer och annat. Jag 

berättade för mamma om detta lidande häromåret, och då kom det en tår från min 

älskade mammas öga.  

Det är mitt livs näst svåraste lidande och höll mig i ett järngrepp i ca tio års tid under all 

social samvaro och gjorde den till en svår prövning för mig, vilket såklart när jag tänker 

på det är ett svårt lidande. Oftast bar jag detta lidande tappert och visade väldigt lite 

utåt, vilket min omgivning kan vittna om. En gång i lägenheten på Frejgatan i Stockholm 

där jag bodde med min dåvarande fru, Helena, blev jag så arg och frustrerad över mitt 

lidande att jag slog näven med full kraft in i väggen så att det blev ett hål i den. Ja, när 

jag tänker på detta så kan jag säga att jag vet vad psykiskt lidande är, rätt så väl...  

 

Men sen jag fick möta Jesus så har detta släppt sitt grepp och även om det finns kvar lite 

så tänker jag idag sällan på det och lider inte så mycket av det. Jag vet och har lärt att 

Jesus, Guds Son, är mäktig att bryta varje boja och föra oss ut i full frihet, även om det 

ibland sker steg för steg. 

 

Mitt livs svåraste, mest långvariga och mödosamma lidande var tio års OCD, även kallat 

tvångssyndrom. Jag ska berätta hur det uppstod och vad det bestod i.  

Ungefär en månad efter min frälsning så såg jag en match i fotbolls-VM 2006 på TV. Jag 

tror att det var i juni. Sverige hade underpresterat och spelat oavgjort mot typ Trinidad-

Tobago. Jag hade druckit en mellanöl, ätit mat och var lite frustrerad över Sveriges dåliga 

match. Dessutom så fanns en undermedveten och omedveten rädsla, frustation och 

besvikelse över att jag en-två månader tidigare hade funnit Jesus, men sen tappat bort 

Honom, och nu plågades jag av tankar på att jag kanske inte skulle finna Honom igen 

och att jag var osäker på hur lång tid jag hade på mig att finna Honom. Allt detta låg 

liksom under ytan och pressade på. Jag låg på kökssoffan i mitt barndomshem i Byskeby 

och vilade i den ljusa sommarkvällen, men jag minns än idag den frustation jag då hade 

inombords. Mamma kom fram till mig och frågade: Konrad, vill Du ha syndernas 

förlåtelse?  

 

Helt plötsligt flög något i mig. Jag sa inget, öppnade inte min mun, men inom mig tänkte 

jag: jag vill inte ha någon syndernas förlåtelse, med det avvisande av kärlek som lätt 

drabbar oss när vi är irriterade inombords. Det var som att något i mig bara ville bort från 
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syndernas förlåtelse och alltihop, bort från all kamp och strid. Men samtidigt fanns det en 

annan, parallell tanke i mitt hjärta som sa: nej Konrad, detta är synd, så här får Du inte 

tänka! Detta utlöste en kraftig ångestattack i mig som varade i kanske en halvtimme. 

Mamma bara utbrast: vad händer Konrad, och jag grep tag om en bild av Jesus som jag 

hade från en bok och jag såg på bilden i skräck och kände: nej, jag känner ingen längtan 

eller kärlek till Jesus nu, och då säger Sven Reichmann att det är själva tecknet på att man 

har begått den oförlåtliga synden. Den skräck och ångest jag kände var oerhörd.  

 

När ångestattacken hade lagt sig var jag helt förstörd och förkrossad. Jag kom bedrövad 

till döds till min mamma och sa: detta är inte i mina händer längre. Under tre dagar 

efteråt plågades jag av svår ångest då och då. Jag och pappa skulle åka och hämta en båt 

norr om Byske och jag minns hur jag vevade ner bilrutan och liksom försökte andas frisk 

luft från sommarbrisen. Det var fruktansvärda tre dagar.  

 

Efter tre dagar föreslog min mamma att vi skulle besöka pastor Martin Karlsson i Byske. 

Jag tog ett sk tumgrepp och fick: idag om Du hör Hans röst, förhärda inte Ditt hjärta, och 

den bok av Reichmann som jag då läste sa att med det menas: gå i lydnad inför Guds 

kallelse, den väg Herren visar, oavsett om Du har stark tro eller ej. Jag minns hur jag 

tänkte: det är ju knappast någon idé, men jag följer med ändå.  

 

Vi anlände till hans hus och jag och Martin gick ut och satte oss på altanen medan 

mamma och Martins fru Lillemor satte sig inomhus i tv-soffan och pratade. Martin satte 

sig ner mitt emot mig och bad mig berätta om mitt liv. Han inledde med att säga att bara 

det faktum att jag var där och hade kommit till honom den dagen visade att jag var 

frälst.  

 

Jag berättade om mitt liv i korthet och sen kom jag in på mina möten med Jesus Kristus 

och som avslutning så sa jag med eftertryck: jag vet att Jesus lever och jag vet att Jesus är 

Herren! Martin stannade av en sekund och sa: jag känner ett Guds välbehag när Du talar 

om Ditt liv, som om Gud höll Sin Hand över det. Får jag ta Dina händer frågade han? Jag 

tänkte: ok, lika bra att få det överstökat, låt honom bara få leverera dödsdomen! Jag 

sträckte fram mina händer och han slöt sina händer runt mina och bad för mig. Så sa han: 

nu upplever jag att Gud säger till Dig: Dina synder är Dig förlåtna. Jag minns min 

spontana tanke: Du talar i nattmössan, det där säger Du för att det är Ditt jobb att säga 

så varje söndag, men jag sa ingenting.  

 

Vi gick in i vardagsrummet och satte oss ner alla fyra och bad. Jag i en fåtölj, sedan 

mamma och Lillemor i soffan och längst bort, utom synhåll för mig, satt Martin i en 

annan fåtölj. Vi slöt ögonen och de satt och bad och jag satt tyst och tänkte hela tiden: 

mina synder är inte förlåtna, ständigt upprepandes i mitt inre. Helt plötsligt nästan 

studsar Martin upp ur fåtöljen, han går med bestämda steg fram till mig, lägger bestämt 

sina händer på mina axlar och säger med eftertryck: Dina synder är Dig förlåtna!  
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Då insåg jag att jag var förlåten, för ingen annan än Gud kan se mina tankar och Martin 

kunde inte ens se mitt ansiktsuttryck därifrån han satt, så jag insåg att det var Gud som 

hade talat. Då föddes denna tanke inom mig som sedan höll sig kvar, om än med olika 

styrka, kraft och ångestupplevelser: jag är förlåten, men tänk om jag skulle göra det igen? 

Vad händer då? Från den dagen var jag oerhört rädd att råka tänka någon slags dum 

tanke om Jesus, av vilket slag det vara må, för då tänkte jag att Han skulle kasta mig i 

helvetet för alltid som straff.  

 

När det var som allra svårast hösten 2006 så låg jag på mitt rum på bibelskolan vid 

Johannelunds teologiska högskola i Uppsala under cirka tre veckors tid utan att alls våga 

röra mig. Jag deltog på lektionerna, åt mat och gick väl någon liten promenad på helgen 

men jag tillbringade tre veckor i total skräck. Då och då skickade jag sms till mamma med 

budskapet: jag är så rädd, så rädd, så rädd. Jag låg i fosterställning hela kvällarna och på 

helgerna och vågade inte röra mig. Det var bokstavligt talat psykisk terror. Jag vågade 

heller inte öppna Bibeln utan att först ha hyperventilerat i kanske en minut. Oftast valde 

jag istället att lyssna på Bibeln inspelad i mp3-filer på en iPod. Så tillbringade jag bland 

mina tre värsta veckor i mitt liv. 

 

Efter dessa tre veckors skräck så kom mamma och hälsade på mig på bibelskolan vid 

Johannelunds THS. Då fick jag mig ett av mitt livs mest tröstande ord jag någonsin fått. 

Mamma kom till mitt rum där jag hade bäddat med madrass på golvet. Jag gick iväg på 

något ärende och när jag kom tillbaka så sa mamma bara helt spontant: Herren är här! 

Jag frågade vad hon menade och hon svarade: Jesus är här! Han är i det här rummet! Jag 

förstod inget då, men i efterhand har jag förstått att rummet liksom var "inbett" eftersom 

jag mer eller mindre konstant under tre veckors tid hade legat där och bara tänkt på 

Jesus och lyssnat till Guds Ord. Jesus hade varit med mig, i Sin stora och förunderliga 

nåd, i Sin stora kärlek.  

Samma morgon som mamma skulle åka hem till Byske så hade Herren talat till mamma 

under natten. Mamma sa: Konrad, Herren har talat till mig i natt om befrielse. Befrielse 

från svinen. Jag har ett känsligt samvete som först av allt anklagar och prövar mig själv, 

så min första tanke var: jag är svinet pga de tankar jag ibland har om Herren som inte 

behagar Honom. Jesus vill bli fri från mig, bli kvitt mig, bli av med mig!  

 

Så sa mamma att Herren hade sagt att jag tänkte att om jag skulle råka tänka en dum 

tanke om Honom så skulle Han kasta mig i helvetet för alltid. Jag insåg direkt: ja, det är 

så jag tänker, på ett undermedvetet plan, och det är ju det som gör mig så rädd för att 

avfalla! Sedan sa mamma: Din kallelse är kvar, men nu vill Jesus utgjuta Sin kärlek över 

Dig och börja tala till Dig. Min respons var att jag blev rädd. Rädd för att Jesus ville 

komma nära, rädd för att jag inte skulle kunna urskilja Jesu röst och annat i den stilen.  
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Det som sedan hände när mamma hade åkt är mitt livs mest smärtsamma och mörka 

dagar. Min rädsla kombinerad med min OCD gjorde att jag fick massor med tvångstankar 

och jag bara grät och grät. Detta var nog i november skulle jag tro. Herren sa till mig via 

mammas sms: Jag Är med Dig även i mörkret. Jag kom hem till jul och bara grät inför 

mamma, och hon frågade vad som stod på. Mammas ord ”vad är det, Konrad?”, klingar 

ännu idag för mitt inre när jag tänker tillbaka. Än idag är detta djupt, djupt smärtsamt att 

tänka på och det kostade både mig och mamma många tårar. Men Herren var Trofast 

och reste mig upp igen stegvis under vintern och våren, precis som Han hade sagt att 

Han skulle göra.  

Sommaren 2007 fick jag en "sommar av nåd". Jag åkte i maj 2007 på en retreat kallad 

"hela hela människan dagar" med en organisation kallad "Helhet genom Kristus". Jag var 

fylld av längtan efter och kärlek till Jesus i varenda millimeter av min kropp. Av hela mitt 

hjärta längtade jag efter Jesus Kristus och min otroligt svåra vinter och höst var ett minne 

blott. Mitt hjärta var som en "målsökande robot" som bara sökte, törstade och längtade 

efter Jesus Kristus.  

 

Vi hade fin undervisning och jag bokade in mig på ett själavårdssamtal under fredagen. 

En man och hans hustru hade samtalet och de inledde med att be. Mannen sa: jag fick till 

mig Johannesevangeliet 21 där Jesus frågade Petrus tre gånger: älskar Du Mig? Hans fru 

sa direkt: jag fick samma bibelställe. Mannen sa då att jag bara skulle säga till Jesus: jag 

vill älska Dig. Jag gick tillbaka till mitt rum och fick en sk tvångstanke innan jag skulle gå 

och lägga mig. Jag grät ut inför Herren och sa: jag vill älska Dig! På lördagskvällen firade 

vi nattvard och jag gick fram för förbön. Jag kände så starkt hur Jesus var med mig. En av 

förebedjarna sa bara: åh, tack Jesus, jag ser som ett ljus som vilar runtomkring hela Dig. 

Mannen från gårdagens samtal sa: jag tror att Gud säger till Dig: Du är Min, och bara Min, 

vila i det! Det är bland de mest ljuvliga ord jag har hört från Jesus i mitt liv. 

 

Jag åkte från retreaten med en underbar vila, tillit och förtröstan i min själ och mitt hjärta. 

Det var som att hela jag bara ropade av längtan efter och kärlek till Honom. Hela den 

sommaren varade detta tillstånd. Det var mitt livs finaste sommar och jag brukar kalla 

den för "en sommar av nåd". Många i min familj reagerade på hur bra jag då mådde, 

både min lillebror Andreas och min dåvarande svåger Erik Nilsson.  

 

En underbar sommarkväll denna sommar av nåd satt jag i kvällssolen på bron till mitt 

barndomshem i Byskeby. Jag satt och liksom njöt av kvällen och vilade från dagens 

sysslor. Min mamma kom gående längs infarten och medan jag satt där och tänkte på 

Jesus så kom en sk tvångstanke smygande på mig och ville in. Herren var då så stark i 

mig så jag kunde avvisa den ganska så enkelt, men jag kände den knacka på dörren och 

såg vad den ville att jag skulle tänka. Jag kände också hur det bakom tanken liksom kom 

en "ringlande orm" som ville in i mitt tankeliv. Då sa Herren till mamma: Konrad, var inte 

rädd för Ditt lidande, det ska göra Dig ödmjuk.  
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Men det kom återigen svårare tider med detta lidande och under perioden 2008–2011 

var det återigen mycket plågsamt och svårt. Jag var då inlagd på psykiatrin vid Skellefteå 

lasarett under cirka två års tid. Jag minns ännu när mina föräldrar hade beslutat att lägga 

in mig. Jag grät och grät. Jag ville inte bli inlagd. Men inlagd blev jag. Det första som 

hände efter att jag blivit inlagd var att jag blev avsevärt bättre. Jag gav liksom upp och 

släppte taget och då blev det avsevärt bättre under perioden november 2008-april 2009.  

Men då kom ännu en dipp i maj/juni 2009 där jag nog var sämre än någonsin förut. Jag 

var hemma hos mamma och pappa och gjorde allt i "överljudshastighet", stressad och 

pressad av ständiga tvångstankar. Pappa försökte förmå mig att lugna ner mig, sitta kvar 

vid matbordet och äta saktare, men det var stört omöjligt. Pappa sa att mina pupiller var 

stora som tefat.  

Jag låg mest på sängen och försökte hålla emot tankarna, men det var helt omöjligt. De 

bara kom, kom och kom med ett vedervärdigt innehåll. Mina föräldrar bestämde att jag 

behövde läggas in på nytt. Mamma följde mig på bussen in på psyket och jag frågade 

mamma om Herren sa något till henne. Hon sa: jag tror att Herren säger att Du är sjuk 

och behöver hjälp. Under bussresan så talade Herren till mamma och orden kom från en 

sång: bar Du min börda, led Du min nöd, gick Du för mig i den bittraste död. Det var 

tröstande ord om att Jesus var med mitt i lidandet som nog var som allra svårast just då.  

 

Efter detta låg jag inlagd på psyket i Skellefteå, med undantag för ett halvår på OCD-

center i Uppsala där jag hade det väldigt kämpigt, i stort sett i ett sträck fram till julen 

2011. Det innebär i stort sett tre år inom psykiatrin med små perioder då och då hemma i 

Byske.  

 

Det som då hände var att Carl-Gustaf Olofsson, överläkaren på psyket i Skellefteå, som är 

en kristen broder, fick en idé om att låta mig få pröva Deep Brain Stimulation, DBS. Jag 

tror att idén kom från Herren genom Den Helige Ande. Det är en operation där man 

borrar två hål på skallbenet och sedan lägger in två elektroder i främre pannloben på 

hjärnan. Han som opererade mig i oktober 2011, Patrik Blomstedt, är en mycket skicklig 

hjärnkirurg och med Herrens hjälp så fick han in en fullträff. Efter operationen så fick 

såren läka ihop under en månads tid och sedan åkte jag tillbaka till Umeå för att starta 

upp den och sätta på strömmen.  

Jag fick då träffa en sjuksköterska vid DBS-enheten vid Umeå sjukhus och hon sa att nu 

ska vi starta upp detta och det kan ta ett till två års tid innan Du märker någon skillnad. 

Jag suckade inombords över tanken på att måsta vänta så länge.  

 

På varje elektrod finns det fyra öppningar eller kanaler där små impulser med ström kan 

sändas ut, så totalt finns det åtta små kanaler, varav idag fem är aktiva, men tre passiva, 

dvs de sänder inte ut någon ström. Hon satte på en kanal med svag strömstyrka. Hon 

frågade vad jag kände och jag sa ingenting. Hon höjde strömmen och jag sa att jag ännu 

inte kände något. Hon höjde lite till, men nu sa jag: jag ser lite mer positivt på tillvaron. 
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Hon höjde lite till, och jag sa att jag såg ännu mer positivt på tillvaron. Så till sist höjde 

hon lite till och då sa jag, med glimten i ögat: jag är amerikan, allt är möjligt! Då slog hon 

av och det var väl tur, annars hade jag kanske blivit Donald Trump... 😉  

Hon prövade de andra sju och de flesta hade ringa effekt på mig, men en utlöste kraftig 

ångest. Den är såklart passiv idag. När jag sedan gick därifrån den gången hade jag fyra 

kanaler på och fyra av. Jag hade en väldigt låg strömstyrka, 3,5 V av maximalt 9,0 V, men 

jag var super-speedad. Den natten sov jag inte en sekund på hela natten och var aktiv på 

massor av sätt. När jag nästa morgon träffade sjuksköterskan så var tanken att strömmen 

skulle höjas till 4,0 V, men hon sa direkt att hon inte skulle höja minsta lilla steg, för jag 

var helt manisk.  

 

Jag återvände till psyket i Skellefteå och där var jag manisk i ca tre veckors tid. Det gick så 

fort uppe i huvudet att jag inte kunde hejda ständiga grodor att hoppa ur munnen på 

mig. Även om det går ganska så fort uppe i huvudet på mig i vanliga fall så var det nu sju 

resor värre. Jag pratade med pappa på telefon och sa att jag var så jobbig att umgås med 

att jag inte orkade umgås med mig själv. Jag förstår idag att en del som lider av mano-

depressiv sjukdom inte orkar med sitt lidande i längden för det är helt enkelt ett mycket 

svårt lidande. Men det lugnade ner sig och de positiva effekterna på mitt OCD höll i sig. 

Jag blev friskare och starkare och blev bara någon kort tid senare utskriven från Psyk och 

fick äntligen komma hem. Jag flyttade senare tillbaka till Uppsala där jag bodde i stort 

sett hela tiden fram till maj 2015.  

 

Vårvintern 2015 deltog jag på en kristen konferens på Johannelunds THS i Uppsala. Då 

sprang jag på två som jag hade haft under min tid på Klara kyrka: Viveca Bratt-Hernberg 

och Inga Pagreus. Jag frågade om Inga mindes mig, för vi hade ju knappt haft något med 

varandra att göra och det var ju tio år sedan. Inga svarade, med en sådan kärleksfull röst: 

Konrad, klart jag minns Dig! Hur är det? Jag förklarade kortfattat hur jag fått kämpa med 

OCD i tio år och hur det lidandet såg ut. Ingas medkänsla och kärlek till Jesus och 

människor är så stark att hon, trots att vi inte setts på tio år, fick en tår i ögat och sa: Den 

Onde slår Dig. Det var sann Kristi kärlek och det värmde ända in i hjärtat. Av Viveca fick 

jag en bamsekram. Det var också Jesu kärlek.  

 

En syster i Kristus och vän sa en gång till mig: Du har bra tåga Konrad, det måste jag 

verkligen säga om Dig! Jag tror att det var hennes sätt att berömma mig och uppmuntra 

mig över hur jag hanterar och möter motgångar: med tålamod och ödmjukhet, även om 

jag också ibland inte har orkat bära det så tappert som jag kanske borde ha gjort. Men i 

allt detta har jag varit och är helt beroende av Herren Jesus Kristus. Han har bevarat mig 

från bitterhet och istället låtit mitt lidande göra mig ödmjuk.  

 

När jag bodde i Uppsala så instiftade jag och mina två bröder, Andreas och Kristofer, en 

tradition om att en gång per halvår gå ut och äta tillsammans på restaurang, utan 

respektive eller barn. När vi gjorde detta första gången så pratade vi om lite av varje och 
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jag sa då att om jag fick välja mellan mitt gamla liv utan Jesus Kristus men även utan de 

lidanden som kommit mig till del sedan jag mötte Honom, eller mitt nya liv med Jesus 

och med allt som hänt sedan dess så skulle jag välja det nya livet varje dag i veckan, utan 

minsta tvekan. Min ena bror, Andreas, tystnade med en nästan trumpen min, och min 

andre bror, Kristofer, blev nästan arg och sa: Du som har fått lida så mycket sedan Du 

började med det där! Jag höll fast: jag skulle ändå välja så!  

 

Detta har flera orsaker. Inte många vet eller märkte hur mycket jag led inombords, i det 

tysta, i mitt gamla liv. Inte heller så många vet hur mycket kärlek, glädje och frid jag har 

fått möta i och genom Jesus Kristus. Det är helt enkelt så att hur jag än vänder och vrider 

på det så är det den ljusa sidan av livet med Jesus som segrar.  

När jag tänker på och skriver om allt detta och ser på mitt lidande utifrån, dvs läser om 

det svart på vitt, så inser jag att jag sannerligen har fått lida mycket, det har jag fått göra. 

Men samtidigt så känner jag en tacksamhet: Herren Jesus har bevarat mig genom allt, 

varit Trofast och rest mig upp på nytt, gång på gång. Och jag kan, genom det lidande 

som jag har fått gå igenom, ge ett hoppfullt budskap till alla som lider, för det Jesus har 

gjort för mig, i mitt liv och i mitt inre, det är Han mer än villig och mäktig att göra för Dig.  

Och Jesus har idag givit mig full tröst och glömska för det jag har fått gå igenom. 

Självklart tänker jag på det med smärta när jag skriver om det, men i vardagen tänker jag 

oftast inte på det idag, det är som en glömd saga. Jag ser idag nästan bara framåt, och 

jag vet att på samma sätt som Jesus givit mig livsglädjen tillbaka, så kan Han göra samma 

sak för Dig, oavsett vad Du fått gå igenom. Visst kan Du säga att jag inte vet vad Du har 

fått lida och gå igenom, det är såklart sant, men jag vet de som överlevt 

koncentrationslägren som Jesus givit livet och glädjen åter, och mer än de led har Du 

knappast fått lida.  

Och hur Du än vänder och vrider på det så fick Jesus lida oändligt mycket mer än Du och 

jag har fått lida, och därför kan ingen av oss anklaga Honom för våra smärtor och 

lidanden. Varför inte då? Därför Han har själv burit dem, upp på korset, varenda minsta 

törn Du fått eller ögonblick av fruktan eller ångest Du upplevt har Han burit upp på 

korset.  

Detta innebär dels att Jesus, med fog, kan säga: Jag känner Ditt lidande. Han tömde 

lidandets kalk och Han drack den till botten, dvs det fanns inget som Han inte mötte och 

bar upp på korset. Han har burit allt det Du och jag fått möta i Sin egen kropp och kan 

därmed leva Sig in fullt ut i Din kamp, smärta och ångest, eftersom Han både har burit 

den och själv erfarit den. Detta är såklart obegripligt för den som inte tror på Kristus, och 

även för den som tror på Honom är det en sådan underbar och lite fördold sanning att 

det nog inte uppenbaras fullt ut för någon enda kristen på denna sida av Evigheten.  

Det innebär också att Jesus har all rätt i världen och i himlen att säga: Jag led oerhört för 

Dig och betalade ett högt pris för Dig, är Du då inte villig att betala ett så relativt litet pris 

för Mig? Anser inte Du att Jag Är mer dyrbar för Dig än alla lidanden, frestelser och 
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prövningar Du får möta? Jag älskade Dig tillräckligt för att utstå allt detta, bara för att Du 

är så dyrbar och älskad i Mina ögon, och för att ge Dig evigt liv, är då inte Jag värd ett 

sådant ringa pris? Jag betalade ett sådant högt pris för Dig, vad skulle då inte Du vara 

villig att betala för pris för Mig, Jag som är Gud, och som vill ge av Mig själv till Dig som 

lön om Du följer och älskar Mig.  

Det innebär också att Jesus kan säga: allt Du måste betala som ett pris för att följa Mig i 

form av lidanden under Din tid på jorden kommer Jag att betala tillbaka till fullo till Dig, 

och mer därtill, på andra sidan, i Evigheten, för där får Du fullt ut ta del av allt Jag vunnit 

åt Dig på Golgata. Där får Du njuta av en sådan salighet, en sådan lycka, en sådan 

innerlig, jublande glädje och kärlek som Du här på jorden bara kan ana och få små 

smakprov på, men där får Du se Min härlighet till fullo och Du kommer att stå och bara 

gapa inför vad Gud har berett åt Dig i himlen, vilket underbart arv som väntar på Dig som 

valt att dela allt som kommer Dig till del när Du följer Mig under Din tid på jorden, både 

glädje, smärta, kärlek och lidande.  

Men för att få detta arv måste vi akta oss för att i våra hjärtan börja tänka som Esau. Han 

ville ha allt nu, direkt, på studs, och då gick han miste om Guds löften och rika 

välsignelse, som istället kom hans bror Jakob till del. I dagens svenska kristenhet finns det 

gott om människor som ropar: jag vill ha allt nu! Jag vill inte vänta! Jag vägrar lida eller 

avstå något, litet eller stort. Jag tror att det blir svårt att löpa hela Vägen mot målet med 

ett sådant rop i Ditt hjärta. Guds löften kommer den till del som också vet att bida stilla, 

att ibland tigande uthärda sitt lidande och sin börda. Vi kristna ska ha vår skatt i himlen, 

inte här på jorden. Vi ska inte söka lycka här och nu, utan där, där uppe, hos Jesus. Ja, 

Jesus lovar att välsigna oss även under vår tid här på jorden, men endast som en naturlig 

följd av att vi först valt att avstå från det, dvs när vi inte söker jordisk välsignelse som ett 

mål i sig, utan istället först söker Guds Rike, dvs Jesus Kristus själv, Jesu hjärta, Jesu vilja 

för våra liv, då kommer allt det andra att tillfalla oss. Den djupa visdom som ligger i 

denna sanning uppenbaras bara för de som är som barn, tror jag. Dessa ord tror jag är en 

predikan lika mycket till mig själv som till Dig som läser det. 

 

Idag är jag inte helt fri från de lidanden jag beskrivit, tex OCD, men jag mår idag i 

allmänhet bra och trivs med både livet i och med Kristus, med Byske och allt annat. Jag 

har idag liv i överflöd, precis som Jesus lovat, och det strömmar ut från mitt inre i princip 

utan någon som helst ansträngning från min sida. Det är såklart Guds verk i och genom 

Jesus Kristus.  

Den som läser detta kapitel kan luras att tro att tårar och smärta är den enda frukten av 

livet som en Jesu lärjunge, på samma sätt som en del förkunnar som om livet i Kristus 

bara vore en räkmacka. Så är det inte, det är vare sig räkmacka eller bara tårar. Det 

huvudsakliga innehållet i livet i och med Jesus och i Guds Rike är en glädje som bara 

växer år för år. Ofta har jag känt en djup, inre glädje mitt i smärtan och mitt i tårarna. Det 

går såklart inte förklara hur det går till, men jag tror att många kristna kan vittna om 

samma sak. En slags glädje mitt i smärta, tårar och sorg. En slags visshet att genom allt 
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detta har Han segrat, Lejonet av Juda stam, Jesus Kristus, Guds Son, och Bibeln säger att 

den seger Han har vunnit även är min, av nåd genom tro. Ofattbart, men sant, och det 

skänker mitt hjärta både glädje och tröst. Att få vila vid Jesu Hjärta är något så ofattbart 

underbart och skönt att det med råge väger tyngre än det jag fått gå igenom. Rosenius 

skriver ungefär så här, fritt ur minnet: en sådan själ finner ingen annan viloplats än vid 

Jesu Fötter. Frälsaren är allt för ett sådant Nådens barn. Kanske stämmer det lite grann in 

på mig.  

Men, för att citera Carl-Erik Sahlberg, det är inte synd om mig, det är synd i mig! Visst, en 

del saker har drabbat mig som jag inte kunnat påverka, men det vi får lida mest av här i 

livet är vår sk syndanatur. Jag har dock inte fått lida ens tillnärmelsevis lika mycket som 

en del andra jag känner, och om de har funnit en väg igenom, så då är det möjligt även 

för mig. Mitt lidande har nog också fått forma min karaktär, min inre människa, och 

kanske givit mig mer uthållighet, fasthet och tillit till Jesus. Han står vid min sida, Han 

sviker inte och är trogen in till döden, döden på ett kors. Och jag ser inte bakåt, jag ser 

framåt. Den kristne har alltid allt det bästa framför sig, vad hon än får gå igenom. Ytterst 

sett i himlen, men även här på jorden verkar det som att livet i och med Kristus Jesus 

bara växer till i styrka och kraft, och mer och mer av Andens frukt, som är kärlek, glädje 

och frid, skänks åt våra hjärtan.  

 

Sen är det också så att Jesus Kristus alltid, om vi håller fast vid Honom i och genom 

lidandet och prövningen, visar en väg ut och jag har erfarit att på andra sidan väntar det 

ofta en djupare glädje, djupare kärlek och en djupare frid. Efter prövningen får man också 

en fastare tillit till Herren. Man lär sig helt enkelt att Jesus är Trofast och Sann, Han sviker 

aldrig! Aldrig!  

Men även om det är smärtsamt för mig att minnas och skriva om mitt lidande så finns 

det en sak som är ännu mer smärtsam, och det är att tänka på hur mina föräldrar fått lida 

pga detta, framför allt min mamma. Min ögon tåras när jag tänker på hur hon fått lida 

och gråta. Men ändå, även här finns tonen från himlen, från Jesus. Det sista ordet är inte 

gråt, det är jubel och glädje. Idag gläds mina föräldrar över mitt liv och hur jag mår idag. 

Gud är trofast och sann, så tack Jesus att smärtan och tårarna är ett minne blott även för 

dem. 

 

Som jag skrev en gång på Facebook så blev mina lidanden och prövningar mig 

övermäktiga under en period. Med djup smärta säger jag att jag då en tid vandrade bort 

från Herren, som den rike ynglingen, besviken i mitt hjärta över så mycket lidande och 

prövningar. Jag levde då en tid med inte full efterlevnad av Guds Ord och bud. Det är 

smärtsamt, men sant.  

Men även då var Jesus Trofast mot mig. På olika sätt visade Herren mig hur Han såg på 

saken. Han liksom visade för mig att ja, Konrad, Du har fått lida både mycket och länge, 

mer än många andra, både innan Du mötte mig och efteråt, det är sant, för Jesus talar 

alltid sanning, om än med kärlek. Men, liksom visade Herren i mitt hjärta, tror Du att Du 
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blir lyckligare utan Mig, vare sig här på jorden eller i himlen? Jag insåg att Herren hade 

rätt och jag började vända om till Honom. Och jag kan bara säga tack, Jesus, från djupet 

av mitt hjärta för Din oerhörda mildhet, godhet, trofasthet och nåd, för Herren lät mig få 

vända om hem på nytt, utan förebråelser. En sådan Gud har vi, ofattbart stor och 

nådefull.  

 

Jag vill med dessa ord tala till dem som fått lida mycket, för många, många har lidit mer 

än jag. Hur mycket ni än får lida, hur ont det än gör, gå aldrig bort från Herren, för bara 

Han kan ge Dig sann tröst, läka Dina sår och ge Dig glädjen tillbaka, om inte här på 

jorden så när Du får nå himlen. Och en sak är säker: Jesu Famn står öppen för Dig att 

komma tillbaka, så länge det heter idag. Den Onde kommer att försöka intala Dig att det 

är för sent, att Gud givit upp Dig och vänt Dig ryggen eftersom Du vände Dig bort från 

Honom.  

 

Men, en gång för alla, Den Onde är en lögnare och alla som vill vända om till Jesus får 

göra det! Har Du den minsta lilla önskan i Ditt hjärta att på nytt få vandra i Jesu närhet så 

betyder det att Gud ännu drar i dig. Så ge aldrig upp! Vänd om till Jesus och säg som det 

är: Jesus, en kort period blev mina prövningar mig övermäktiga, men jag älskar Dig och 

vill hemskt gärna återigen få vara Din. Jag vet att Jesus hör och besvarar den bönen.  

 

Det är säkerligen så att andra, nya lidanden och prövningar kan vänta på mig i framtiden, 

men jag vet att Jesus är Trofast och kommer inte att låta mig prövas över förmåga. 

Därmed avslutar jag mitt kapitel om mitt lidande. All ära går till Namnet och Personen 

Jesus. Det är Jesus, och bara Jesus, som burit mig genom allt, och givit mig glädjen 

tillbaka. Och det Jesus har gjort för och med mig kommer Han att göra för och med Dig 

om Du låter Honom få chansen, för Jesus har inte anseende till person och förändras inte. 

Har Han burit mig så kommer Han att bära Dig. Har Han låtit mig få komma tillbaka till 

Honom trots en tid på andra vägar så kommer Han att låta Dig få komma tillbaka, om Du 

i Ditt hjärta vänder om till Honom och säger: jag vill ha Dig, Jesus, i mitt hjärta och i mitt 

liv. Låt Din vilja ske och låt Ditt Rike komma. Amen.  
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Min vandring med Jesus Kristus 2006-2017 

 

Även om mina cirka tio års vandring med Jesus Kristus har kantats och inneburit mycket 

smärta, lidande och många nederlag, så finns det ändå en ljuvlig ton i mitt hjärta idag, i 

min personlighets innersta. Jag gläder mig i Herren Jesus Kristus och jag känner allt 

oftare: mitt i allt detta vinner vi en härlig seger genom Honom som har älskat oss!  

Det finns ett krampaktigt och ansträngt tal om seger i den kristnes liv där man fäster sig 

mycket vid det yttre i livet. Så fort det står en kopp kaffe på bordet så är det seger. Jag 

finner det tröttsamt. Nej, den seger jag talar om och gläds över är den seger som är mig 

given, som en gåva, genom tron på Jesus Kristus. Det är ljuvligt och vilsamt att inse att 

jag får vila i den seger Han redan har vunnit och bara vandra i den. Segern är mig redan 

given, och jag behöver inte öka på den eller förbättra den tex genom en massa 

proklamationer. Visst, att tala Guds Ord till mitt eget hjärta eller andras hjärta är både rätt 

och bra, för det skänker hjärtat vägledning, tröst och ny kraft. Det är inte det jag menar 

eller talar om. Låt oss inte i egen kraft försöka bättra på den seger som Jesus redan har 

vunnit, en gång för alla, det är vad jag menar, utan låt oss bara glädja oss över den och 

vandra i den.  

Men nu till saken: mina tio års vandring med Jesus Kristus. Jag kan inte tala om detta 

ämne utan att ännu en gång nämna Sankta Klara kyrka under Carl-Erik Sahlberg. Där 

skedde min omvändelse, där blev jag andligen vägledd till min frälsning. Jag har inte varit 

där på många, många år och jag vet att det i vandringen med Jesus inte finns några 

garantier. Uppenbarelseboken visar att församlingar som grundats av den första kyrkan 

och apostlarna kunde komma på fel vägar endast en kort tid senare, vilket inte minst 

kyrkan i Laodicea är ett "lysande exempel" på. Jag vet inte helt säkert om Klara kyrka 

ännu är på samma Väg eller följer Jesus även idag med samma iver, kärlek och 

hängivenhet som då, eftersom jag inte varit där på så länge. Jag vet inte, men jag ber och 

hoppas. Och tror.  

 

Men jag kan säga vad jag vet. Jag vet att 2005–2006 fanns det där en underbar närvaro 

av Jesus Kristus genom Den Helige Ande. Det var som att man kände: Jesus är här! Han 

bor här! Han vandrar här! Många, många människor fick under denna tid underbara 

möten med Jesus Kristus, däribland jag själv, vilket jag berättar mer om i ett annat 

kapitel.  

 

Vad var det då som utmärkte Klara kyrka då? Ja, frågar jag, vad utmärker Jesus Kristus? Så 

många där, säkert själva väldigt ovetande om det, hade förvandlats till väldigt mycket 

Kristuslikhet redan här på jorden. Något som ligger mig varmt om hjärtat, ända sedan 

barndomen, är omsorg och barmhärtighet med det som är svagt och utslaget. Väldigt lite 

tror jag ligger Jesus mer varmt om hjärtat än det, och det var ett mycket utmärkande 

drag för Klara på den tiden. Det var som en röst som talade genom dessa människor, ett 

rop från deras hjärtan: är Du svag? Hjälplös? Slagen? Bara kom hit, bara kom till Jesus, 
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Han ska läka Dina sår. Och ännu en gång, jag såg inte något fokus på fysiskt helande, 

utan det man talade om var att få ett nytt liv i och med Jesus Kristus. Det är ju också 

kärnan i Evangelium.  

 

Jag kände också att kyrkan var full av människor som drog åt ett och samma håll: vi vill 

följa Jesus Kristus! De hade i väldigt stor utsträckning dött bort från orden "jag, mig och 

mitt", och levde bara för och av Jesus. Det var också en kyrka med massor av nådegåvor i 

funktion, men det underbara var att det fanns inget fokus på dem eller väldigt sökande 

efter dem. De sökte Jesus Kristus, Guds Rike, Guds vilja, och satte inget egenvärde i vare 

sig nådegåvor eller fysiskt helande. Det är också Vägen. Bara söka Jesus, och låta Honom 

sedan avgöra vilka gåvor Du behöver, när Han vill hela, när Han vill att Du ska tala tröst, 

förmaning, varning eller annat: låt bara allt komma ur denna innerliga gemenskap med 

Honom och låt allt annat vara, bara lägg det åt sidan.  

Det finns såklart många fler saker man skulle kunna säga och berätta om Klara kyrka, 

men jag vill berätta en sak till som berörde mig så djupt genom sättet som Carl-Erik 

Sahlberg berättade den på i samband med en predikan. En broder som hade det lite 

kämpigt hade tagit emot nattvarden på Klara och gick med ganska så tunga steg tillbaka 

till sin plats och satte sig med en suck ner i kyrkbänken. Då kände han hur "någon" 

klappade honom på axeln två gånger på ett sätt som signalerade: ”Jag förstår, känner 

och Jag vet”, dvs det fanns både värme och inlevelse i den klappen. Han vände sig om 

och det stod ingen alls där och inte heller i närheten av honom. Sahlbergs ansikte, när 

han berättade detta, visade tydligt vem han trodde hade klappat mannen på axeln och 

jag delar hans tro: det var Emmanuel, Gud med oss, dvs Jesus Kristus, som var så 

underbart och mäktigt närvarande på Klara kyrka när jag var där. En underbar berättelse. 

Klara kyrka visar också värdet och betydelsen av en herde som leder fåren rätt, på Vägen, 

till Herrens gröna ängar. Carl-Erik Sahlberg hade en enda önskan i sitt hjärta: att följa, 

älska och tjäna Herren Jesus Kristus. Sahlberg höll sig också troget till Guds Ord och 

kärnan i Evangelium och att följa Jesus: att vinna människor för Kristus och himlen. Vid 

hans första predikan kom tre personer, och jag tror att det var i början på 90-talet. Men 

han fortsatte att troget förkunna Guds Ord med en inre övertygelse om att förr eller 

senare skulle människor börja komma, för Evangelium, rätt förkunnat, fångar alltid fisk i 

sitt nät. Och han fick rätt: 2005–2006 var det mer eller mindre fullsatt varje söndag och 

gudstjänsterna varade ofta från kl elva till kl ett, men jag blev alltid häpen: är det redan 

slut? När Jesus är där blir det aldrig tråkigt, även om vi såklart någon gång behöver gå 

hem för att sova och vila oss lite. Äran går till Jesus Kristus, men visst kan jag glädja mig 

över Sahlberg och hans tjänst för Jesus Kristus. Det tror jag att Jesus gör också i himlen.  

 

Jag kan också omöjligen nämna Klara kyrka utan att också nämna de personer jag hade 

mest att göra med där, vilket var de två diakonerna Hasse Hernberg, Inga Pagréus och 

föreståndarinnan för lärjungaskolan Viveca Bratt-Hernberg. Jag har aldrig i mitt liv, 

absolut inte förr, men heller inte senare, mött någon enda kristen som haft en större 
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kärlek till Jesus och omsorg om människor som dessa tre. Även i detta fall går all ära till 

Jesus Kristus, för verket är Guds, men ännu idag väcker blotta tanken på dem stor kärlek i 

mitt hjärta. Åh, som dessa tre älskade och tjänade Jesus Kristus! Om de fortsätter och 

vandrar på Den Vägen, och det både tror och hoppas jag innerligt för jag har aldrig mött 

några som älskar Jesus så som de gjorde, så kommer Jesus att ta emot dem med en stor, 

öppen famn i himlen och säga: välkommen hem, Du gode och trogne tjänare. Det är ord 

som jag väl unnar dem att få höra en dag för den kärlek som de visat Jesus Kristus och 

människor här på jorden.  

 

Men efter mitt frälsande möte med Jesus Kristus april 2006 så slutade lärjungaskolan kort 

senare och under sommaren så var jag hemma i Byskeby. Även om jag kort tid senare, 

juni 2006, drabbades av OCD, vilket inverkade kraftigt negativt på min vandring med 

Jesus, så kommer jag inte att ta upp det här, utan här beskriver jag den efterföljelse som 

verkligen skedde. Min brottning med OCD tar jag upp i ett annat kapitel.  

Under sommaren 2006 så sa Herren stilla till min mamma: bibelskolan på Johannelund. 

Mamma gick in på nätet och såg att det fanns några platser kvar, så jag ansökte och kom 

in. Återigen kommer känslorna tillbaka tillsammans med minnena när jag skriver om 

detta. Jag kom till Uppsala i slutet av augusti. Jag minns ännu känslan av förväntan. 

Herren kallar på mig! Han vill använda mig! Det finns en framtid för mig med Honom! 

Det liksom pirrade inom mig.  

 

Inledningen på bibelskolan var underbar. Jag kände direkt att jag stortrivdes med alla i 

min klass. Det var helt enkelt mycket fina människor där, som än idag berör mitt hjärta på 

djupet när jag tänker på dem. Jag tror att jag kan säga att året på bibelskolan på 

Johannelund är det lyckligaste året i mitt liv innan det att jag flyttade hem till Byske, för 

de 1,5 år jag haft här har varit ännu mer lyckliga.  

Varför var jag då lycklig där? Jag fick gråta och lida mycket där av OCD, det vet framför 

allt jag själv, men även min mamma och Herren, samt de flesta av mina klasskompisar 

märkte det nog också. Mitt lidande gjorde nog att jag ofta gick mina klasskompisar på 

nerverna, men de hade mycket av både fördragsamhet, tålamod och kärlek. Jag vet av 

hela mitt hjärta att jag inte skulle ha gjort det om jag fått vara frisk, men ändå vill jag 

såklart säga till dem alla: förlåt mig, såsom Herren har förlåtit mig! Jag tror att de kan 

göra det, för jag tror att de älskade mig, på samma sätt som jag älskade dem.  

 

Men ändå var den dominerande känslan: detta är det lyckligaste året i mitt liv! Delvis 

förklaras det med hur mycket jag fått lida och kämpa i mitt liv innan jag fick möta Jesus, 

men det var ändå inte det viktigaste skälet. Det viktigaste skälet till att jag ändå kände 

lycka var att jag kände i mitt hjärta: Jesus är med mig! Jesus är mitt ibland oss. Det finns 

ingen mer ljuvlig och underbar känsla av tillfredställelse, av "fulfillment", av fullbordan, än 

att få vandra i Jesu närhet och i Guds vilja. Det finns inget här i livet som går upp emot 

det.  
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Undervisningen på bibelskolan höll allra yppersta klass. Vi började direkt med Gamla 

Testamentet från början till slut och läste mer eller mindre allt, om man läste det man 

skulle det vill säga. Lärarna var mycket kunniga och pedagogiska. För första gången i mitt 

liv behövde ingen säga åt mig att läsa mina läxor. Mitt hjärta hungrade efter Gud och 

Guds Ord. Mitt hjärta hade helt enkelt satts i brand av Jesus Kristus och av Jesu kärlek. 

Jag slukade Guds Ord som ett utsvultet barn äter nystekt pannkaka. Eftersom mitt OCD 

var kopplat just till Namnet Jesus så gick GT lättare att läsa eftersom Gud där heter 

"Herren", vilket såklart är samma person som Jesus, men ändå gick just det bra. När vi 

började läsa NT blev det lite svårare av flera orsaker, främst pga OCD. Men min hunger 

efter Jesus Kristus avtog när mitt lidande var som värst, men den kom tillbaka under 

våren 2007.  

Det var inte bara bibelstudier som jag trivdes med och tyckte om på Johannelund. Vi 

spelade innebandy en gång per vecka och jag har alltid älskat innebandy och var ganska 

så duktig på det en gång i tiden också. Vi hade en väldigt fin klass och jag trivdes med 

dem.  

 

Under våren 2007 lättade mitt OCD och jag fick liv igen. Min längtan efter Jesus var då 

troligen större än någonsin. Det var en underbar tid. Det var då jag fick orden ur 

Johannesevangeliet 21 där Jesus frågade Petrus tre gånger: älskar Du mig mer än dessa 

andra? Och mitt hjärta vill så gärna ropa: Jesus, jag älskar Dig mer än alla andra, mitt 

hjärta flödar över av kärlek till Dig och jag ivrar efter att göra Din vilja! Men så blir det 

ändå att jag får göra som Petrus, eftersom min kärlek och trohet till Jesus ofta kommer 

till korta, jag får sucka, sänka min blick och lite bedrövat säga: Herre, Du vet allt, Du vet 

att jag har Dig kär! Sådan är ofta min vandring med Jesus. Jag kommer till korta, men min 

kärlek till Honom finns kvar, men är inte lika stor och stark som Jesu kärlek till mig. Men 

jag älskar Jesus, det gör jag, och Han har alltid varit trofast mot mig, även när jag 

misslyckats.  

Under mina tio års vandring med Jesus så har jag vid flera tillfällen stött på teologiska 

perspektiv som jag anser vara så pass annorlunda att jag skulle vilja säga att det blir ett 

annat Evangelium, eller åtminstone närapå. Jag tänker i första hand på liberal- och 

framgångsteologin, som också kallas Trosrörelsen och som kommit från USA. Jag hade 

skrivit ett helt kapitel om dessa synsätt där jag pekade på brister som var väl grundade 

på Guds Ord, egna och andras erfarenheter och en del egna teologiskt grundade och 

sakliga argument. Jag valde ändå till slut att inte ta med det, framför allt för att inte såra 

andra, inte minst eftersom en hel del kristna i Byske har tagit dessa läror till sig, och jag 

vill inte såra dem. Men jag ber att Gud öppnar deras ögon för hur felaktiga de faktiskt är 

och leder dem in i hela sanningen, som finns hos Kristus och i Guds Ord. En annan orsak 

att jag utelämnat det är för att inte själv bli halshuggen. Min oro för att själv bli 

halshuggen väger dock lättare än det andra argumentet, för jag har en genuin ovilja att 

göra andra illa. Jag försöker hålla mig till sanningen men ändå gå varsamt fram, men alla 
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ska veta precis var jag står i frågan om dessa två perspektiv. Jag vill inte vålla strid och 

tror att det i nuläget är bättre att ”ta frid” istället för strid.  

Men jag känner ändå att jag helt kort kan säga att jag finner att dessa båda synsätt har så 

pass stora brister att jag inte skulle rekommendera en enda människa att bygga sitt 

kristna liv med dessa läror som sin grund, för jag tror att den grunden inte blir helt stadig 

och fast. Allt som inte är byggt på den fulla Uppenbarelsen av Guds Son genom Guds 

Ord och Jesu Kristi Ande, dvs byggt på Kristus, kommer att skakas i grunden, förr eller 

senare. Sanningen är oerhört viktig för den kristne, och för mig, men vi får såklart vara 

varsamma med hur vi hanterar den, vilket jag försöker göra nu. Detta är ord sagda av 

omsorg, eftersom jag vill allas bästa, så även om Du inte håller med mig, tänk på att jag 

sagt det därför att jag bryr mig om Dig, både här på jorden, men framför allt inför 

himlen.  

Men, ta vara på mina ord, för jag är personligen övertygad om att det kommer att visa 

sig vara ett gott råd jag ger angående dessa teologiska perspektiv: bygg på Kristus, Guds 

Ord och det ursprungliga Evangeliet om Honom. Många av bristerna i dessa teologiska 

perspektiv tas upp på tex Bibelfokus eller Sven Reichmans bok ”Allt är inte Gud som 

glimmar”.  

 

Mina andliga influenser 

 

En del kristna säger att de håller sig till Guds Ord, Bibeln, och att det är allt som de 

behöver. Jag håller med, Guds Ord är grunden för vår tro, vår främsta näringskälla, vår 

högsta auktoritet och måttstocken med vilken allt ska prövas och ljuset för vår 

vandringsstig, där håller jag helt och hållet med. Men de allra flesta av oss behöver också 

få höra och läsa Guds Ord utläggas, förkunnas och förklaras, för ingen av oss har det 

mått av Guds Ande i oss att vi i oss själva förstår allt vad som menas med Guds Ord. 

Bland annat därför, men även för att få träffa våra syskon i Kristus, går vi ju också till Guds 

hus för att få höra Guds Ord förkunnas och utläggas. Det är ett behov som jag tror att vi 

alla har och alltid kommer att ha. Jag tänker kort berätta om vilka förkunnare som har 

influerat och påverkat mig mest. 

Jag vill inleda detta med att säga ett tack till Gud som lett mig till rena, klara, andliga 

källor. Jag anser att jag har fått, genom Guds nåd, mycket bra tips och råd genom åren 

om vad jag ska ta in.  

Som jag beskrivit i kapitlet ”min omvändelse” så var det boken ”Vägledning till frid”, vars 

titel på norska är ännu mer talande och som lyder ungefär, om mitt minne inte sviker 

mig, ”sann och osviklig vägledning till frid” av CO Rosenius. Det är också vad boken är, 

den leder till frid med Gud om man läser den med ett hungrigt och sökande hjärta, ett 

hjärta som hungrar efter sanning, frid och frälsning, och det gjorde mitt hjärta. Jag har 
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läst det mesta som Rosenius skrivit, och jag anser att han är mer eller mindre lysande. 

Han har inspirerats mycket av Luther, och även om Luther är bra, så föredrar jag 

Rosenius. Det ljus som de båda hade över innebörden i begreppen ”rättfärdiggörelsen 

genom tro”, Försoningen, Guds Ords ställning i den troendes liv och vad det innebär för 

den kristet troende att vara född på nytt och i Kristus anser jag vara sanna och riktiga. Vi 

behöver inte några nya uppenbarelser på dessa områden.  

När jag sedan kom till Klara kyrka så talade jag under ett själavårdssamtal med en broder 

och han nämnde Frank Mangs och Stanley Jones. Mitt hjärta var som en svamp och jag 

gick ut på Internet samma dag och finkammade bokbörsen på alla titlar jag kunde finna 

av dessa två, och läste dem som en törstande öken efter vatten. Jag har läst nästan allt av 

Mangs och kanske hälften av Jones, och finner dem båda mycket bra. Det jag älskar och 

uppskattar mest av allt med Mangs är hans äkthet, det jag brukar kalla för kärlek till 

sanningen, ett uttryck som många idag retar sig på. Sanningen existerar, oavsett vad 

omvärlden säger, och det vet ju till och med ett litet barn, för de kan ju upprört utropa: 

”det är inte sant” eller ”det är orättvist”.  

Alla människor föds med ett samvete, en intuitiv känsla för rätt och fel, sant och falskt, 

men tills hon får möta Jesus är hon mer eller mindre oförmögen att vandra i enlighet 

med det hon innerst inne vet är rätt och sant. Med Jesus misslyckas man också, men Den 

Helige Ande som bor i oss driver den rätt kristne till kärlek, medkänsla och goda 

gärningar.  

Men Frank Mangs var äkta och sann. Han beskrev sitt liv som det var, utifrån sitt inre och 

rakt upp och ner från sitt hjärta. Jag är inte Mangs, kommer aldrig att bli och vill inte 

heller bli, men jag vill vara äkta och sann. Hans böcker är av stort värde för en kristen att 

läsa, ja, för den icke-troende också.  

När jag sedan gick på Johannelund ht 2006- vt 2007 så ingick en hel del kristna klassiker i 

kurslitteraturen. Jag var hungrig efter Gud och dessutom ganska så svårt sjuk så jag 

ägnade mycket tid åt att läsa. Jag läste mycket av Dietrich Bonhoeffer, och det är en 

lysande teolog och han var en kristen med stor integritet. Hans motstånd mot Hitler 

väcker respekt och beundran. Han var tidig med att inse faran med att kyrkan skulle börja 

erbjuda ”billig nåd”, dvs erbjuda Guds kärlek, förlåtelse och frälsning utan kostnad för 

människan, vilket var ett problem redan på den tidiga kyrkans tid om man läser mellan 

raderna i tex Korintierbreven och Uppenbarelsebokens budskap till församlingarna där 

det talas om nikoaliternas gärningar, vilket idag ibland kallas för ”hyper-nåd”. Det är i 

princip en budlös kristendom där ”nåden täcker allt” som en slags ”licens för att synda”, 

vilket helt uppenbart är att missbruka Guds nåd. Detta anser jag är ett stort problem 

inom vår kristenhet idag, på många håll.  

Genom åren har jag också läst en del från munkväsendet inom den rysk-ortodoxa kyrkan 

som tilltalar mig. Rysk-ortodoxa kyrkan har ofta gått maktens ärenden och lierat sig med 

både Stalin och Putin, vilket jag inte anser vara att rätt följa Kristus. Men deras munkar 

har i flera böcker visat på ett rikt liv i och med Kristus som berikat mig väldigt mycket, 
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inte minst Arkimandrit Safrony, som skrivit särskilt en bok som jag fann lysande: Vi skall 

se Honom sådan Han Är. Det jag tilltalas mest av i denna tradition är deras betoning av 

”kenosis”, utblottelse, dvs att jag måste bli ett intet innan Gud kan använda mig fullt ut.  

Som någon sa: Mose ägnade de 40 första åren av sitt liv med att tro att han var något, 

och försökte sedan befria sitt folk i egen kraft och resultatet blev en död egyptier och 

flykt hals över huvud. Sedan ägnade han 40 år i öknen med att lära sig att han ingenting 

var. Sedan mötte Herren Gud honom och visade att Gud tar det som ingenting är och 

gör stora saker genom denne. Resultatet blev att Israels folk befriades från slaveri och att 

Herren delade Röda Havet, räddade därmed Israels folk och dränkte Farao och hans här. 

Det är skillnaden mellan att gå i egen kraft och att vara ett intet inför Herren och låta 

Honom handla. Hjälp oss, Jesus, att lära oss detta.  

Sedan jag flyttat till Byske läste jag många böcker av DL Moody och hans efterträdare 

Torrey, och jag fann dem helt lysande. Jag kan starkt rekommendera deras böcker, 

tillgängliga för en spottstyver på bokbörsen.  

Generellt är mitt råd till den andlige sökaren och Jesu lärjungen att söka sina källor bakåt 

i tiden. Mycket av det som ges ut idag är i bästa fall fattigt på andlig mat, i värsta fall ren 

villfarelse. Vill Du ha äkta, ren andlig näring så råder jag Dig att söka Dig bakåt i tiden.  

När jag flyttat till Byske maj 2015 så började jag jobba ungefär halvtid i skogen, 

huvudsakligen med att röja björksly med röjsåg. Medan jag arbetade hade jag, innanför 

mina hörselkåpor, ear-ins som var kopplade till en iPod och på denna hade jag tankat ner 

predikningar. Jag har lyssnat på timtals med predikningar på detta sätt. Den första 

sommaren blev det mest Sven Reichman och David Wilkerson, men jag lyssnade med 

stor behållning även på andra, bland annat Owe Lindeskär, Roland Hellsten, Lennart 

Jareteg, Johnny Lithell, Hans Weichbrodt och en del andra. Jag kan, i alla fall i dagsläget, 

med varm hand rekommendera dem, men de två förstnämnda är de jag rekommenderar 

starkast.  

Men allra starkast rekommenderar jag efterträdaren till David Wilkerson, Carter Conlon, 

som är en helt underbar gudsman och en sann tjänare och lärjunge till Herren Jesus 

Kristus. All ära går till Jesus, men i och genom honom har Jesus gjort stora ting. När jag 

lyssnar till hans predikningar, särskilt de på senare år, så räcker det ofta med att jag bara 

hör hans röst för att mitt hjärta ska fyllas med Andens frukt, kärlek, glädje och frid, och 

jag fylls också av tro och ”fighting-spirit” för Jesu Namns skull. Jag fylls av iver att bära 

fram Jesu Namn till andra, att få vara ett Jesu vittne. Jag älskar även sättet som Conlon 

säger orden ”In Jesus Name” på. Jag fylls av sådant välbehag, tvärtemot hur en del säger 

de orden idag med nästan ilska i rösten, eller som om de befallde Guds Son hur Han 

skulle handla, det är jag inte så förtjust i. Men Conlon säger Namnet med sådan kärlek, 

vördnad, tillit, tröst, tro så att mitt hjärta bara jublar av Guds välbehag, som om han 

verkligen talar om Herren Gud, Universums Konung.  



 

83 
 

Detta är i huvudsak mina andliga inspirationskällor, i tal och skrift, och även om jag nog 

rekommenderar en del av dem starkare än andra så är det inte någon enda av dem som 

jag ”avrekommenderar”, de är alla väl värda att lyssna till eller läsa böcker av.  

 

Mina syskon och syskonbarn  

 

Förutom Jesus Kristus själv så finns det inget i mitt liv som är mig mer kärt och angeläget 

än min familj, dvs mina föräldrar, syskon och syskonbarn. Mina föräldrar ägnade jag ett 

kapitel åt, så detta kapitel ägnar jag åt resten av min familj. På tredje plats kommer mina 

syskon i Kristus.  

 

Det är lite svårt att skriva om mina syskon, det känns svårare än om mina föräldrar och 

jag vet inte riktigt varför. Kanske för att jag idag har en närmare relation med mina 

föräldrar, delvis beroende på avståndet mellan oss rent geografiskt, delvis beroende på 

vår tro på Jesus Kristus. Det är lätt att börja tänka på mina syskons gåvor och talanger när 

man ska beskriva dem, men om jag ska vara ärlig så intresserar inte det mig så mycket 

längre, vare sig hos mig själv, syskon eller andra människor. Jag intresserar mig mer för 

hjärtat, dvs för vem personen är, än för vad denna kan, har för gåvor eller kunskaper.  

 

Samtidigt vill jag ge en sann bild av mina syskon och det är ett faktum att de alla är 

väldigt begåvade, det är helt enkelt sanningen. Men sanningen är också att i Guds Ögon 

är det mer eller mindre helt ointressant, och för mig som vill vara en Jesu lärjunge bör 

det också bli mer och mer ointressant för varje år som går och Kristus börjar få leva i och 

genom mig. Det viktiga för Jesus Kristus är hjärtat, dvs vilka vi innerst inne är, och inte 

vad vi kan, förmår eller vilka gåvor vi har.  

 

Jag tar upp dem i åldersordning och ska försöka lägga mesta delen av fokus på vilka de 

är, och lite mindre fokus på vad de kan och förmår.  

 

Min storasyster Jenni har nog alltid varit den mest organiserade av oss syskon, och på 

den punkten är jag nog mest hennes motsats bland syskonskaran. Jenni är rikligt 

begåvad på de allra flesta plan. Hon är intelligent, har lätt för att lära sig nya saker, inte 

minst språk, och är mycket viljestark och envis, vilket i ärlighetens namn nog i allt kan 

sägas om alla syskonen i familjen Gilbert och Agnela Nyström. Min storasyster är glad, 

positiv och utåtriktad men kanske den av oss barn som är minst djup. Jag tror helt enkelt 

att hon tänker och reflekterar lite mindre än oss andra, i alla fall fram till idag. Hon är 

både arbetsam och effektiv. Allt hon gör går fort. Hon är nog också den av oss barn som 

ställer upp mest mål för sitt liv. I ärlighetens namn ska jag säga att jag i mitt gamla liv 

också hade mycket mål och projekt, men mycket av det föll bort från mig när jag fick 

möta Jesus. Jenni är mycket hjälpsam och noggrann och tar alltid stort ansvar, vilket jag 

tror präglar alla oss syskon. Jag har stor kärlek till min storasyster.  
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Min storasyster har två barn, Anton född -99, och Engla född typ 2005. Anton är en stor 

tänkare och filosof, medan Engla är en utåtriktad solstråle, i mångt och mycket ganska så 

lik sin mamma. Mer om dem längre fram.  

 

Ungefär ett år yngre än jag är, född -72, är min lillebror Andreas. Även om vi var så nära 

varandra i ålder så var jag och Andreas ganska olika varandra på flera sätt. Andreas var 

lite av en retsticka, medan jag var mer av en kämpe och en fighter. Andreas var mycket, 

mycket begåvad i skolan och hade höga och fina betyg från både högstadiet och 

gymnasiet. Andreas är den av oss fem som varit mest praktiskt lagd och har bäst 

handleder, utom när det gäller passningar i innebandy, för då är det Konrad "Foppa" 

Nyströms handleder som gäller... Allt Andreas gör och tar sig för gör han snyggt. Han 

spelade tennis snyggt, cyklar med bäst teknik på sadeln och pedalerna, och det sägs att 

samma sak gäller när han opererar.  

 

På en del plan är vi väldigt olika varandra, och ett exempel är att för Andreas så är stil 

viktigt, det ska se snyggt ut, och där påminner han om morfar Isak. Vi skulle ut och cykla 

tillsammans en sommardag och jag hade på mig reflexväst. Andreas sa spontant att så 

kunde jag ju inte se ut och vägrade nästan cykla med mig. Jag ser bara det praktiska, dvs 

vad spelar det för roll hur jag ser ut bara jag syns för bilarna.  

 

Andreas är nog den av oss syskon som fått möta minst motgångar och lidande här i livet. 

Jag känner både beundran och djup respekt för min lillebror. Han är mycket klarsynt om 

det allra mesta, både vad gäller barnuppfostran, samhället och arbete, och han är en 

mycket god far till sina barn. Han är ganska så lik sin morfar Isak Grönlund och man kan 

ibland få höra ett sanningens ord som kan svida till rätt så rejält, men eftersom sanningen 

gör oss fria så tar jag ändå emot det, så länge det är sant, och det är det oftast när det 

kommer från Andreas, om än inte alltid såklart.  

 

Sedan kommer Kristofer. Han var som liten en riktig filosof och vad man kallar för ett 

"god-barn". Han tog allt med jämnmod, fattning och tålamod och är nog i det avseendet 

mest lik min mor av oss syskon, även om jag fått mycket långmod sedan jag fick möta 

Jesus. Han var lugnet själv. En gång skulle pappa hämta mig och Andreas från vår 

tennisträning i Byske. Pappa körde bilen de fyra kilometerna till mitt barndomshem och 

sa, strålande glad som alltid, till mamma: jag är hemma, jag är hemma! Mamma frågade 

direkt: men var har Du Kristofer då? Pappa insåg att han glömt honom i gympasalen. Vi 

körde dit i lättare panik och såg framför oss en tvååring som storgrät i förtvivlan över att 

pappa och syskon helt plötsligt var borta. När vi rusar in genom dörren så sitter Kristofer 

på exakt samma plats som pappa lämnat honom, och med lugn stämma och helt 

obekymrad så frågade han: var har ni varit? Sådan är min lillebror Kristofer.  
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En annan gång i sin barndom frågade han mamma: kan jag få en glass? Mamma sa nej, vi 

ska strax äta middag. Då sa Kristofer bara: jaha... Mamma hade nog aldrig hört talas om 

ett sådant barn så hon blev lite orolig att han helt skulle sakna egen vilja, vilket tiden 

dock skulle utvisa inte var sant.  

 

Min lillebror Kristofer är envis, tålmodig och viljestark. Han gjorde lumpen på kustjägarna 

som var det enda förband som kunde jämföras med FJS (Fallskärmsjägarskolan) på 90-

talet. Han gjorde tio månader där i mitten på 90-talet. Även Kristofer hade problem med 

sk tryckskador och gick en period på kryckor pga. stressfraktur, och som storebror får jag, 

med glimten i ögat, säga att jag hade hoppat vidare på "glödande kol"... 

Skämt åsido, jag vet själv hur fruktansvärt ont tryckskador gör så jag säger inte något om 

det, och han hade säkerligen ännu mer ont än jag hade, men det är lite roligt att få retas 

med lillebror. Hela lumpen hade jag nog i alla fall lite tryckskador, för varje morgon som 

jag hoppade ner från min säng, övervåningen, så högg det till i mina fötter av smärta, 

oavsett om vi inte varit ute på övning på länge, och det höll i sig i minst ett halvår efter 

muck.  

 

Sist men inte minst har jag min lillasyster, Ebba, på många sätt så befriande och 

underbart olik oss andra. Tävla, konkurrera och prestera har nog varit ledorden för de 

fyra första barnen i vår familj, men för Ebba har det varit empati. Jag vill inte jämföra 

mina syskon. Alla mina syskon har en särskild plats i mitt hjärta och jag älskar dem var 

och en på ett unikt sätt. I någon mening ska vi älska alla människor lika mycket, men å 

andra sidan så är kärleken alltid unik. Den sanna kärleken ser den andre, dennes unika 

egenskaper och därför älskar den var och en på ett unikt sätt.  

 

För att åskådliggöra detta kan jag berätta om en liten tjej som fick möta Jesus. Hon skrev 

då en stor lapp eller affisch och hängde på väggen i sitt sovrum med orden: Jesus älskar 

alla människor! Sedan skrev hon en liten lapp som hon hängde på en lite mer 

undanskymd plats, och där stod det: Jesus älskar bara mig! I mitt hjärta säger detta ja 

amen i mig. Sådan är Jesu kärlek. Allomfattande och all-omslutande, men ändå personlig, 

unik och riktad till var och en på ett helt underbart sätt.  

 

Nu åter till min lillasyster. Visst är Ebba lite av min ögonsten. Jag dras till henne pga 

många av hennes egenskaper som jag och mina syskon har mindre av än vad hon har, 

såsom ödmjukhet, enkelhet, anspråkslöshet, mildhet och empati. Dessa egenskaper är 

inte så uppskattade och efterfrågade i dagens samhälle, där det mer handlar om att ”ta 

för sig och ta plats”, men i Guds Rike är de mycket dyrbara. Ja, jag älskar alla mina syskon 

väldigt mycket, men Ebba är unik i mina ögon.  

Ebbas empati gäller både människor och djur. Hon försvarade de som mobbades i skolan 

och tog deras parti. En gång, -96, var vi hela familjen på Kreta för att fira pappas 50-

årsdag. Ebba simmade i poolen och sa: Konrad, ta upp den där skalbaggen ur poolen! 
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Jaha, svarade jag, Du tycker att den är äcklig? Nej, sa Ebba, den drunknar ju. Sådan är 

Ebba, hon ser och känner med det som är svagt, utsatt och sårbart.  

Lika älskade och uppskattade som mina syskon, ja, nästan ännu mer, är mina syskonbarn. 

Jag får ta dem i ordning från respektive syskon.  

Jenni har två barn, Anton och Engla. Anton är lite av en filosof och tänker nog rätt så 

mycket. Han spelade mycket basket tills alldeles nyligen, men spelar nu mest lite 

trummor. Det har nog varit Antons passion hittills: trummor och basket. Anton är väldigt 

snäll, omtänksam och ödmjuk. Hur han är mot sin lillasyster Engla hemma vet jag inte, 

men när jag har varit med så har jag berörts över hur fin och tålmodig han är mot henne.  

 

Av mina tio syskonbarn finns det i dagsläget en enda tjej: Engla. Men som hon 

kompenserar för det! Jag beskrev henne för en kompis med orden: som Jenni men mer 

viljestark. Då fick jag svaret: oj då! Engla är mycket av en solstråle, i vilket hon är lik sin 

mor. En episod som kan skvallra lite om hennes karaktär var när hon, kanske i 

sjuårsåldern, red på en ridskola. Hon hade fått en ganska så tuff häst och mamma Jenni 

satt och såg på. Hästen gjorde något krumsprång och Engla flög som en vante av 

hästryggen. Jenni sprang fram och såg då att Engla grät. Jenni drog nästan en suck av 

lättnad: äntligen är Engla rädd! Hon sa lite tröstande: blev Du rädd? Engla svarade med 

bestämd röst: jag är inte rädd, jag är arg! Jag är arg för att jag ramlade av och nu vill jag 

upp igen! Med dessa ord tror jag att ni har fått en liten bild av Engla...  

 

Andreas har tre pojkar, Sven, Ragnar och Erik. Eftersom jag bott ganska många år i 

Uppsala så är det dessa tre som jag har haft mest att göra med och därför känner bäst. 

Några ord om dem.  

 

Sven är mycket speciell för mig pga en händelse i hans barndom. Jag tror att han kanske 

var i femårsåldern och det var hösten 2007 och jag skulle sköta Sven och Ragnar en kväll 

när Frida och Andreas var borta. Sven hade, som bakgrund, under en ganska så lång tid 

börjat fråga sin pappa, Andreas, vad som händer när man dör. Andreas hade svarat att 

han inte skulle tänka på det, men barn är barn och nöjer sig inte med svar som vi vuxna 

kan nöja oss med, utan de vill ofta veta sanningen, något vi vuxna ofta undviker. Jag tror 

att Sven helt enkelt inte nöjde sig med det svaret eftersom det inte var tillfredställande, 

så han fortsatte fråga sin pappa då och då, utan att få det svar han sökte.  

 

Vi var då hemma i deras lägenhet i Uppsala, jag skötte dem och vi hade det trevligt.  Helt 

plötsligt frågade Sven: Konrad, vad gör Du egentligen? Jag svarade att jag studerade 

teologi. Han frågade vad det var och jag svarade att det var läran om Gud och om den 

kommande världen som Gud ska skapa en dag. Följdfrågan kom blixtsnabbt: vem får 

komma dit? och han sa det med en slags hunger i sitt hjärta och i sina ögon, som om han 

törstade efter ett svar. Jag kände mig helt ställd, vad skulle jag säga? Jag svävade på 
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målet och klämde ur mig: den som tror på Jesus! Tror Du, frågade Sven? Ja, det gör jag, 

sa jag. Jag också, sa Sven. Vi tystnade båda. 

Jag kände i mitt hjärta, troligen påverkad av Guds Ande, att det inte blev helt lyckat, inte 

helt rätt. Jag tryckte undan den känslan och vi fortsatte vår kväll med att laga mat. Helt 

plötsligt, kanske en halvtimme senare, kom det som en våg i mitt hjärta och utan att jag 

knappt visste om det så sa jag bara till Sven, rakt från hjärtat: alla som vill får komma!  

 

Jag såg hur Svens ansikte förvandlades som i ett trollslag. Det fylldes av frid, och det 

gjorde hela rummet. Sanningens Ande, Guds Ande, hade givit det svar som Svens hjärta 

sökte och törstade efter. Den dag jag fick möta Jesus så fick jag mycket kärlek till mina 

medmänniskor och ett uttryck för det är att jag gärna vill omfamna andra människor, inte 

minst mina syskonbarn. Men Sven hade jag väldigt svårt att få krama, han gav på sin höjd 

en kort kram och sen var det bra så, ibland ingen alls.  

 

Men när han skulle gå och lägga sig denna kväll var allt helt annorlunda. Han satt i sin 

spjälsäng med ögon fyllda av längtan och tittade på mig. Hans mamma, Frida, hade 

kommit hem och skulle säga god natt. Jag stod en bit bort och undrade vad han ville. 

Plötsligt sträcker han sina armar rakt upp i luften mot mig med ett hjärta som ropar efter 

det svar och den tröst som bara Gud själv kan ge. Jag gav Sven en bamsekram och kan 

inte hålla tillbaka tårarna när jag skriver om detta nu. Sedan den dagen finns det ett band 

mellan mig och Sven. Som att vi någonstans på djupet känner varandra. Tänk att Gud vet 

vad vi söker efter, Han vet vad vi behöver få höra. Sven har annars en härlig humor, är 

ordentlig av sig och tar ansvar, och är nog också lite av en retsticka, även där lite lik sin 

käre far och även farfar Gilbert. 

 

Ragnar, född -04 två år innan min frälsning, är nog den av mina syskonbarn som är mest 

lik mig, både till det yttre och det inre. "Som av en slump", även om jag inte tror på 

slumpen, döptes han till Knut Konrad Ragnar och jag blev också hans gudfar, detta långt 

innan likheterna mellan oss var synliga. På vilket sätt är han då lik mig? När han var liten 

så var han lik mig i utseendet, medan Sven var mer lik Andreas. Jag fick se en bild en 

gång och tvärtänkte att det var jag och Andreas, men det var Sven och Ragnar. Så pass 

lika var vi till det yttre även om det nog har avtagit med åren.  

 

Men Ragnar påminner mycket om mig även i sättet. Å ena sidan är han som en 

stridsvagn, full av iver i det han tar sig för och mer eller mindre ostoppbar. Å andra sidan 

är han precis som jag också känslig. När pappa Andreas säger till sina barn så lyssnar de 

vanligen noga, men de är på samma gång barn och det finns såklart också motstånd. 

Ofta reagerar Sven med motargument, Erik ibland med lite nonchalans, men Ragnar 

börjar ofta gråta, i alla fall tidigare i sin barndom. Där påminner Ragnar om mig: på 

samma gång både stark och svag, ostoppbar, men ändå sårbar och känslig.  
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Ragnar har också han en underbar humor, men lite mer galen sådan än Sven. Även där 

påminner han om mig, för han kommer på de mest sällsamma ting. När vi, hela familjen, 

besökte Tåme skjutfält sommaren 2016 och jag berättade om en infanterikanonvagn 91 

(IKV 91) som stod uppställd där så gick Ragnar igång igen. Jag berättade hur vagnen 

fungerade, starka och svaga sidor och var de olika personerna i besättningen satt, och 

avslutade med att säga att "föraren, han satt här och här är hans prisma". Då hoppade 

Ragnar upp bak på vagnen och ropade: och den som var galen, han stod här! Sådan är 

Ragnar, helt enkelt lite galen, även där lik sin farbror Konrad. Precis som sin farbror har 

han förtvivlat svårt med ordning och struktur. Annars har han lätt för att lära, är duktig i 

idrotter och är en väldigt fin kille.  

 

Sist men inte minst har vi Erik. Han är nog lite mer av ett mysterium, lite mer gåtfull än 

sina bröder, medan Sven och framför allt Ragnar är som en öppen bok. Apropå det så 

måste jag berätta om en episod från min käre vän Erik. Jag sa en gång att jag nog var 

ganska så lättläst, och han utropade: lättläst? Du är som en öppen bok! Även där 

påminner jag och Ragnar om varandra.  

Men åter till Erik. Han är nog den mest strukturerade av de tre, och är mycket 

målmedveten. Ragnar är nog mer passionerad, vilket gör att Ragnar kan uppbåda en 

väldig entusiasm under en kortare period, medan Erik mer uthålligt, målmedvetet och 

strukturerat arbetar mot ett bestämt mål. Jag anser inte att någon av dessa egenskaper är 

mer eller mindre värd än den andre, men jag är nog mer lik Ragnar även där.  

 

Erik är också väldigt talangfull i idrott. Första gången jag såg honom stå i mål i innebandy 

så trodde jag inte mina ögon. De flesta andra av pojkarna i laget, som då var i 

sjuårsåldern, satt i målet stilla på en och samma plats och om bollen hamnade på dem så 

räddade de skottet. Men Erik var på en helt annan nivå. Han rörde sig mer eller mindre 

precis som en riktig målvakt på elitnivå i innebandy. Han hade väldig tajming i sina 

utrusningar och visste precis hur han skulle agera i målet.  

 

Andreas är en klok och vis far till sina barn och är sparsam med att berömma sina barn 

och jag tror att det är klokt, annars finner vi så lätt vårt värde i våra prestationer, och 

eftersom jag både respekterar det och anser att det är rätt så försöker även jag vara 

sparsam med att berömma hans pojkar. Men jag var tränare för Eriks lag i innebandy en 

kort period 2014 och efter första träningen, när jag fått se Erik i aktion, så var jag tvungen 

att få säga i alla fall några ord. Jag var helt förstummad. Erik är talangfull i all idrott, både 

fotboll och som center i innebandy med bra speluppfattning och tajming i sina tacklingar, 

men som målvakt var han helt outstanding. Jag sa, av respekt för Andreas, bara några 

korta ord men jag sa helt enkelt: Erik, Du är duktig i innebandy, på alla positioner, men 

som målvakt är Du helt otrolig!  
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Annars är nog Erik även han duktig i skolan. Han är lugn av sig och blir sällan arg, utom 

när han förlorar i idrott, för då kan han bli mycket arg. Erik har även han en underbar 

humor vilket inte minst framkommit när vi spelat Rappakalja med Andreas familj. Alla 

dessa tre pojkar trivs jag väldigt bra att umgås med och jag tror att det är ömsesidigt. Jag 

är väldigt stolt över dem och älskar dem innerligt och ber ofta för dem.  

 

Nu har turen kommit till Kristofers tre pojkar, men eftersom de dels ännu är ganska små 

och eftersom jag har spenderat minst tid med dem så blir det nog lite kortare om dem.  

 

Först kommer Wilhelm, idag snart sex år gammal. Redan från första början var han en 

trogen och lojal supporter till Sveriges bästa hockeylag: Skellefteå AIK! När han var ca två 

år gammal så skulle jag och Kristofer hämta honom på dagis nära Hornstull i Stockholm. 

Det var väl april eller maj och jag hade en Hood-tröja och Kristofer en t-shirt, båda med 

AIK-emblem. När vi kom fram till dagis och Wilhelm fick syn på oss så var hans första ord 

inte "hej pappa" eller "hej farbror Konrad", utan han tittade på oss med stora ögon och 

utbrast, med en röst full av hänförelse: AIK! AIK! Många AIK! Så talar en sann och trogen 

supporter!  

Wilhelm är en filosof och ganska blyg ibland, inte minst för sina kusiner. Han är en riktig 

vinnarskalle och tävlar i det mesta. I innebandy, som de idag spelar på övervåningen 

hemma i Täby, så påminner han enligt sin käre far om mig, då han ivrar och går in i varje 

moment med själ och hjärta och med bläckfiskarmar greppar han tag om motståndarens 

klubba och armar. Wilhelm var också tidig med att gilla landsvägscykling, påverkad av sin 

far. Vid kanske två eller tre års ålder frågade han: pappa, vad är en etappseger? Så talar 

en son till Kristofer, som vi i familjen kallar ”tempokungen”, för det är han, Kristofer. 

 

Snart fyra år gamla är Wilhelms tvillingbröder Lo och Viktor. De är tvåäggstvillingar och 

inte särskilt lika varandra, även om det såklart syns att de är bröder, allt mer med åren 

anser jag. Lo är en liten björn och var tidig med att klättra på ett fenomenalt sätt. Han är 

lite av en stridsvagn. Viktor är mer känslig, inkännande och försiktig. Viktor var den av de 

två som i början tydde sig mest till mig, men idag är det tvärtom Lo som gör det.  

 

Sist men inte minst kommer min lillasyster Ebbas två pojkar Signar och Aron. De är idag 

snart åtta respektive sex år, till sommaren och tidiga hösten 2017. Signar och Aron är 

väldigt lyhörda barn och om man måste korrigera dem behöver man aldrig ta i mycket, 

för de lyssnar och tar till sig väldigt lätt. Jag ska ge ett exempel på det.  

 

När Aron var ca 2 1/2 år gammal så hade jag köpt julklappar och lagt in dem i 

gästrummet hos mina föräldrar och Aron frågade vem de var till. Jag sa att den ena var 

till Signar och den andra till Aron. När han förstod att ett paket var till honom så böjde 

han sig ner för att börja öppna det. Jag sa nej, inte nu! Aron hoppade till, halvt förskräckt, 

eftersom de tar korrigering väldigt lyhört. Aron tittade på mig med en lite förskräckt min 

och jag sökte efter något ord att lätta upp hans känslor lite grann. Så jag sa: det får vänta 
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till julafton, då blir det spännande! Aron tittade på mig med stor hänfördhet och lite 

förvåning för ett kort ögonblick. Så hoppade han upp, började springa varv efter varv 

runt i huset med orden: pännande, pännande, riktigt pännande! Han hade svårt att säga 

"s" på den tiden vilket gör historien ännu roligare...  

 

Både Aron och Signar är väldigt goda mot varandra och ser efter varandra, vilket för mig 

är både en tröstande syn och som också ger mig lite av ett styng i samvetet eftersom jag 

inte alltid var sådan med Andreas. Vid flera tillfällen har Signar ryckt in och räddat sin 

bror ur situationer som han tyckte andades fara för Aron. Sådant gör mig både glad och 

lite stolt.  

 

Signar och Aron har båda mycket empati, efter både deras far, David, men särskilt deras 

mor Ebba, och det tar sig ibland väldigt konkreta uttryck. Signars kusin Tor, en son till 

Davids bror Markus, slog sig och började gråta i samband med att släkten samlats hos 

Markus. Signar började då också att gråta, av en enda anledning: hans kusin grät! För mig 

är det en smått otrolig medkänsla att ha så tidigt i livet och med ett sådant djup att man 

till och med gråter själv bara för att man delar den andres smärta.  

Det är underbart att höra att de leker ihop heldagar, nästan alltid utan att de bråkar. De 

har också skillnader i sina personligheter och intressen som är svårt att förklara för dem 

som tror att allt beror på uppfostran och inget på vårt genetiska arv. Signar älskar 

traktorer, och det har han gjort från "dag ett". Ingen har vare sig lärt honom det eller 

uppmuntrat honom till det, utan det har bara funnits där. Men Aron föredrar bilar. Han 

gillar traktorer, men föredrar bilar, medan Signar är precis tvärtom. Dessa två har ju fått 

"identisk" uppfostran, så hur förklarar man detta? Svaret måste såklart vara att både det 

genetiska arvet och vår uppväxtmiljö påverkar oss.  

 

Sedan jag flyttade till Byske maj -15 så träffar jag ju dem ofta flera gånger per vecka. Jag 

blir alltid så glad av att se dem. Jag trivs också oerhört bra med dem. Jag tror att det 

roligaste jag vet idag att ägna mig åt är att sitta ner på golvet och leka med dem och 

deras traktorer. De är så fina pojkar, lyhörda och följsamma. Och, i alla fall i mina ögon, 

inte bortskämda.  

 

Detta var några ord om mina syskonbarn, varav 9 pojkar och en flicka: Engla. Guds 

välsignelse till er alla.  
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Min släkt och mina vänner  

 

Denna bok håller redan på att bli ganska så lång, så jag tänker göra detta kapitel ganska 

så kort, men jag kan inte undgå att säga några ord om släkt och vänner.  

 

Jag börjar med min släkt. Jag har, i alla fall i mina ögon, en nära och varm relation med 

min släkt, även om jag såklart har närmare relation till vissa av dem. Om jag börjar på min 

mammas sida så är jag väldigt stolt över dem. Mina kära morbröder har en särskild plats i 

mitt hjärta och de har både en underbar humor och upptågen från dem, i synnerhet i 

samband med min pappas födelsedagar har varit både många och oförglömliga. De har 

dessutom en väldig kärlek till sanningen, till ärlighet, hederlighet och är väldigt 

rättskaffens, utom när det gäller små försök till bilskojeri. Detta är ett internt skämt då de 

i samband med pappas femtioårsdag la ut en annons i Norra Västerbotten, 

lokaltidningen i Skellefteå, där de annonserade ut vår gamla Volvo 245 med ”extra stora 

däck baktill”. Gissa om Ebba blev fundersam när folk började ringa på bilen och också 

frågade vad som menades med de stora däcken, innan pappa insåg vilka som låg bakom, 

vilket de till dags dato menar är förtal. Nu kommer förtalet även i skrift, så nu tar de nog i 

med storsläggan. Mina morbröder har många fina egenskaper, men de har en stor 

portion humor och glimten i ögat. Det uppskattar jag. De är också väldigt arbetsamma. 

Jag tänker på dem i stor kärlek och med ett leende på mina läppar, för de är lite av 

original alla tre, kanske särskilt min morbror Ulf.  

Min moster Lisa (Elisabeth) har alltid, tillsammans med hennes make Stellan Lindgren, 

föräldrar till artisten David Lindgren, sett mig och bemött mig med både stor värme och 

kärlek. De såg mig även under de år då jag mådde konstant dåligt och hade det väldigt 

kämpigt, innan min frälsning, och de var bland de få som anade att allt inte stod rätt till 

med mig och frågade till och med min mamma om det, vilket för mig uttrycker stor 

omsorg om mig, vilket är ett uttryck för sann kärlek.  

Mina kusiner på mammas sida bereder mig stor glädje. Jag träffar i Byske ofta på Arvid, 

Maria, Jonny och Fredrik, barn till Lennart Grönlund, och jag blir glad varje gång. Då och 

då har jag också att göra med Zacharias Grönlund i Ersmark. Han är en person som fyller 

mitt hjärta med glädje varje gång jag träffar honom. Jag kan helt enkelt inte sluta le från 

djupet av mitt hjärta när jag träffar honom, vilket nog beror på att jag på djupet tycker så 

mycket om honom. Jag beundrar hans glada och positiva sätt, hans arbetsamma karaktär 

och hans kärlek till rätt och rättfärdighet. Där är han mycket lik sin far Ulf Grönlund. Jag 

har närmast relation till dessa kusiner idag och nämner därför endast den, och för att 

boken inte ska bli alltför lång, men mina andra kusiner på mammas sida är också fina 

människor och speciella på många sätt.  
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På pappas sida hade jag tre farbröder, Erland, Steffan och Mats, alla tre äldre än min 

pappa och varav Erland idag är hemma hos Jesus. Steffan påminner om min far med sin 

nästan obotliga optimism och framtidstro, och han har genom åren varit en källa till 

mycket glädje. Varje gång jag träffar honom blir jag innerligt glad och så även när jag 

skriver om honom. Min farbror Mats har en sällsam gåva i att skriva, poesi i form av 

sånger. Han har även skrivit små texter om tex min farmor Gerda, hans mamma, och jag 

blir djupt berörd av det han skriver. Han har en unik förmåga att formulera sig och det 

han skriver är präglat av en djup värme och omsorg. Det finns en stor värme och kärlek i 

hans små underfundiga texter som jag sätter stort värde på. 

Jag skulle vilja påstå att mina kusiner på pappas sida, inte minst barnen till Mats, var de 

som stod mig närmast i min ungdom, på 80-talet, närmare än de på mammas sida, 

medan det idag nog snarare är tvärtom, inte minst beroende på geografiskt avstånd. Vi 

hade som tradition att träffas, alla farbröder och deras barn, dvs mina kusiner, och jag 

minns inte om det var på juldagen eller annandagen, men det var alltid i Skråmträsk 

bönhus, EFS, och alltid just efter julafton. Vi inledde oftast med att äta tillsammans och 

innan vi åt sjöng vi alltid: glädjens Herre, var en gäst, dvs vi bad Jesus vara med oss. Och 

det var Han, varje gång. Jag har, långt i efterhand, tänkt på att dessa stunder alltid hade 

ett ljus, värme och en glädje kring sig och med sig, även om jag inte tänkte på det just då 

på ett medvetet plan. Alla tunga känslor om livets meningslöshet och svårmod var som 

bortblåst och vi umgicks, skrattade och spelade sällskapsspel. Att detta berodde på att 

Jesus Kristus var närvarande genom Den Helige Ande, baserat på att många där var 

kristet troende, att vi genom vår sång bjöd in Honom att delta och på att vi vistades i ett 

EFS-bönhus där många gudstjänster och böner ägt rum genom åren tvivlar jag inte en 

sekund på idag, men då förstod jag det inte. Jag tror att även mina kusiner minns dessa 

stunder med både värme och glädje. Sen är det helt enkelt så att mina kusiner, både på 

pappas och mammas sida, är väldigt trevliga och sympatiska, så jag har alltid trivts med 

dem alla.  

 

Jag nämner några av mina vänner på andra ställen i boken, men vill skriva en liten rad om 

dem även här. Det finns många människor och familjer som har fått en särskild plats i 

mitt hjärta genom åren. Jag skulle kunna säga mycket om både familjen Daniel "Dalle" 

Lundmark från Stensjön några kilometer väster om Byske, familjen Stig-Lennart 

Lindström från Finnträsk, familjen Erik S. i Stockholm och familjen Bedada från Etiopien 

som hyrde ett rum i min lägenhet i flera års tid när jag bodde i Uppsala, som alla har 

betytt och betyder mycket för mig, bara för att nämna några som betytt mycket för mig, 

men sedan finns det flera andra också. Men utrymmet och tiden räcker inte till för att 

skriva allt som finns på mitt hjärta till dessa, men jag tänker på dem alla med ett stort, 

varmt leende och kärlek och ömhet i hjärtat.  
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Men om jag måste välja en familj som betytt allra mest för mig så blir det ändå familjen 

Harry Hedlund från Byske. Nygatan i Byske, där de bodde, var under min uppväxt på 80-

talet den plats där jag kände mig allra mest sedd, älskad och välkommen. Visst, lite retad 

blev man där också, kanske främst av Pär Hedlund, dock med värme och glimten i ögat, 

och jag brukar kunna svara med samma mynt också, även från min sida med värme och 

glimten i ögat. Deras yngste son, Fredrik, var en av mina allra bästa vänner under 

högstadiet. Alla deras tre pojkar, Nils, Pär och Fredrik, var duktiga i tennis och betydligt 

mer talangfulla än jag själv, även om de fått ge sig för den obeveklige fightern Jimmy 

”Jimbo” Connors, dvs mig, i minitennis vid några tillfällen. Ett ord som präglar denna 

familj är nåd, och den har de visat prov på gentemot mig många gånger, både föräldrar 

och pojkarna, dock inte på tennisplanen… 😉  

En jordisk vän som står mig väldigt nära idag, troligen allra närmast, dvs endast i skuggan 

av Jesus Kristus, är en vän från Facebook, Liliane Jacobsson. Hon har en enastående 

gudsfruktan, en nära, varm och kärleksfull relation till Jesus och har betytt och betyder 

mycket för mig med sina förböner och goda råd. Hon bor långt, långt borta men vi hörs 

både via SMS, MSN och telefonsamtal i stort sett flera gånger per dag. Jag har genom 

Facebook fått flera andra vänner som betyder mycket för mig, tex Pernilla Olofsson, 

Jennie Hittenkoffer, Marita Williamsson, Ingrid Carlsson, Janet Johansson och Gunnel 

Lundström, bara för att nämna några. Jag skulle kunna nämna många till, men de flesta 

av er vet vilka ni är för mig.  

 

Återigen hemma i Byske 

 

I maj 2015 flyttade jag så återigen hem till Byske. Det fanns flera orsaker till detta, men en 

orsak var att ett hus som mamma och pappa hade köpt för att hjälpa en flyktingfamilj 

med kort varsel stod tomt, och det öppnade upp för mig att flytta hem. En annan var att 

min dåvarande flickvän Mona påpekade att jag inte hade något som band mig i Uppsala, 

men att jag hade mamma, pappa och lillasyster i Byske. Sist men inte minst började jag 

känna en viss hemlängtan. Allt detta ledde till att jag flyttade hem till Byske. 

 

Jag sålde därför min lägenhet i Uppsala och flyttade in på Ringvägen 39 i Byske. Jag 

delade inledningsvis på boendet med Mona, totalt under nio månader, om än vi då inte 

längre var ett par, och under ett halvår även med en som heter Tomas. Under ett halvår 

bodde vi tre tillsammans i något vi kallade för ”kibbutzen”, mycket pga Tomas stora 

kärlek till Israel, en kärlek som även jag delar.  

 

Jag stortrivdes i Byske från första sekund. Jag kände det som att jag kommit hem på flera 

sätt. Den viktigaste orsaken till det var såklart att jag nu fick träffa mina föräldrar mer eller 

mindre dagligen. Idag, i skrivandes stund, har jag och mamma en daglig andakt på 

morgonen efter en gemensam frukost vilket är en underbar start på dagen. Det är en stor 

orsak till att jag trivs.  
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En annan är att jag oftare får träffa min lillasyster Ebba med familj och där jag framför allt 

stöter på mina syskonbarn Signar och Aron, ibland flera gånger per vecka. Det är en stor 

källa till glädje för mig. Jag älskar helt enkelt mina syskonbarn väldigt mycket och bland 

det allra bästa i mitt liv, om jag inte får ägna mig åt Herren, är att sitta ner och leka med 

Signar och Aron.  

 

En tredje orsak är att jag från första stund trivdes som fisken i vattnet på Korskyrkan och 

med Guds folk i Byske. Byske är litet, bara 2000 invånare, och det gör att jag ofta stöter 

på dem, och oftast tar hjärtat ett skutt av glädje när jag ser dem och jag vill bara springa 

fram och ge dem en kram. Jag tror att jag har fått en gåva av Herren, och det var också 

det jag bad Honom om första gången jag fick möta Jesus och det jag mest av allt 

längtade efter att få: ett hjärta som brann av kärlek till Gud och människor. Jag älskar 

vare sig Gud eller människor så mycket som jag önskar och vill, men jag älskar dem, det 

gör jag, det tror jag att alla som känner mig kan intyga. Jag tror att Jesus gav mig det 

mitt hjärta begärde, om än jag såklart är ofullkomlig och en syndare lämnad till mig själv, 

men frälst av nåd i Kristus. Men jag tror och känner att det är Jesu kärlek jag vill ha, lära 

känna, förstå och bära fram till andra människor, både syskon i Kristus och icke-troende. 

Jag har ännu långt kvar, såklart, men jag längtar, ber och hungrar, och Jesus vill mätta oss 

i vår hunger och törst.  

 

Ibland har min kärlek till Jesus och sanningen i Evangelium orsakat en del mindre 

rabalder, när jag valt att säga något från hjärtat och Guds Ord om några saker. En hel del 

gånger har jag varit som Petrus, och velat strida för Herren, medan Han försöker lära mig 

att låta Honom strida för mig, och jag får vara still därvid. För det är ju såklart så att det 

inte är min uppgift att strida, det är Herrens uppgift, min uppgift är att vittna för 

sanningen, resten är Jesu uppgift. Där har jag mycket kvar att lära. Jag är lite som Petrus 

och ivrig och passionerad för sanningen om och i Jesus Kristus så drar jag mitt svärd och 

kastar mig in i striden och hugger av Malkos ena öra, ivrig att försvara Herren.  

 

Men då säger Jesus till mig, i stor kärlek och tålamod: stick tillbaka Ditt svärd, Konrad. 

Vittna Du om Mig, för ut Mitt Ord rent och klart. Gå dit Jag kallar Dig. Förkunna Mitt 

Evangelium och Mitt Ord på samma sätt som det först anförtroddes åt apostlarna och 

den första kristna kyrkan, utan att lägga till eller dra ifrån, och lämna resten till Mig. Detta 

är vad jag försöker lära mig att göra.  

Jag tror dock att vi lever i en tid när vi behöver mycket andlig ödmjukhet och att vi noga 

prövar vad vi förkunnar och lyssnar till så att det verkligen kommer från Kristus. Vi 

behöver ett rikt mått av andlig urskiljning. Om vi vill se ett exempel på andlig ödmjukhet 

så kan vi gå till Galaterbrevet igen. Där kan vi i kapitel 2 läsa att Paulus, efter att ha 

förkunnat Evangelium med stor framgång i över 14 år, begav sig upp till Jerusalem för att 

träffa de andra apostlarna. I efterhand skrev han "det var väl inte så att jag sprang eller 

sprungit förgäves?". Betänk vilken otrolig andlig ödmjukhet av Paulus. Han hade vandrat 

troget med Herren, tjänat Honom av hela sitt hjärta och fått se oerhörda segrar och 
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framgångar för Evangelium, ändå var han villig att låta de andra apostlarna få pröva det 

Evangelium han förkunnade. Denna den troligen väldigaste av alla apostlar hade denna 

kärlek till sanningen och andliga ödmjukhet att förutsättningslöst pröva det han 

förkunnade, hur mycket mer borde vi inte då ta efter Paulus i detta?  

Hur många förkunnare har denna andliga ödmjukhet idag? Att, trots segrar eller många 

år med Herren, ändå sätta sig ner och pröva det man förkunnar inför andra, och då 

givetvis inte bara med ja-sägare, något jag tyvärr måste påminna vår kristenhet om, utan 

öppet inför även de som ifrågasätter det Du förkunnar. Varför är det så svårt idag att 

bara sitta ner och i all enkelhet pröva det vi förkunnar? Bara lyssna till vad den andre har 

att säga, utan hårda ord? Är det inte så att vi låtit både stolthet och högmod smyga sig in 

i våra hjärtan, vilket gör oss andligt blinda och döva för Sanningens Ande? Jag bara 

undrar? Jesus, öppna våra andliga öron och ögon, låt slöjan falla från våra hjärtan så att vi 

ser Dig klart och uppenbara sanningen för oss. Befria oss från högmod och stolthet och 

lär oss att vandra i ödmjukhet inför Dig. Amen. 

 

Men jag har fått en stor och innerlig kärlek till de kristna i Byske, och den vill inte ta slut, 

trots en del oenighet i en del frågor, och det hoppas jag innerligt att den aldrig gör, och 

jag tror inte heller att den kommer att ta slut.  Varför inte då? För att jag tror att den är 

född av Gud, och jag ser det som en stor och dyrbar gåva från Herren att få äga en sådan 

kärlek till Herren själv och till Guds barn, till mina syskon i Kristus.  

 

Herren Jesus pekar nu på en Väg i mitt hjärta och den Vägen säger: vänd Dig till Mig! Sök 

de uråldriga vägarna. Läs Guds Ord. Sök mig i stillheten. Håll Dig till de saker Du fick lära 

Dig som barn. Sök barnatro, tillit och förtröstan. Lita på den klassiska teologi som Du har 

fått lära Dig av tex Rosenius och Luther, och släpp inte in en massa nya läror, utan pröva 

dem noga och se om de är av Mig. Lägg bort andlig krigföring, andliga proklamationer 

och annat nytt som Jag aldrig har lärt ut eller befallt er att ägna er åt i Mitt Ord, utan be 

på samma sätt som Du fick lära Dig som liten, som ett vanligt samtal, jag hör Dig oavsett 

röstläge. Försök inte befalla Mig eller manipulera Mig, utan närma Dig bara Mig som Mitt 

Älskade barn, i tillit, kärlek och förtröstan. Lita på att åt Mig har givits all makt i himlen 

och på jorden, den tilliten gör Dig trygg, stark och fri. Allt Jag egentligen begär av Dig är 

att Du älskar Mig, Herren Din Gud, och Din nästa och att Du strävar efter att göra Min 

vilja. Och i allt: lita på Mig, för Jag har allt i Mina Händer. 

Det är huvuddragen i det jag upplever att Guds Ande leder mig till, och jag vill påstå att 

det är sunda saker och inga konstigheter eller nyheter i de sakerna. Men det är kanske så 

att vi söker nyare, mer häftiga saker idag? Vi kanske idag söker oss till platser och 

förkunnare där det ”händer saker”? Det tror jag är en farlig inställning. Herren sa till 

Paulus: Min nåd är Dig nog, ty kraften fullkomnas i svaghet. Är inte Guds nåd oss nog 

längre? Idag är det som att vi bara vill läsa orden "kraften fullkomnas" och sen ber vi Gud 

bara ge oss kraft, utan att vilja läsa vad som följer: i svaghet. Vidare undrar jag: räcker det 

inte med att bara få höra Guds Ord? Har vi så lite kärlek till Guds Ord att inte det mättar 
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oss längre? Jesus sa: den som älskar Mig bevarar Mitt Ord. Om vi verkligen älskar Jesus så 

borde Jesu Nåd och Guds Ord vara nog för oss.  

 

Om vi är rädda för lidande och svaghet och gör allt i vår makt för att undslippa det så 

kommer vi aldrig att få uppleva Guds kraft på ett rätt sätt. Varför då? För Gud ger oss 

bara kraft i vår svaghet, annars tar vi åt oss äran. Och är vi inte svaga när vi får kraften så 

är jag väldigt misstänksam om någon annan kan ha "varit hygglig" och bistått med en del 

av hans kraft, ty han har också kraft. Oerhört viktigt att vi är vakna och urskiljer och 

prövar noga vem som verkligen är verksam, om det verkligen är Guds Ande, nu i denna 

tid, vilket Jesus själv säger i Matteus 24 på ett mycket tydligt sätt. Den sista tiden, säger 

Jesus Kristus själv i Matteus 24, kommer att utmärkas av att många kommer i Jesu Namn 

och leder många vilse. Lägg märke till, ännu en gång: de ska komma i Jesu Namn. Ingen 

av oss kan ställa oss över Jesu Egna Ord. Detta har Jesus själv sagt om den sista tiden, det 

bör vi vara fullt medvetna om.  

 

Tiden i Byske har utmärkts i första och största hand av kärlek, kärlek och ännu mer kärlek. 

Och glädje. Och frid har jag också, även om jag är lite pappalik med mycket vilja, 

engagemang och är sällan sysslolös, så frid är något jag får söka mer av, men den finns 

där den också. Jag känner att jag har blivit starkare i Herren och Jesus har blivit större i 

mig. Jag har fått möta mycket kärlek från Byskebor i allmänhet, inte bara Guds folk. Jag 

känner mig sedd och älskad.  

 

Men ännu viktigare: jag känner på mitt hjärta en sann och uppriktig kärlek till Byske och 

de som bor här. Jag känner en stark önskan att få vara till välsignelse för Byske. Men jag 

vet att mänsklig kraft och ansträngning inte räcker långt, dvs att jag själv inte kan göra 

något gott, men jag vet att Jesus Kristus förmår göra väldigt mycket när man låter 

Honom verka i och genom sig, och när man ber. Kärlekens främsta väsen är viljan att ge 

av sin kärlek, att lyssna, tjäna och trösta, inte i första hand att själv få ut något eller ens i 

första hand få ta emot. Kärlekens innersta och främsta väsen är att ge ut av sig själv, inte 

få. Den tänker inte: ”vad får jag ut av detta?”, utan den tänker: vad kan jag ge här? Vad 

kan jag bidra med? Vad kan jag hjälpa min nästa med? Och vad är det som de verkligen 

behöver? Är det ett ord av tröst eller tillrättavisning? Kärleken vill ge den andre vad den 

behöver, det som man tror är det bästa för den andre att få höra, vilket inte alltid är 

samma sak som den andre vill höra, eller i alla fall tror sig vilja höra.  

Jag trivs i Byske, jag skulle vilja säga stortrivs. Jag småpratar med folk jag möter och 

nästan alla är väldigt trevliga, nej, jag skulle vilja säga alla. En del möter jag ofta, och då 

blir jag alltid glad när jag springer på dem. Och ofta möter jag sådan värme och kärlek 

från människor här i Byske, även icke-troende. Jag ska ge ett exempel.  

Jag hade några dagar i januari 2017 när det var lite jobbigt, just efter att jag hade kommit 

hem från Bangladesh. Jag stod i kön till kassan på Ica och framför mig stod en granne 

från barndomstiden i Byskeby, busschaufför till yrket. Han kanske kände eller anade att 
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allt inte var som det brukade med mig, så han skojade lite med mig i kassakön, med stor 

värme och glimten i ögat. Sedan såg han på mig och klappade mig på axeln med stor 

värme, och jag bara fylldes av ny kraft, mod och kärlek till honom personligen och alla 

andra människor, och till Gud. Sedan den dagen nämner jag ofta honom i mina böner. 

Tänk vad en sådan liten sak kan betyda mycket? Det bör vi alla komma ihåg, inte minst vi 

kristna: vi är vittnesbörd för Jesus Kristus var än vi går eller står och det bör märkas på 

våra ord, gester och vårt uppförande. Och ofta är de små sakerna så mycket viktigare och 

mer betydelsefulla i både Guds ögon och för våra medmänniskor. Vi bör vara generösa 

med uppmuntrande, tröstande och styrkande ord, så långt ärligheten i oss tillåter.  

 

Personalen på Ica har också fångat mitt hjärtas kärlek, vilket i och för sig gäller dem på 

Konsum också, men jag har ICA-kort så till Ica går jag oftast. De är helt enkelt väldigt 

trevliga, och det är de på Konsum också. Till och med när jag skriver detta och tänker på 

dem jag träffar oftast här i Byske, både här och där, Ica och på promenader, de som läser 

detta vet nog vilka jag talar om, så fylls mitt hjärta med kärlek till dem. Jag skulle bara 

vilja få se dem omslutna av Jesus Kristus och ta emot Guds kärlek. Jag känner att jag 

älskar dem med Jesu Kristi ömhet och aldrig vill se dem ta skada eller fara illa. Det är inte 

en kärlek som kommer från mig själv, utan från Honom som bor i mig. En kärlek som alla 

kan få om de bara ville komma till Jesus och ta emot Honom. Åh, vad jag i mitt hjärta 

önskar att alla skulle vilja ta emot den som ges helt fritt och för intet, gratis, vilket är 

själva betydelsen av ordet nåd. Jesu kärlek längtar efter att få manifestera sig. Den går 

inte att dölja. Ibland skulle jag bara vilja ropa ut till alla i Byske att Jesus älskar dem och 

jag också, men även om jag har barnasinnet kvar så är jag nog lite för klok för det.  

 

Så jag försöker visa Jesu kärlek i det lilla. Ett leende och ett vänligt ord när folk annars 

skulle ha tappat tålamodet. Ett lyssnande öra för den som behöver prata. Ett tröstande 

ord till den som gråter, eller något annat i den stilen. Och genom att be för människorna 

i Byske, och jag ber för alla. Vissa nämner jag vid namn inför Jesus Kristus och jag vet att 

Han hör mina böner och att Han är god. Andra gånger ber jag mer generellt för Byske. 

Sen ber jag såklart för de kristna i Byske. Dels i allmänhet, men även för enskilda som går 

igenom svårigheter eller jag känner att jag bör be för. Jag försöker låta mitt liv vara ett 

vittnesbörd om Jesus Kristus, i det lilla. Finns det då inget negativt med Byske? Jag kan 

helt ärligt inte komma på något, men det beror nog på att Jesus givit mig lite av Hans 

blick för Byske. Jag kan inte sluta älska Byske och de som bor här.  

 

Fram emot mars 2016 började jag känna att jag för första gången på kanske 7–8 års tid 

ville ha ett eget boende. Mona och Tomas flyttade och det kändes lite ensamt och tomt 

de första dagarna, men sen kom jag på: jag är ju inte ensam! Jesus är ju med mig! De 

tankarna försvann och jag kände hur Herren gav mig mer av framför allt frid, men jag 

kände att även Andens frukt generellt i mig växte till och jag kände mig allt starkare i 

Herren.  
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2016 blev också året när en önskan jag haft ända sedan min omvändelse påbörjades elva 

år tidigare, 2005, började gå i uppfyllelse: att få en uppgift i Guds Rike! Att få bli använd. 

Jag fick möjligheten att börja predika. Vid årets början hade jag inte predikat eller vittnat 

en enda gång, men sista december 2016 hade jag nog predikat ett trettiotal gånger och 

som mest inför kanske trehundra människor.  

 

Jag har inte känt mig nervös inför själva framträdandet, men ofta våndats både innan och 

efter kring om det skulle bli rätt budskap, rätt smörjelse, att människor ska bli berörda 

osv, eftersom det enda syftet med en predikan är att Guds Rike ska gå framåt, både hos 

de som redan tror och de som ännu inte känner Herren Jesus Kristus, och att alla ska få 

mer av Jesus i sina hjärtan. Jag har mer och mer lärt mig vila i att det inte är så mycket 

jag kan göra annat än att be och förbereda mig och sedan lämnar jag resten till Jesus. 

Denna bok närmar sig sitt slut. Jag hoppas att den inte varit skrytsam, men faktum är att 

jag har fått vara med om både ett och annat i mitt liv, och många saker som jag känner 

att jag inte kan berätta, och det mesta av det är erfarenheter som de flesta andra inte har. 

Jag saknar såklart många erfarenheter som andra har, och jag anser mig inte förmer än 

någon annan pga det jag har varit med om. En kille på tidningen ”Forskning och 

framsteg” gjorde en intervju med mig på 2 timmar för några år sedan, och när jag var klar 

så utbrast han: Konrad, vad Du har varit med om mycket i Ditt liv! Jag tänkte spontant: oj 

då, har jag? Men sen insåg jag att han hade rätt.  

Men jag vill försöka leva i omedvetenhet om mig själv. Jag vill inte vara upptagen med 

vem jag är, vad jag har gjort och vart jag är på väg, utan jag vill vara gudsupptagen. Jag 

vill tänka på vem Jesus är, vad Han har gjort och vad Jesus vill med mitt liv. Jag har också 

erfarit att ju mer jag ser på Jesus, och ju mindre jag därmed ser på mig själv, desto 

lyckligare och friare blir jag, dessutom tenderar jag då att bli mer lik Honom, och det är 

sannerligen något som jag vill. Vi blir lik den vi ser på, och jag vill bli alltmera lik Kristus, 

så jag väljer att försöka se på Jesus, även om det inte alltid är helt lätt.  

Är då detta en bok och ett vittnesbörd om seger eller om nederlag? Det måste såklart var 

och en som läser detta avgöra själv. Men jag kan säga vad jag känner och tror i mitt 

hjärta. Jag ser och märker att Jesus steg för steg befriar mig från gamla vanor, mönster 

och svårigheter och gör mig allt friare. Jag ser och märker hur Jesus leder mig konkret, 

dag för dag, i de små sakerna och hur Han låter mig få tjäna Honom, och att Andens 

frukt i mig växer sig allt starkare, om än jag har mina svackor såklart. Jag ser och märker 

att Guds Ande steg för steg förvandlar mig till Kristuslikhet, vilket jag tror och hoppas 

inte är tomma ord.  

Men långt viktigare än vad jag ser, känner och upplever är vad Guds Ord säger. Guds Ord 

säger att allt som Jesus Kristus vann för mig på Golgata tillhör mig. Och det är inte lite 

det. Jesus låter mig, i Sin oändliga nåd, få dela det arvet, helt utan egen förtjänst. Tänk, 

vilken god och generös Gud vi har och vilket arv Gud ger oss i och genom Kristus. Och 

vad Kristus vunnit för mig får jag en försmak av redan på denna sida av Evigheten, men 
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på andra sidan väntar det i sin fullhet. Vad som väntar där kan jag nu bara ana olika 

starkt här på jorden, men där, i himlen, ligger inga hinder i vägen för Guds fullhet. Och är 

det ljuvligt att få tillhöra Jesus här på jorden, så är det ingenting jämfört med det som 

väntar den kristne i himlen.  

Guds Ord säger också att Jesus är Trofast och Sann, dvs Han kan inte ljuga, kan inte svika. 

Det har jag själv erfarit i mitt liv är sant. Så många gånger har jag kommit till korta, men 

Jesus sviker aldrig utan står som en stark, trofast och underbar vän och reser mig upp 

varje gång jag vänder mig till Honom. Sådan är Han, Jesus, Min Gud, helt underbart 

Trofast och Sann. 

 

I skrivande stund är det februari 2017 och jag trivs med livet här. Jag ligger på min säng 

och skriver detta kapitel. Det är en underbar vinterdag med gnistrande sol och snö som 

gör solljuset ännu mer påtagligt. Jag är lite som min farmor: förnöjsam. Jag är nöjd med 

det jag har. Det enda jag har som jag önskar mer av är Jesus Kristus. Mer av Honom och 

Hans kärlek, och att få göra Hans vilja, dag för dag, det är min enda önskan. Jag säger 

som Carter Conlon, Times Square Church, som är min favoritförkunnare: jag vet inte vad 

framtiden bär med sig i sitt sköte. Men jag vet Vem som håller den i Sin Hand, så jag tar 

Hans Hand, Jesu Hand, och går med Honom och tar emot framtiden ur Hans hand, som 

den blir. Amen.  

Med dessa ord avslutar jag boken ”mitt liv, rakt från hjärtat”. Gud välsigne Er alla.  

 


