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I. Inledning 
 
Nathan Söderblom är en av 1900-talets mest kända och folkligt förankrade kyrkoledare. Det 
finns stort intresse för honom och hans livsverk fortfarande. Nathan Söderblom (född 15 
januari 1866, död 12 juni 1931) var Sveriges ärkebiskop från 1914 till sin död. Som kyrklig 
ledare har han inspirerat till det ekumeniska samarbetet mellan olika kristna kyrkor. Han tog 
initiativet till en neutral kyrklig konferens, som hölls hösten 1917 i Uppsala. 
 
Mycket av sin tid lade han på socialt arbete och på att överbrygga skillnader och 
motsättningar inom kristenheten. En av hans mest berömda insatser kom att bli det 
ekumeniska mötet i Stockholm 1925. I hela sitt liv strävade han efter förståelse kyrkorna 
emellan.1930 fick han Nobels fredspris för sina insatser som den ekumeniska rörelsens 
förgrundsgestalt. 
 
Nathan Söderblom var en radikal nytänkare och banbrytare i svenskt kyrko- och samhällsliv. 
Han sågs som omstörtare och fritänkare av de konservativa kyrkliga makthavarna. Han var 
folklig och populär i många läger också utanför de rent kyrkliga. Personligen tog han ställning 
mot sociala orättvisor och han var positivt inställd till den framväxande arbetarrörelsen. 
Genomgående i hans förkunnelse var glädjebudskapet om den levande Guden, nu verksam i 
historien som han var mån om att nå fram med till den enskilda människan. Framför allt är 
han känd för sina ekumeniska insatser i den världsvida kyrkan. Därför ska jag uppmärksamma 
hans ekumeniska arbete och hans utveckling till ekumenisk ledare. 
 
I.1 Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att klargöra Söderbloms utveckling till ekumenisk personlighet 
och ledare. Huvudlinje i min forskning är hans relation till ortodoxa kyrkan. Jag ska finna 
Söderbloms egna argument för en kristen enhet, och för samarbete mellan den österländska 
och den västerländska kristenheten. Den grundläggande fråga här är: 
 

• Varför tänkte Nathan Söderblom att det ekumeniska samarbetet mellan olika kristna 
kyrkor var viktigt? 

 
För att svara på denna grundläggande fråga har jag utgått från dessa frågor: 
 

• Varför var det viktigt att sammanföra religionssamfunden i kristenheten? 
• Vad tänkte Söderblom om samarbete mellan den ortodoxa och den evangeliska 

kyrkan? 
 
För att följa efter hans utveckling som världs ekumen, utgår jag av dessa frågor: 
 

• Vad skriver biografer, teologer om Nathan Söderblom och hans ekumeniska arbete? 
• Vilka människor har påverkat honom? 

 
I.2 Metod 
 
För att nå fram till svaret och syftet har jag studerat olika böcker som är skrivna av Nathan 
Söderblom själv och böcker som är skrivna om honom av teologer, religiösa ledare, o s v. 
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Jag försöker att hitta så mycket material som möjligt i det här ämnet, för att göra egna 
slutsatser. Metod som jag använder i min uppsats är litteraturstudier d v s jag läser böcker 
skrivna av biografer, historiker, teologer och människor som kände honom privat eller 
officiellt. Jag letar efter svar på mina frågor i deras verk. Jag ska försöka att få fram en bild av 
hans utveckling till ekumenisk ledare. 
 
I Nathan Söderbloms skrifter ska jag leta efter de olika argument för de kristnas enhet som 
han ger. Att läsa en bok för mig är detsamma som prata med en människa som levde kanske 
för många år sedan. Jag ska uppmärksamma mig på de skrifter som gäller hans ekumeniska 
arbete. Eftersom hans syn på kristendomen låg till grund för hans ekumeniska arbete, är det 
viktigt att skriva om den. Jag tar upp några av hans funderingar om gudstro och Kristus. Jag 
identifierar några huvudlinjer: vad han skrev om Stockholmsmötet, om Gudstro, om 
Reformation, om Kristus. 
 
Hemmet spelar en stor roll för en människans utvecklig. Därför i avsnittet ”Allmän 
backgrund” skriver jag om hans liv, vilka hans föräldrar var, vilken atmosfär det var i hemmet 
under hans barndom. 
 
I.3 Tidigare forskning 
 
I en bok ”Kristna samförstånds –strävandet under världskriget 1914-1918” skriven av Nils 
Karlström kan man följa efter hela Nathan Söderbloms livutveckling som världens ekumen. 
 
Grunden för Söderbloms framtida ekumeniska gärning var lagd efter en religiös kris under 
studieåren i Uppsala. Det var i det läget, som den ritschlska teologien kom Söderblom och 
många av hans teologgeneration till hjälp. Den gav dessa unga en ny teologisk helhetssyn, den 
flyttande, säger Söderblom själv ”spörsmålet om kristendomens sanning…från frågan om 
själva bokens och bokstavens ofelbarhet till Guds levande uppenbarelse i historien, fulländad i 
Jesus Kristus och fortsatt i varje benåda människosjäl”. 
 
Den frigjorde honom från en intellektualistisk betraktelse av kristendomen, och den ställde 
Kristus i trons centrum. Så hade Söderblom teologiskt och religiöst förts fram till en och 
samma grundsyn: det centrala i kristendomen är Kristus själv, Kristus såsom Frälsare. 
Grunden för hans ekumeniska arbete bygger på övertygelsen, att Kristi kors är den starka 
enandemakten i tillvaron och att Korset förmår att ena också där läror om Kristus söndra.1

 
Nils Karlström skriver hur studentrörelsen KFUM påverkade unge Nathan som blivande 
ekumen. Och beskriver hans syn på mission: Redan under sina studentår fördes Söderblom 
också fram till ett universellt perspektiv på den kristna kyrkan och blev gripen av den kristna 
enhetstankens storhet. Dessa erfarenheter förmedlades till honom genom de internationella 
rörelser, i vilka han blev en medarbetare: missionen, den kristliga studentrörelsen och KFUM. 
 
I sin insats inom den kristliga studentrörelsen anknöt Nathan Söderblom också till sitt gamla 
intresse för missionen, ofta med starkt framhävande av den kristna enhetsaspekten. Det 
väsentliga i missionsuppgiften, understryker Söderblom inledningsvis, måste alltid vara att 
predika Kristus. De olika samfunden och konfessionerna äro ”nödvändiga medel och vägar” i 
arbetet. Men de få icke bli till självändamål : ytterst betyder mission ”icke att göra någon till 
svensk eller engelsk kristen eller lutheran eller katolik eller baptist, överhuvud icke att göra 

                                                 
1 Nils Karlström ”Kristna samförstånds – strävandet” sid.146 
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någon till någonting utan att Jesus Kristus blir känd och få frälsa förtappade och fördömda 
människor från alla synder, från döden och djävulens våld.”2

 
År 1901 utnämndes Nathan Söderblom till professor i religionshistoria vid Uppsala 
universitetet. Därmed inledde ett nytt skede även i hans utveckling till ekumenisk ledare. 
Redan under sina professorsår kom Söderblom att på skilda områden göra betydelsefulla 
insatser för den kristna enhetens sak. Samtidigt gjorde honom de nya insikter och 
förbindelser, som han under dessa år förvärvade, i än högre grad skickad för den ekumeniska 
ledaruppgift, som väntade honom under och efter det första världskriget. 
 
Andræ framhåller i sin studie över Söderblom som religionshistoriker:” Han söker enheten 
icke i likformighet utan i en samklang av fria självständiga individualiteter som göra allvar till 
det yttersta av sitt väsens egenart”.3 Genom sin religionshistoriska forskning och produktion 
fortsatte Söderblom att vidga sina personliga förbindelser och befästa sina vetenskapliga 
anseenden inom den internationella teologiska världen. Han deltog i de internationella 
religionshistoriska kongresserna i Paris 1900, Basel 1904 och Oxford 1908 – han var medlem 
av den kommitté som förberedde Paris-konferensen, vid Basel – kongressen framförde han en 
hälsning från Sverige och i Oxford höll han en religionshistorisk föreläsning.4

 
Våren 1911 företog Nathan Söderblom tillsammans med sin maka en långväga färd, som dels 
lät honom uppleva förtätat fromhetsliv inom både den romerska och den ortodoxa 
kristenheten, dels gav honom förnyad kontakt med den internationella kristliga 
studentrörelsen.5 I augusti 1911 samlades i Uppsala representanter för den internationella 
lutherdomen till den trettonde allmänna evangelisk - lutherska konferensen. På svenskt 
initiativ hade den ursprungligen rent tyska organisationen Allgemeine Evangelisch – 
Luterische Konferens vidgats till att omfatta Lutherska kyrkor även utanför Tyskland och 
därmed utvecklats till ett organ för de allmänlutherska enhetssträvandena. Nathan Söderblom 
som var en intresserad deltagare i Uppsala – konferensens förhandlingar och diskussioner, 
Hälsade med glädje den nyss nämnda utvecklingen. Men samtidigt var han angelägen om att 
lutherdomen icke skulle sluta sig inom sig själv utan besinna sig på sitt samband med den 
allmänneliga kyrkan.6

 
Någon månad efter Uppsala- konferensen högtidlighöll S:t Andrews –universitetet i Skottland 
sitt 500-årsjubileum. Jämte Harald Hjärne representerade Natan Söderblom vid jubileet 
Uppsala universitet, och han kreerades i samband därmed till teologie hedersdoktor. I en 
skildring av resan meddelar Söderblom även en del intryck och glimtar av skotskt kyrkoliv. 
Efter återkomsten till Sverige höll Söderblom i Stockholms prästerskap ett föredrag, 
”Kyrkliga enhetssträvandet i ny tiden”. 
 
Den nämnda föredragen i Stockholm visa tydligt, hur aktuell den kristna enhetsfrågan var för 
Söderblom vid denna tid och hur han ställde in de olika enhetsrörelserna under ett gemensamt 
perspektiv – de var för honom skilda uttryck för en av huvudströmningarna inom dåtidens 
kyrkoliv.7

 

                                                 
2 Nils Karlström ”Kristna samförstånds – strävandet” sid.195 
3 Andræ ”Nathan Söderblom som religionshistoriker”, sid.40 
4 Nils Karlström ”Kristna samförstånds – strävandet” sid.193 
5 Nils Karlström ”Kristna samförstånds – strävandet” sid.219 
6 Nils Karlström ”Kristna samförstånds – strävandet” sid.224 
7 Nils Karlström ”Kristna samförstånds – strävandet” sid.229 
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Nathan Söderblom hade under sin tidigare utveckling förts i nära kontakt först med franskt 
sedan med engelskt kyrkoliv. Under de båda sista professorsåren skulle han även bli i tillfälle 
att inifrån lära känna tysklans andliga liv: i augusti 1912 utnämndes han till professor i 
religionshistoria vid Leipzigs universitet, samtidigt som han tills vidare behöll sin professor i 
Uppsala. 
 
Stor roll för Söderbloms ekumeniska arbete spelade hans syn på kyrkan och hennes uppgift. 
Karlström skriver: För Söderblom är kyrka det levande andes sammanhang genom tiderna 
som har sitt ursprung i Jesus Kristus. I sin produktion under den här behandlade epoken gör 
Söderblom visserligen gällande, att Jesus själv aldrig grundad någon kyrka, att han med sina 
lärjungar aldrig avsett någon samfundsbildning. I den frågan delade Söderblom den 
förhärskande uppfattningen inom den tidens teologiska forskning. Jesus levde, argumenterade 
Söderblom, i förväntan på Gudsrikets snara ankomst, och det fanns i hans förkunnelse icke 
plats för någon på framtiden inställd kyrkoinstitution. Jesus var lojal mot sitt fäderneärvda 
samfund, han var icke kommen för att upplösa vare sig lagen eller profeterna. Hans 
förkunnelse gällde Guds herravälde i människornas hjärtan, icke någon yttre 
kyrkoorganisation.8

 
Den yttre kyrkoorganisationen och vad därtill hör, är enligt Söderbloms mening nödvändig för 
att kyrkan skall kunna fullgöra sin uppgift att nå människorna med evangelii budskap. I 
samma mån som organisationen främjar detta syfte och alltså ger fritt utrymme åt Ordet och åt 
olika kristna individualiteter, i samma mån är den också av godo. Söderblom underskattar 
ingalunda det institutionellas betydelse i kyrkans liv och verksamhet, men han står på vakt 
mot dess överhandtagande och dominans, mot institutionalismen. Kyrkoorganisationen får 
aldrig bli till förfång för det personliga. Söderblom undertrycker att ”kyrkan är till för 
människornas skull, ej människorna för kyrkas skull”, och att därför själarnas väl måste vara 
kyrkans rättesnöre.9

 
Söderbloms starkt realistiska kyrkosyn kommer främst till uttryck i hans uppskattning av den 
historiskt givna svenska kyrkan. Han var en trogen son av Sveriges kyrka – där hade han sitt 
eget andliga hem. Någon definition av kyrkan anser han sig icke behöva ge, när han vid 1909 
års kristliga studentmöte talar om den enskilde och kyrkan. ”Ty kyrkan lever och synes och 
finns mitt ibland oss både för de, som vilja, och de som inte vilja se henne. Jag menar med 
kyrka, helt enkelt vår statskyrka, men fattad då både så centralt i dess väsen och så vid 
omfattande, som dess väsen fordrar.” Vi har också sett, hur Söderblom gladde sig över den 
nationalkyrkliga renässans, som ung kyrkorörelsen innebär – samtidigt som han bestämt 
varnade för all nationell begränsning av kyrkosynen. 
 
Elie Gounelle – fransk teolog, teol.dr., Pastorn i St. Etienne betecknar Nathan Söderblom som 
ekumenismens profet: Ärkebiskop Söderblom var vän! Det fanns hos denne man en 
människokärlekens hemlighet, som är svår att analysera, men som tillhör en annan 
storhetsklass än alla de titlar, utmärkelser, egenskaper, förmågor, ärvda eller förvärvade 
dygder som vi skulle kunna uppräkna. Denne store präst har icke nöjd sig med sitt 
prästämbete; han erhöll av Gud en profetkallelse som tvingade sig på honom efter kriget. Men 
för oss kalvinister äger profeten större värde än prästen. 
 
Inför de splittrade och därför vann mäktiga kyrkorna i en självisk och hatfylld värld har den 
gudomliga rösten befallt: ”Gå och säg åt kyrkorna att de måste ångra och ena sig för att 
                                                 
8 Nils Karlström ”Kristna samförstånds – strävandet” sid.235 
9 Nils Karlström ”Kristna samförstånds – strävandet” sid.237 
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världen må kunna tro på mig och min Krist.” Och han lydde. Han lydde med all sin 
vetenskap, hela sitt geni, hela sitt hjärta. Många vore de som läste samma bibeltexter, delade 
samma framtidssyner och samma profetiska förhoppningar. Men det var ingen som hade en 
tillräckligt kraftig stämma för att samla de troende, och – framförallt- det var ingen som 
vågade.10

 
Det finns en stor mängd litteratur om Nathan Söderbloms liv och verk. Min uppsats berör 
hans ekumeniska verksamhet i synnerhet av hans relation till den ortodoxa kyrkan. För min 
undersökning har jag ur den hittillsvarande litteraturen utnyttjat och sammanställt vad som 
synts honom vara viktig med hänsyn till det angivna ämnet. Nathan Söderblom framhåller 
många gånger att det finns skillnad i troslära, traditioner och kyrkobruk mellan den 
evangeliska och den ortodoxa kyrkan. Men bakom dessa viktiga olikheter ligger dock en 
överensstämmelse och gemenskap, som är mycket viktigare. Grunden och målet för alla 
kristna andliga liv är detsamma d v s Jesus Kristus. Denna tro kan inte vara sann och verklig 
utan att få vittnesbörd i kärlekens och rättfärdighetens handlingar. Därför måste man vara 
varsam inte bara när det gäller samtalet om dogmatiska och kyrkliga traditioner utan i 
samverkan i Världsförbundet och det Ekumeniska arbetet. 
 
Det som jag försöker framställa i min uppsats är Nathan Söderbloms syn på hur evangeliska 
och ortodoxa kyrkor kan samarbeta. Jag beskriver Söderbloms åsikter om tro, om 
Stockholmsmöte betydelse o s v. Jag ska belysa i mitt arbete att Nathan Söderblom 
ekumeniska verksamhet gjorde stor insats (i form av Stockholmskonferensen) för vidare 
utveckling i dialog mellan evangeliska och ortodoxa kristna , att den andliga enheten mellan 
evangeliska och ortodoxa var uppnått på konferensen. Jag tror att det är viktigt att veta lite om 
en människas uppväxt, för att man skall förstå hur den människans personlighet och 
världsåskådning formades. Därför kortfattar jag hans biografi. 
 

                                                 
10 Carl Gunnar Lundgren ”Nathan Söderblom vår store ärkebiskop” Bokförlaget 1986, Hälsingerunor, sid.262 
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II. Allmän bakgrund 
 
Det finns många biografiböcker, denna av Ulle Nystedt (1931), Tor Andræ (1931), Stina 
Palmborg (1948). I min uppsats använder jag mest en senare version av Nathan Söderbloms 
biografi som är skriven av Carl- Gunnar Lundgren (1986). 
 
Födelsen 
Den 15 januari 1866 föddes Lars Olof Jonatan Söderblom i Trönö Prästgård, femton 
kilometer nordväst om Söderhamn. Fader Jonas, präst sedan fyra år, hade efter tjänstgöring i 
Nianfors nu kommit till Trönö. 
 
Skolåren 
På hösten 1875 tog Jonas Söderblom sin son Nathan till läroverket i Hudiksvall. Eftersom han 
ännu inte var fyllda 10 år, fick han gå som auskultant i det första året. Nathan gick 
naturligtvist och läste hos sin far i Bjuråkern, och konfirmerades 1881. Från pojkens 
anteckningar kan man även dra slutsatser om faderns teologiska uppfattning. Den byggde på 
Luthers katekes med starka inslag från väckelsens erfarenheter, och med faders visa 
förmaning att det är Guds mildhet som skall lysa igenom, inte Hans stränghet. Detta förblev 
en central tes för Nathan Söderblom som han bar med sig hela livet.11 Midsommardagen 1883 
fick han tillfälle att omsätta sina kunskaper i praktiken, när han i Hälsingtuna kyrka höll sin 
allra första predikan. 
 
Studenten 1883- 1894 
Uppsala blev det närmaste målet för den 17 årige studenten. Efter 3 år var han färdig med 
filosofie kandidatexamen i klassiska språk. Professorn önskade att han skulle fortsätta med 
språkstudierna, då han ägde en brilliantspråkbegåvning. Men Nathan Söderblom ville bli präst 
liksom fadern. Genom fadern hade han redan som helt ung blivit intresserad av missionen, 
och han tog nu del i Studentmissionsföreningens arbete. Detta inriktade hans tankar på 
främmande länders religion och kultur, vilket betydde mycket för hans kommande livsverk. 
Som talare gjorde han sig bemärkt. Samma år han prästvigdes 1893, firades 300- års minne av 
Uppsala möte. Nathan Söderblom var detta år studentkårens ordförande.12 År 1890 
genomgick Nathan Söderblom en religiös kris. Han reste till Northfield, Massachusetts, USA, 
på kristen ungdomskonferens. Han var vald till Förste kurator på G –H nation. 
 
Under åren träffar han sin blivande fru – en ung studentska från Stockholm Anna Forsell. När 
Nathan som kandidat avlade sin teol.kand. den 14 dec. 1892 hölls en kombinerad examens 
och förlovningsfest på Gästrike - Hälsinge Nation. Den 15 mars 1893 prästvigdes Nathan 
Söderblom i Ärsta Kapell i Stockholm av biskop Gottfrid Billing. Den 29 april 1894 vigdes 
Nathan och Anna i Ersta kapell av Annas konfirmationspräst pastor Primarius Fredrik Fehr. 
Redan på följande dag, valborgsmässoaftonen avreste de nygifta på en kort smekmånad 
genom Tyskland med destination Paris. 
 
En ny epok i Nathan Söderbloms liv tog sin början sommaren 1894. Världsmetropolen Paris 
blev den första anhalten där paret Söderblom gav sina tjänster till svenskarna i förskingringen, 
där Söderblom 1894-1901 var präst i den svenska församlingen och sjömanspräst i Calais, 

                                                 
11 Carl Gunnar Lundgren ”Nathan Söderblom vår store ärkebiskop” Bokförlaget 1986, Hälsingerunor, sid.39 
12 Stina Palmborg ”Nathan Söderblom”; Stockholm; Natur och kultur 1948, sid.33 
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Boulogne och Dunkerque. 1901 blev han teol. Dr.vid universitet i Paris. Men från Paris fick 
han samma år göra en brådskande resa till hemmet i Norrala och faderns dödsbädd.13

 
Sigtunastiftelsen 
Nathan Söderblom hade en ”sällsam makt att skapa ett gynnsamt klimat för allt som ville gro 
och växa på kyrkans marker,” skrev Manfred Björkqvist. Han var med och grundade 
Sigtunastiftelsen och följde med stort intresse dess utveckling. Han talade vid 
hörnstensläggningen 1916, vid kapellet invigning 1918 och vid Humanistiska läroverkets 
invigning 1927. Under alla år var han stiftelsens inspektor och uppmuntrade med hjärtlig 
värme de intima konferenser som det hölls med folk med skilda samhälls – och åsiktsgrupper. 
Vid samma tid 1915, var han även med och grundade Stiftelsen för Sverige och kristen tro. 
Här höll hav även de beryktade Lutherföreläsningarna som sedermera utgavs i bokform med 
titeln: Humor och melankoli och andra Lutherstudier.14

 
Konferensen i Stockholm 
Nathan Söderbloms ojämnförligt största insats som internationell kyrkoman var att anordna 
den ekumeniska konferensen i Stockholm 1925. Med denna bragd förskaffade hansig själv en 
plats i den världsvida kristna kyrkohistorien, samtidigt som han höjde den svenska kyrkan 
status och skapade respekt för svensk teologi. Svenska kyrkan och dess teologi blev efter 
1925 något man räknade med i internationella sammanhang. 
 
Vid Stockholmskonferensen 1925 hade en viktig förändring skett. Söderblom hade lyckats 
lyfta nivån så till den grad att deltagarna inte bara kom som representanter för samfund, de var 
även officiella delegater med diplomatisk status för sina resp. länder. Med 600 delegater från 
36 länder kan mötet karakteriseras som det första egentliga internationella kyrkomötet. Färgat 
av krig och splitring upptog dagordningen frågor om enighet och ansvar. Kyrkan, menade 
man, kunde inte stå vid sidan av samhället utan måste engagera sig i den enskildes sociala och 
ekonomiska situation och framför allt förebygga uppkomsten av krig. Mötets kärnfråga var 
huruvida människan skulle försöka bygga och etablera Guds rike här på jorden. Dessa frågor 
fortsatte att dryftas genom åren och blev till en rörelse med arbetsnamnet Life and work.15

 
Stockholmskonferens var över. Det omöjliga hade gjorts möjligt. Många av deltagarna 
stannade kvar som ärkebiskopens gäster och de ekumeniska samtalen kunde fortsätta. Prof. 
Diessmann följde ärkebiskopen på en visitation till Skepptuna där de nåddes av budet att 
patriarken Photios avlidit under sin hemresa. Stockholms möte hade blivit en succé inte minst 
för Söderblom själv. Han hade knutit levande band mellan Europas söndrade kyrkor och fick 
nu i försoningens anda hjälpa på andra områden. Två polska biskopar som inte kunde förenas 
kallades till Uppsala för förlikning och några år senare var sekelgamla slitningar helade i 
samförstånd. Den litauiska kyrkostriden krävde en medlare och man vände sig till Sveriges 
ärkebiskop. 
 
Ett mer officiellt erkännande av Söderbloms enande insatser kom året efter 
Stockholmskonferensen när han inböjts att predika vid öppnandet av Nationernas Förbunds 
Församling i Genève. Den stora triumfen och belöningen lät vänta på sig till den 11 december 
1930 när norska stortinget överlämnade Nobelsfredpris som ett erkännande av det kyrkliga 
enhetsverkets betydelse för världsfreden.16

                                                 
13 Bror Jonsson och Bokförlaget Åsak, Delsbo ”Med Nathan Söderblom hemma i hälsinglad”1991, sid.28 
14 Carl Gunnar Lundgren ”Nathan Söderblom vår store ärkebiskop” Bokförlaget 1986, Hälsingerunor, sid.121 
15 Carl Gunnar Lundgren ”Nathan Söderblom vår store ärkebiskop” Bokförlaget 1986, Hälsingerunor, sid.137 
16 Carl Gunnar Lundgren ”Nathan Söderblom vår store ärkebiskop” Bokförlaget 1986, Hälsingerunor, sid.145 
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Om man sammanfattar kort viktiga händelserna i Nathan Söderbloms liv: 
1866 Född i Trönö prästgård 
1881 Konfirmerad i Bjuråkern 
1882 Student i Hudiksvall, höll första predikan i Hälsingtuna 
1886 Fil känd i språk i Uppsala, påbörjade teologiska studier 
1893 Prästvigd 
1894 Gift med Anna Forsell. Pastor i Svenska Kyrkan i Paris 
1901 Professor vid Uppsala universitet, kyrkoherde i Heliga Trefaldighetskyrkan 
1914 Ärkebiskop 
1917 Nordiska kyrkomötet 
1925 Ekumeniska mötet i Stockholm. Söderblom arrangerade denna första ekumeniska 

konferens efter första världskriget. De stora europeiska kyrkorna var närvarande 
utom påvekyrkan som fick stå där med skammen att inte vilja delta. 

1930 Nathan Söderblom erhöll Nobels fredspris 
1931 Nathan Söderblom avled den 12 juli. Han begravdes nedanför domkyrkans 

högaltare 
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III. Nathan Söderbloms åsikter om den kristnas enhet 
 
Nathan Söderblom är alltjämt aktuellt som ekumen, religionshistoriker, teolog och som en 
lysande svensk ärkebiskop vars visitationsprotokoll säkert kommer att bli klassiska dokument. 
Han var kanske detta århundrades störste svenske vältalare och han var en lysande essayist, 
även i litterära ämnen. Jag skriver om hans ekumeniska arbete, därför ska jag hålla mig vid 
hans skrifter och tal just om de kristnas enhet, om ekumeniska mötet i Stockholm och om 
hans syn på gudstro. 
 
Eftersom hans största insats i hans ekumeniska arbete var att anordna den ekumeniska 
konferensen i Stockholm 1925, tar jag mycket material just från hans bok ”Kristenhetens 
möte i Stockholm”. I förordet till denna bok betygar Nathan Söderblom att han i den 
ekumeniska saken sett ”en helig, oundkomlig plikt”. På ett ofattbart sätt hade också hans livs 
utveckling visat honom hän mot denna uppgift. Den ekumeniska tanken framstår som en 
vittnesbörd om den inre enhetlighet och konsekvens, som kännetecknar Nathan Söderbloms 
hela livs gärning. I det här avsnittet skriver jag om hans relation till den ortodoxa kyrkan i 
belysning av Stockholmskonferensen, hans syn på tro och hans ekumeniska vision. 
 
III.1 Frågor som tagits upp på Stockholmsmötet 
 
1) Det ekumeniska mötet i Stockholm koncentrerade sig i lösningen av gemensamma 
mänskliga ödesfrågor och fredsfrågan. Så här förklarar Söderblom Stockholmsmötet syfte: I 
stället för att ägna sig åt att åstadkomma en enande fråga om dogmer, riter och 
kyrkokonstitutioner har konferensen tagit till sin uppgift att fördjupa och stärka det för alla 
kristna gemensamma. Byggande på denna oförlikneligt säkra grund och hämtande ledning 
från det heliga ordet, har konferensen ägnat sin uppmärksamhet och sitt arbete åt ett stor antal 
av de viktigaste problem, som nu uppröra världen inom de skilda länderna eller i vad som 
träffande kallats nationernas inbördes beroende.17 I kapitel 5 om Ekumeniska mötets 
huvudfråga skriver han: ”Guds rike blev Ekumeniska Mötets behärskande huvudfråga, fastän 
orden icke stå att läsa på programmet, och fastän ingen överenskommelse hade ställt upp detta 
ämne för betraktelse, bön och föreläggning. Ju mer man ser in i detta faktum, desto större 
växer det inför våra ögon.”18

 
2) Söderblom förklarar skillnaden (mellan evangeliska och ortodoxa) i uppfattning av 
Gudsrike, vilket varit huvud frågan på konferensen: Frågan om Gudsrike sysselsatte på Mötet 
måhända icke de ortodoxe lika mycket som västerlänningarna. Men om också Orientens kyrka 
står i stort sätt främmande även för åtskilligt som evangelisk kristendom har gemensamt med 
romersk i den västerländska kristenheten, så äger dock denna österns Ortodoxa kristenhet i 
fråga om Gudsherravälde en förmån, som S.A. Fries på sin tid gjorde gällande med en 
romantisk förväntning. Den ortodoxa kyrkan läser Nya testamentet på grundspråket och är 
icke i uppfattningen av uppenbarelsen bunden vid den skolastiska intellektualismens 
glasögon. Österns tro har icke likt Rom beslagtagit Guds rike för kyrkans räkning.19

 

                                                 
17 Nathan Söderblom ”Kristenhetens möte i Stockholms ekumeniska mötet” sid. 160 
18 Nathan Söderblom ”Kristenhetens möte i Stockholms ekumeniska mötet” sid. 236 
19 Nathan Söderblom ”Kristenhetens möte i Stockholms ekumeniska möte” sid. 253 

Natalja Potechkin    ”Nathan Söderblom” 11



III.2 Stockholmsmötet betydelse 
 
Stockholms möte öppnade möjligheter till gemenskap mellan evangeliska och ortodoxa 
kyrkan. Viktigast för Söderblom var den djupa andliga enheten. I kapitel 20 skriver Nathan 
Söderblom: Det innersta och starkaste intrycket var den andliga enheten, som fick sitt heliga 
och monumentala uttryck såsom aldrig annars i nattvards gång i Engelbrekts kyrka. Då män 
av skilda riktningar och konfessioner knäböjde kring Herrens bord, som borde vara alla 
uppriktiga kristnas föreningspunkt, men som genom ett grymt nit blivit platsen för en 
söndring som ånyo korsfäster Herren. Uppenbarade sig trots djupa och verkliga olikheter 
enheten, så beror detta först och sist på att vi kände Guds andes mäktiga närvaro i den tukt, 
som härskade under hela Mötet. Det var nog bra att mötets arbete till det yttersta upptog 
uppmärksamheten. Men ännu mer berodde enheten på den förhärskande plats, som 
gudstjänsterna och den gemensamma andakten intog. Inblicken i vår djupa andliga enhet 
främjades av personligheter, vilkas närvaro och andliga liv är en renande och försonande 
kraft. Här är mitt beklagande lika stort, som min tacksamhet emot Gud. Jag såg dessa kära 
ansikten. Jag betraktade för första gången personer vilkas verk jag sedan länge vällsignat, utan 
att kunna, på ett par tre undantag när, erhålla möjlighet till ett samtal och en hällarnas 
förtroliga umgängelse med de under dessa alltför uppfyllda dagar. Jag tackar Gud för dem, 
och jag känner mig sammansluten med de för tid och evighet. 
 
Är det en dröm eller är det en bönhörelse, att vi redan hava begynnelsen till en organiserad 
samverkan mellan den evangeliska och den ortodoxa kristenheten?20 Många gånger i sitt 
arbete betonar Nathan Söderblom betydelsen av samverkan mellan den evangeliska och den 
ortodoxa kristenheten. I sista kapitel skriver han vad Stockholmsmötet åstadkom för både 
parter: Vi lärde oss att bättre känna och högre skatta varandra samtidigt med att vårt eget 
heliga andliga arv blev oss klarare och kärare. Evangeliska kristna kom och sade: Vi hade 
ingen tanke på att våra ortodoxa bröder hade något att ge oss, som vi behöva. De andra 
yttrade: Vi ortodoxa orientaler hava nu så som aldrig tillförne sett, hur evangeliet förenar oss 
med våra evangeliska bröder, och hur mycket de kunna ge oss i samma mån som de 
respektera egenarten i vår kyrka.21

 
III.3 Det centrala i kristendomen är Kristus 
 
Eftersom den evangeliska och den ortodoxa kyrkan har samma tro – kristendomen, framhåller 
Söderblom ofta Jesus Kristus roll för enhet: At detta första grundliga möte mellan 
huvudtyperna av evangelisk och ortodox fromhet icke kristalliserade ut motsatser, utan utlöste 
andlig enhet och arbetsvilja, har nog sin grund i det som ofta framhålles i den mängd av 
böcker och avhandlingar och artiklar, som började behandla och förarbeta Mötet i väntan på 
de stora officiella publikationerna. Den enhet, som förnams framförallt i den gemensamma 
gudsdyrkan, men trots svårigheter och motsatser i själva arbetet sökte icke uttryck i en formel, 
men var till finnandes och uppenbarades i samlingen kring Gudsherraväldets upprättare och 
fulländare, Jesus Kristus.22

 
Teologisk –religiös utveckling förde Söderblom fram till en fast tro på det centrala i 
kristendomen, Kristus och Kristi kors. I ”De kristnas enhet” skriver Söderblom varför de 
kristnas enhet är nödvändig i ljuset av Jesus liv och gärningar: Enligt Jesus tydliga ord, som 

                                                 
20 Nathan Söderblom ”Kristenhetens möte i Stockholms ekumeniska möte” sid. 845 
21 Nathan Söderblom ”Kristenhetens möte i Stockholms ekumeniska möte” sid. 845 
22 Nathan Söderblom ”Kristenhetens möte i Stockholms ekumeniska möte” sid. 249 
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apostlarna ytterligare inskärpt. Och enligt Jesu hela liv och föredöme, är de kristnas söndring 
en synd och en skam, som måste svida på våra samveten. Enhet i ande och sanning är svår att 
förverkliga. Är det icke lugnast att stanna vid det gamla, nämligen vår invanda söndring och 
vanmakt? 
 
Varför har Kristus kommit, talat, verkat, lidit och dött? Svar: för att världen skall se att Gud 
har sänt honom. Men vi kristna förhindrar honom vår söndring Frälsaren att utföra sin 
frälsnings verk. Vi förhindrar människornas tro på honom. De kristnas enhet är nödvändig för 
att världen må se och erkänna vem Herren är. Vår söndring korsfäster ånyo alltjämt Herren. 
Vår söndring prisgiver honom åt smälek och förakt. Nu liksom då. Söndringen är således icke 
blott en olägenhet. Den är ett brott. Enheten är icke en vacker tanke. Den är helt enkelt Kristi 
bud, vår ovillkorliga plikt. 
 
Har någon märkt detta så kan hans samvete aldrig mer vänja sig vid söndringen. Bristen på 
enhet bränner honom så som eld. Enheten är icke en modesak, en tidsriktning, en blek 
vällmening, varmed snälla människor söka dölja för sig och andra den hårda verkligheten, de 
avgrunder som tiden öppnat mellan människorna. Nej, enheten är en helig plikt. De kristnas 
enhet är förvisso icke utan vittnesbörd. Den visar sig först och främst i kärlekens gärningar, i 
kärlekens hängivenhet, i dess självförglömmelse, i kärlekens uppoffring och tålamod. Vidare i 
ordet, i tron, i bönen, framför allt i bönen Fader vår, i de heliga handlingarna, framträder 
kristenheten så som en kropp och som en ande.23

 
III.4 Den ekumeniska rörelsen betydelse för världen 
 
Nathan Söderblom var internationellt orienterad ekumen. Han var övertygat att bakom de 
olika troslärorna ligger tron själv. Han skulle i sin senare ekumeniska förkunnelse komma att 
hävda en på denna förtröstan grundad trosgemenskap som förutsättningen och grunden för 
kyrkornas samverkan på de sociala och mellanfolkliga problemens område. 
 
Så här skriver han om den ekumeniska betydelsen för världen: Världsförbundet och den 
ekumeniska väckelsen är så nära befryndade och uppbäras i sådan utsträckning av samma 
män och organisationer att spörsmålet om deras ännu närmare förening endast torde vara en 
tidsfråga. Det gäller frid på jorden, frid mellan folken, frid mellan de olika grupperna och 
riktningarna och arbetsuppgifterna inom samhället, icke en falsk frid som överskyller 
motsatserna, utan en frid som framgår ur omvändelsen från världens väsende och egenviljans 
förbannelse till Guds rättfärdighet och kärlek uppenbarat i Jesus Kristus.24

 
Redan i studentåren (1890) på Northfield-mötet under sin resa i Amerika upplevde Söderblom 
den kristnas kyrka internationella natur. Enhet och frihet i förening, enhet i mångfald, förblev 
alltid Nathan Söderbloms ekumeniska program. Northfield-mötet blev för den unge Uppsala-
studenten en ojämförlig upplevelse både av den kristna kyrkans universalitet och av hennes 
enhet. I en artikel om Northfield-mötet, som Söderblom skrev efter sin hemkomst, är det just 
dessa båda intryck han framhäver: ”När man befinner sig i denna församling ibland bröder 
från Nordamerika alla trakter, från Storbritannien, från den europeiska kontinenten, från 
Japan, samtidens märkligaste missionsfält, kanske lysande till en, som med den inföddes 
kännedom och kärlek talar för Kinas millioner, eller till den mörkhyade indianens darrande 

                                                 
23 Nathan Söderblom ”Tal och skrifter” (1915), sid.18 
24 Nathan Söderblom ”Tal och skrifter” (1915), sid.65 

Natalja Potechkin    ”Nathan Söderblom” 13



stämma när han, till förmån för sitt folk, vädjar till den kristliga kärleken, vem kan göra detta 
utan att känna universalismen av Kristi rike, men ock vidden af en kristens ansvar.” 
 
III.5 Reformationens roll för enhet 
 
Den fina studien ”Lynne och religion hos Martin Luther”, 1920 innehåller tankar och uppslag 
till en psykologisk helhetssyn på reformatorn, som Söderblom vidareutvecklad i ”Humor och 
melankoli och andra Lutherstudier” 1919 en bok som också säger mycket om honom själv. 
 
För sin religiösa universalism finner Söderblom stöd hos Luther. Han framhåller att Luther 
från början icke syftade till någon kyrkoschism: han utstöttes ur den romersk- katolska kyrkan 
och tvingades därigenom till en ny kyrkobildning. Men när Luther i sin förklaring till Tredje 
artikeln i Lilla katekesen avlägger sin bekännelse till kyrkan, sker det utan varje polemik mot 
eller avståndstagande från andra samfund. 
 
I kapitel ”Kyrka i nutiden” skriver Söderblom att Reformationen har universell uppgift att 
samla kristenheten i dess helhet: Alla kristna vet att Gud alltjämt uppenbarar sig i de enskilda 
själarnas väckelse och nyfödelse. Men även i historien måste vi spåra Guds verk. Här 
framhåller jag endast vårt särskilda anspråk, som består däri, att vi till tro Martin Luther en 
uppgift för hela kristenheten. Han hade av Gud erhållit ett uppdrag, icke endast för en del av 
kyrkan utan för hela kyrkan. Reformationen betydde inte brytande av sammanhanget, utan en 
fastare anknytning till uppenbarelsens historia efter förfallet, och en ny andlig skapelse. Vi har 
mycket att lära av andra kristna samfund, evangeliska, grekiska och romerska. De har framför 
oss många sköna gåvor i fråga om gudaktighetens övning, ändamålsenliga inrättningar, 
sammanhållning, handlingskraft, arbetets fördelning. Jämförelsen med dem kan för oss vara 
hälsosamt förödmjukande. Vi vill icke utstöta något kyrkosamfund ur kristenheten. Men vi 
måste förstå att den evangelisk – lutherska insikten i evangeliet och i Frälsarens väsen och 
verk är bestämd för kyrkan i dess helhet.25

 
III.6 Nathan Söderbloms åsikter om tro 
 
Eftersom syn på kristendomen låg till grund för Nathan Söderbloms ekumeniska strävanden 
tror jag att det är viktigt att berätta om det. Några uppsatser belyser arten av hans kristna 
grunduppfattning. 
 
”Tro, Gudstro” (så tidigt år som 1902) från en tid, då han ännu var rätt okänd och ingen 
drömde sig honom som ärkebiskop och världsberömdhet. Han ger här en utmärkt föreställning 
om sin ståndpunkt. Han berör kunskapsteoretiska och andra filosofiska frågor och vänder sig 
med stor kraft mot alla de som tror, att tillvarons innersta gåtor kan lösas av 
naturvetenskapen: ”Den materialistiska och monistiska tron stannar icke vid vetenskapens 
grundsats, sammanhanget, utan gör dess hypoteser till en ny konstig mytologi. Finner man 
sedan att denna så kallade naturvetenskapliga trossbekännelse uppradar sina satser utan att gå 
in på de egentliga problemen, vår känsla av ansvar, pliktens ovillkorliga makt över varje 
beräkning, de andliga värdenas roll och den lidande och kämpande människoandens 
mysterium, då finner man att denna teori är en döljande slöja, kastad över verkligheten som 
jag hellre tar med dess skriande motsatser och gåtor än en ljugande förklädnad”.26

 

                                                 
25 Nathan Söderblom ”Tal och skrifter” (1915), sid.89 
26 Nathan Söderblom ”Tal och essayer”; urval av Sven Stolpe; sid.12 
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Han fortsätter om tro: Jag går ett längre och säger: det är oundgängligt att tro. Ingen kan leva 
ett mänskligt liv utan att tro. En tro ligger till grund för varje livsåskådning som förtjänar detta 
namn – Jag talar ändå här icke endast om livsåskådningar som har en positiv karaktär som äga 
innehållsrikedom. Nej, själva vissheten om att man ingenting kan veta, är en rest av tro. Här 
undantagas sålunda endast sådana människor som leva som djur. Förstå mig rätt. Att leva som 
ett djur betyder för mig ingenting elakt eller styggt – liknelsen mellan visa människor och ett 
visst husdjur är för övrigt en förnärmelse mot detta nyttiga kreatur – att leva som djur betyder 
för mig endast att leva omedvetet och utan allvar. Det finns en naturlig livslust, som räcker en 
bit framåt att leva på. De besvärliga frågorna rörande livet komma icke fram och hindra. Det 
går med den egna farten. För många människor tyckes det gå så hela livet. Någon gång 
kommer nöd eller sorg eller eftertanke och säger stopp. Men hur der är få de maskiner igång 
igen, utan att skaffa sig den nya kraft, som heter ett mål att leva för, en åskådning, en tro att 
leva på.27

 
Kristendomen är för Söderblom den starkaste skapande andemakten i världen. Han slutar: ”Vi 
måste leva på en tro.” Valet står ej mellan tro och vetenskaplighet utan mellan tro och tro, 
eller mellan tro och klentro. Den valda tron skall såsom William James säger, kanske inte få 
”det vetenskapliga beviset” på att den är riktig eller oriktig förrän på domedagen eller någon 
annan sådan dag. Men då kan det hända att den som inrättad sitt liv efter en alltför knappt tro 
får höra av någon trogen och hängiven kämpe ungefär vad Henrik IV efter en stor seger sade 
till den senfärdige Crillon: ”Gå och häng dig, Grillon! Vi har kämpat vid Arques. Men du var 
inte med!” Människa skiljer sig från de andra levande varelserna med att hon har medvetande. 
För Söderblom är det oerhörd viktigt att en människa har inte bara sitt förnuft till fånga utan 
har också en tro att leva på. 
 
I sin bok ”Tre livsformer” i kapitlet 3 skriver han: Det mesta av min andliga kraft har jag 
ägnat åt religionens utforskning. Ingen del av mitt alltför mångskiftande och dock kanske i 
grunden enhetliga arbete har skänkt mig en renare tillfredställelse. Då jag står öga mot öga 
med den studerande ungdomen vid Köpenhamns Universitet, är det mig ett kärkommet 
tillfälle att säga ett ord härom. Vidare äga en enligt min mening de tre drifter hos människan, 
som göra henne till människa i egentlig mening, nämligen kunskapsdriften, idealhungern, och 
Gudslängtan, på djupet en innerlig frändskap med varandra.28

 
Om Kristendomen säger han: ”Att en ovärldslig och uppoffrande innerlighets 
andehänryckning och försakelse tillhör det goda glada budskapets kristendom, lär väll vara 
uppenbart för var och en, som icke tappat bort evangelium i formväsen eller oandlighet. 
Men även vetenskapens sökande sinne och orädda tillit till sanningen trivs bra med 
gudsförtröstan.29

 
I samma arbete finns det många funderingar hur en kristen skulle leva, till ex.: ”Det är icke 
nog att dina dagliga synder förlåtes, utan den gamla människan i dig måste dö. Först skall 
hjärtat förvandlas, sedan komma goda gärningar från ett gott hjärta. Således är kristendomens 
väg den rätta. Börja med hjärtat.30

 

                                                 
27 Nathan Söderblom ”Tal och essayer”; urval av Sven Stolpe; sid.133 
28 Nathan Söderblom ”Tre livsformer”; Stockholm 1922, sid. 97 
29 Nathan Söderblom ”Tre livsformer”; Stockholm 1922, sid. 8 
30 Nathan Söderblom ”Tre livsformer”; Stockholm 1922, sid. 26 
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IV. Analys 
 
Enligt min mening skulle alla religiösa och kyrkliga ledare sträva efter den kristnas enhet, 
som människan strävar efter sin helhet. Nathan Söderblom var den största av dem. Han var en 
människa som hittade sitt livs mening i att förena de kristna. Han hade en universell syn på 
religionen. För honom var kyrka inte bara en maktinstitution utan ett hem, vilket kunde ge 
människor tröst i deras hårda liv och svar på deras svåra psykologiska frågor. 
 
Söderblom har lagt mycket tid på den internationella ekumeniken. Biskop Aulen har kallat 
honom ”den ekumeniske kyrkofadern”, och den franske pastorn Hoffman har betecknat 
honom som ”ekumenismens profet”. Det var framförallt genom Söderbloms ansträngningar 
som det ekumeniska mötet i Stockholm 1925 kom till stånd, och han var detta mötes centrala 
gestalt. Det ekumeniska stormötet förstärkte Söderbloms ställning som internationell 
kyrkoledare. Samtidigt gav det honom nya perspektiv på Svenska kyrkas framtidsväg. 
 
Under de två tusen år efter Kristus födelse hade Kristendomen inte bara sin spridning men 
även splittrade den sig till många olika grenar. Orsaken låg i en väsentlig skillnad i folklynnet 
och den religiösa uppfattningen av kristendomen samt en olikartad kulturutveckling. Därför 
finns det många skiftande trosåskådningar, vilka ofta på de mest fundamentala punkter 
utesluter varandra. Hur är det möjligt att förena dem i en och samma organisation? Det enda 
svar man får på den fråga är Söderbloms: bakom de olika trosåskådningarna ligger tron själv. 
Med andra ord: ur ekumenisk synpunkt är alla dessa mångskiftande åskådningar endast olika 
uttryck för en och samma tro. 
 
För Nathan Söderblom handlar ekumenik mindre om samgående och mer om dialog. Praktiskt 
samarbete är viktigare än att försöka lösa de gamla trostvister som en gång åstadkom 
splitringen. Efter kriget var huvuduppgiften att finna kyrkans gemenskap i lösningen av 
gemensamma mänskliga ödesfrågor, inte minst fredsfrågan. Höjdpunkten i dessa strävanden 
blev det ekumeniska stormötet i Stockholm och i Uppsala i augusti 1925, som kallade 
kristenheten till Life and Work. 
 
Men Söderblom mötte kritik för att han ägnade alltför stort intresse åt den internationella 
ekumeniken och inte lyckades lösa någon av de stora inomkyrkliga frågor som stått på 
dagordningen, när han tillträdde som ärkebiskop. För Söderblom var internationella 
ekumeniken aktuell eftersom han hade universell syn på religionen. Den svenska kyrkan var 
för Söderblom ett led i den ena, allmänneliga kyrkan. ”Hon är för oss den kristenhet”, skriver 
han om Sveriges kyrka, ”i vilken anden kallat och församlat oss i Jesu Kristi tro, och genom 
henne tillhöra vi hela kristenheten på jorden.” 
 
Stockholms möte var för Söderblom en begynnelse till en organiserad samverkan mellan den 
evangeliska och den ortodoxa kristenheten. Det viktigaste för Söderblom var att den andliga 
enheten var uppnådd på Konferensen. Som Biskop Hemels sagd: Om det är sant att mänskligt 
talat Guds rike icke uppbygges genom organisationer utan genom personligheter, då måste det 
också i fortsättningen ha betydelse, att vi från olika kyrkor och folk personligen möttes och 
lärde förstå varandra. Men också i sak hava vi redan i Stockholm på väsentliga punkter 
kommit varandra närmare.” De kristnas förening är endast en tidsfråga för Söderblom. Det 
gäller frid på jorden, frid mellan folken, frid mellan de olika grupperna och riktningarna. 
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V. Slutsats 
 
Efter alla mina litteraturstudier har jag fått fram en bild av Natan Söderbloms ekumeniska 
verksamhet med hänsyn till hans relation till den ortodoxa kyrkan. Han var både nationell och 
internationell. Man kan se honom som svensk och världsmedborgare, som svensk ärkebiskop 
och världsvid ekumen. Nathan Söderbloms ekumeniska insats är av stor betydelse för den 
världsvida kristna kyrkohistorien. Han strävade efter alla kristnas gemenskap och samförstånd 
mellan de evangeliska och de ortodoxa. Om man tänker på de sista tio århundradenas 
kyrkohistoria, så är det nästan otroligt, att man på Stockholmskonferensen kunde se ortodoxa 
kyrkofurstar och protestantiska professurer räcka varandra handen i den heligaste gemenskap. 
Mycket mänskligt och oandligt också gjorde sig gällande på mötet, det var en religiös samling 
omkring Kristus. Mötet har satt spår efter sig i den följande ekumeniska utvecklingen. 
 
Nathan Söderblom var ett levande band mellan Europas folkkyrkor, en andes budbärare, som 
blev hörd och förstådd överallt och genom vilken människor från skilda världar lättade upp 
sitt hjärta för varandra. Hans stora tanke: fred och samförstånd svarade mot den längtan, som 
växt sig så stark i efterkrigsårens splittrade värld, och dock förefaller det omöjligt att avgöra, 
om det var hans idéer, som fäste världens uppmärksamhet på hans person, eller om det icke 
snarare var den gåtfulla makten hos denna märkliga personlighet, som förde den ekumeniska 
tanken till seger. Han vann snart nog en erkänd ställning som en av protestantismens ledande 
personligheter, och hans namn blev till sist ett av de få stora som världen känner.31

 
Eftersom hans starka personlighet ligger i grund för hans ekumeniska verksamhet, säger jag 
några ord om Söderblom som person. Den som lockade mest var hans enkelhet. Han hörde 
inte till dem som blir uppblåsta av sina värdigheter. Alla som träffade honom trodde att han 
var lycklig och harmonisk människa. Ensam utkämpade han sin själsnöd. Han var ett stöd för 
många, och han var ett stöd för sig själv. Och hela sitt liv blev han en sökande och forskande 
ande, samtidigt som han ägde en djup inre fromhet och gudsförtröstan. 
 
Jag skulle tillägga att Nathan Söderblom hade goda kunskaper i, och visade alltid ett stort 
intresse för konsten i vilken form den än uppträdde. Som kulturkonsument var han en kräsen 
finsmakare och som producent yttrade sig hans kunskaper främst inom talets och musikens 
områden. Sång och musik spelade en stor roll i Nathan Söderbloms liv ända från begynnelsen 
i Trönö prästgård till jordfästningen i Uppsala domkyrka. Vid 1900-talets början fanns det få 
människor som talade ett främmande språk. Söderblom talade minst tre flytande och ansågs 
som ett språkgeni. 
 
Efter Söderbloms död togs ett initiativ att samla uttalanden från vänner och prominenta 
personer rörande deras kontakter med den svenske ärkebiskopen. De svenska och 
skandinaviska bidragen publicerades för sig och i Hågkomster och livsintryck XIV samlades 
brev från utländska dignitärer. Ett 70- tal personer hörde av sig varav ett 25-tal var 
universitetsprofessorer och ett dussin biskopar eller ärkebiskopar. De representerade olika 
samfund inom kristenheten inklusive de Ortodoxa och Katolska kyrkorna, samt någon lekman 
från frikyrkan. Minnestalsamling heter ”Den spelande fontänen”. Samlingen avslutas med 
författarens Oscar Krook ord: ”Fontänen har tystnat…För fontänens praktfulla spel glömma vi 
lätt de djupa källflöden, det hårda tryck, den ihärdiga kraft, som ensamt möjliggjort det 
trotsiga gäckandet av tyngdens ande.”32

                                                 
31 Tor Andrae ”Nathan Söderblom” Uppsala 1931, sid.288 
32 Uppsala ; J.A. Lindblads förlag ”Den spelande fontänen” 1934 under redaktion av Sven Thulin sid.9 
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I. Inledning


Nathan Söderblom är en av 1900-talets mest kända och folkligt förankrade kyrkoledare. Det finns stort intresse för honom och hans livsverk fortfarande. Nathan Söderblom (född 15 januari 1866, död 12 juni 1931) var Sveriges ärkebiskop från 1914 till sin död. Som kyrklig ledare har han inspirerat till det ekumeniska samarbetet mellan olika kristna kyrkor. Han tog initiativet till en neutral kyrklig konferens, som hölls hösten 1917 i Uppsala.

Mycket av sin tid lade han på socialt arbete och på att överbrygga skillnader och motsättningar inom kristenheten. En av hans mest berömda insatser kom att bli det ekumeniska mötet i Stockholm 1925. I hela sitt liv strävade han efter förståelse kyrkorna emellan.1930 fick han Nobels fredspris för sina insatser som den ekumeniska rörelsens förgrundsgestalt.

Nathan Söderblom var en radikal nytänkare och banbrytare i svenskt kyrko- och samhällsliv. Han sågs som omstörtare och fritänkare av de konservativa kyrkliga makthavarna. Han var folklig och populär i många läger också utanför de rent kyrkliga. Personligen tog han ställning mot sociala orättvisor och han var positivt inställd till den framväxande arbetarrörelsen. Genomgående i hans förkunnelse var glädjebudskapet om den levande Guden, nu verksam i historien som han var mån om att nå fram med till den enskilda människan. Framför allt är han känd för sina ekumeniska insatser i den världsvida kyrkan. Därför ska jag uppmärksamma hans ekumeniska arbete och hans utveckling till ekumenisk ledare.

I.1 Syfte



Syftet med denna uppsats är att klargöra Söderbloms utveckling till ekumenisk personlighet och ledare. Huvudlinje i min forskning är hans relation till ortodoxa kyrkan. Jag ska finna Söderbloms egna argument för en kristen enhet, och för samarbete mellan den österländska och den västerländska kristenheten. Den grundläggande fråga här är:


· Varför tänkte Nathan Söderblom att det ekumeniska samarbetet mellan olika kristna kyrkor var viktigt?

För att svara på denna grundläggande fråga har jag utgått från dessa frågor:


· Varför var det viktigt att sammanföra religionssamfunden i kristenheten?


· Vad tänkte Söderblom om samarbete mellan den ortodoxa och den evangeliska kyrkan?


För att följa efter hans utveckling som världs ekumen, utgår jag av dessa frågor:


· Vad skriver biografer, teologer om Nathan Söderblom och hans ekumeniska arbete?


· Vilka människor har påverkat honom?


I.2 Metod


För att nå fram till svaret och syftet har jag studerat olika böcker som är skrivna av Nathan Söderblom själv och böcker som är skrivna om honom av teologer, religiösa ledare, o s v.

Jag försöker att hitta så mycket material som möjligt i det här ämnet, för att göra egna slutsatser. Metod som jag använder i min uppsats är litteraturstudier d v s jag läser böcker skrivna av biografer, historiker, teologer och människor som kände honom privat eller officiellt. Jag letar efter svar på mina frågor i deras verk. Jag ska försöka att få fram en bild av hans utveckling till ekumenisk ledare.


I Nathan Söderbloms skrifter ska jag leta efter de olika argument för de kristnas enhet som han ger. Att läsa en bok för mig är detsamma som prata med en människa som levde kanske för många år sedan. Jag ska uppmärksamma mig på de skrifter som gäller hans ekumeniska arbete. Eftersom hans syn på kristendomen låg till grund för hans ekumeniska arbete, är det viktigt att skriva om den. Jag tar upp några av hans funderingar om gudstro och Kristus. Jag identifierar några huvudlinjer: vad han skrev om Stockholmsmötet, om Gudstro, om Reformation, om Kristus.

Hemmet spelar en stor roll för en människans utvecklig. Därför i avsnittet ”Allmän backgrund” skriver jag om hans liv, vilka hans föräldrar var, vilken atmosfär det var i hemmet under hans barndom.

I.3 Tidigare forskning


I en bok ”Kristna samförstånds –strävandet under världskriget 1914-1918” skriven av Nils Karlström kan man följa efter hela Nathan Söderbloms livutveckling som världens ekumen.


Grunden för Söderbloms framtida ekumeniska gärning var lagd efter en religiös kris under studieåren i Uppsala. Det var i det läget, som den ritschlska teologien kom Söderblom och många av hans teologgeneration till hjälp. Den gav dessa unga en ny teologisk helhetssyn, den flyttande, säger Söderblom själv ”spörsmålet om kristendomens sanning…från frågan om själva bokens och bokstavens ofelbarhet till Guds levande uppenbarelse i historien, fulländad i Jesus Kristus och fortsatt i varje benåda människosjäl”.


Den frigjorde honom från en intellektualistisk betraktelse av kristendomen, och den ställde Kristus i trons centrum. Så hade Söderblom teologiskt och religiöst förts fram till en och samma grundsyn: det centrala i kristendomen är Kristus själv, Kristus såsom Frälsare. Grunden för hans ekumeniska arbete bygger på övertygelsen, att Kristi kors är den starka enandemakten i tillvaron och att Korset förmår att ena också där läror om Kristus söndra.


Nils Karlström skriver hur studentrörelsen KFUM påverkade unge Nathan som blivande ekumen. Och beskriver hans syn på mission: Redan under sina studentår fördes Söderblom också fram till ett universellt perspektiv på den kristna kyrkan och blev gripen av den kristna enhetstankens storhet. Dessa erfarenheter förmedlades till honom genom de internationella rörelser, i vilka han blev en medarbetare: missionen, den kristliga studentrörelsen och KFUM.


I sin insats inom den kristliga studentrörelsen anknöt Nathan Söderblom också till sitt gamla intresse för missionen, ofta med starkt framhävande av den kristna enhetsaspekten. Det väsentliga i missionsuppgiften, understryker Söderblom inledningsvis, måste alltid vara att predika Kristus. De olika samfunden och konfessionerna äro ”nödvändiga medel och vägar” i arbetet. Men de få icke bli till självändamål : ytterst betyder mission ”icke att göra någon till svensk eller engelsk kristen eller lutheran eller katolik eller baptist, överhuvud icke att göra någon till någonting utan att Jesus Kristus blir känd och få frälsa förtappade och fördömda människor från alla synder, från döden och djävulens våld.”


År 1901 utnämndes Nathan Söderblom till professor i religionshistoria vid Uppsala universitetet. Därmed inledde ett nytt skede även i hans utveckling till ekumenisk ledare. Redan under sina professorsår kom Söderblom att på skilda områden göra betydelsefulla insatser för den kristna enhetens sak. Samtidigt gjorde honom de nya insikter och förbindelser, som han under dessa år förvärvade, i än högre grad skickad för den ekumeniska ledaruppgift, som väntade honom under och efter det första världskriget.


Andræ framhåller i sin studie över Söderblom som religionshistoriker:” Han söker enheten icke i likformighet utan i en samklang av fria självständiga individualiteter som göra allvar till det yttersta av sitt väsens egenart”.
 Genom sin religionshistoriska forskning och produktion fortsatte Söderblom att vidga sina personliga förbindelser och befästa sina vetenskapliga anseenden inom den internationella teologiska världen. Han deltog i de internationella religionshistoriska kongresserna i Paris 1900, Basel 1904 och Oxford 1908 – han var medlem av den kommitté som förberedde Paris-konferensen, vid Basel – kongressen framförde han en hälsning från Sverige och i Oxford höll han en religionshistorisk föreläsning.


Våren 1911 företog Nathan Söderblom tillsammans med sin maka en långväga färd, som dels lät honom uppleva förtätat fromhetsliv inom både den romerska och den ortodoxa kristenheten, dels gav honom förnyad kontakt med den internationella kristliga studentrörelsen.
 I augusti 1911 samlades i Uppsala representanter för den internationella lutherdomen till den trettonde allmänna evangelisk - lutherska konferensen. På svenskt initiativ hade den ursprungligen rent tyska organisationen Allgemeine Evangelisch – Luterische Konferens vidgats till att omfatta Lutherska kyrkor även utanför Tyskland och därmed utvecklats till ett organ för de allmänlutherska enhetssträvandena. Nathan Söderblom som var en intresserad deltagare i Uppsala – konferensens förhandlingar och diskussioner, Hälsade med glädje den nyss nämnda utvecklingen. Men samtidigt var han angelägen om att lutherdomen icke skulle sluta sig inom sig själv utan besinna sig på sitt samband med den allmänneliga kyrkan.


Någon månad efter Uppsala- konferensen högtidlighöll S:t Andrews –universitetet i Skottland sitt 500-årsjubileum. Jämte Harald Hjärne representerade Natan Söderblom vid jubileet Uppsala universitet, och han kreerades i samband därmed till teologie hedersdoktor. I en skildring av resan meddelar Söderblom även en del intryck och glimtar av skotskt kyrkoliv. Efter återkomsten till Sverige höll Söderblom i Stockholms prästerskap ett föredrag, ”Kyrkliga enhetssträvandet i ny tiden”.


Den nämnda föredragen i Stockholm visa tydligt, hur aktuell den kristna enhetsfrågan var för Söderblom vid denna tid och hur han ställde in de olika enhetsrörelserna under ett gemensamt perspektiv – de var för honom skilda uttryck för en av huvudströmningarna inom dåtidens kyrkoliv.


Nathan Söderblom hade under sin tidigare utveckling förts i nära kontakt först med franskt sedan med engelskt kyrkoliv. Under de båda sista professorsåren skulle han även bli i tillfälle att inifrån lära känna tysklans andliga liv: i augusti 1912 utnämndes han till professor i religionshistoria vid Leipzigs universitet, samtidigt som han tills vidare behöll sin professor i Uppsala.

Stor roll för Söderbloms ekumeniska arbete spelade hans syn på kyrkan och hennes uppgift. Karlström skriver: För Söderblom är kyrka det levande andes sammanhang genom tiderna som har sitt ursprung i Jesus Kristus. I sin produktion under den här behandlade epoken gör Söderblom visserligen gällande, att Jesus själv aldrig grundad någon kyrka, att han med sina lärjungar aldrig avsett någon samfundsbildning. I den frågan delade Söderblom den förhärskande uppfattningen inom den tidens teologiska forskning. Jesus levde, argumenterade Söderblom, i förväntan på Gudsrikets snara ankomst, och det fanns i hans förkunnelse icke plats för någon på framtiden inställd kyrkoinstitution. Jesus var lojal mot sitt fäderneärvda samfund, han var icke kommen för att upplösa vare sig lagen eller profeterna. Hans förkunnelse gällde Guds herravälde i människornas hjärtan, icke någon yttre kyrkoorganisation.


Den yttre kyrkoorganisationen och vad därtill hör, är enligt Söderbloms mening nödvändig för att kyrkan skall kunna fullgöra sin uppgift att nå människorna med evangelii budskap. I samma mån som organisationen främjar detta syfte och alltså ger fritt utrymme åt Ordet och åt olika kristna individualiteter, i samma mån är den också av godo. Söderblom underskattar ingalunda det institutionellas betydelse i kyrkans liv och verksamhet, men han står på vakt mot dess överhandtagande och dominans, mot institutionalismen. Kyrkoorganisationen får aldrig bli till förfång för det personliga. Söderblom undertrycker att ”kyrkan är till för människornas skull, ej människorna för kyrkas skull”, och att därför själarnas väl måste vara kyrkans rättesnöre.


Söderbloms starkt realistiska kyrkosyn kommer främst till uttryck i hans uppskattning av den historiskt givna svenska kyrkan. Han var en trogen son av Sveriges kyrka – där hade han sitt eget andliga hem. Någon definition av kyrkan anser han sig icke behöva ge, när han vid 1909 års kristliga studentmöte talar om den enskilde och kyrkan. ”Ty kyrkan lever och synes och finns mitt ibland oss både för de, som vilja, och de som inte vilja se henne. Jag menar med kyrka, helt enkelt vår statskyrka, men fattad då både så centralt i dess väsen och så vid omfattande, som dess väsen fordrar.” Vi har också sett, hur Söderblom gladde sig över den nationalkyrkliga renässans, som ung kyrkorörelsen innebär – samtidigt som han bestämt varnade för all nationell begränsning av kyrkosynen.

Elie Gounelle – fransk teolog, teol.dr., Pastorn i St. Etienne betecknar Nathan Söderblom som ekumenismens profet: Ärkebiskop Söderblom var vän! Det fanns hos denne man en människokärlekens hemlighet, som är svår att analysera, men som tillhör en annan storhetsklass än alla de titlar, utmärkelser, egenskaper, förmågor, ärvda eller förvärvade dygder som vi skulle kunna uppräkna. Denne store präst har icke nöjd sig med sitt prästämbete; han erhöll av Gud en profetkallelse som tvingade sig på honom efter kriget. Men för oss kalvinister äger profeten större värde än prästen.


Inför de splittrade och därför vann mäktiga kyrkorna i en självisk och hatfylld värld har den gudomliga rösten befallt: ”Gå och säg åt kyrkorna att de måste ångra och ena sig för att världen må kunna tro på mig och min Krist.” Och han lydde. Han lydde med all sin vetenskap, hela sitt geni, hela sitt hjärta. Många vore de som läste samma bibeltexter, delade samma framtidssyner och samma profetiska förhoppningar. Men det var ingen som hade en tillräckligt kraftig stämma för att samla de troende, och – framförallt- det var ingen som vågade.


Det finns en stor mängd litteratur om Nathan Söderbloms liv och verk. Min uppsats berör hans ekumeniska verksamhet i synnerhet av hans relation till den ortodoxa kyrkan. För min undersökning har jag ur den hittillsvarande litteraturen utnyttjat och sammanställt vad som synts honom vara viktig med hänsyn till det angivna ämnet. Nathan Söderblom framhåller många gånger att det finns skillnad i troslära, traditioner och kyrkobruk mellan den evangeliska och den ortodoxa kyrkan. Men bakom dessa viktiga olikheter ligger dock en överensstämmelse och gemenskap, som är mycket viktigare. Grunden och målet för alla kristna andliga liv är detsamma d v s Jesus Kristus. Denna tro kan inte vara sann och verklig utan att få vittnesbörd i kärlekens och rättfärdighetens handlingar. Därför måste man vara varsam inte bara när det gäller samtalet om dogmatiska och kyrkliga traditioner utan i samverkan i Världsförbundet och det Ekumeniska arbetet.


Det som jag försöker framställa i min uppsats är Nathan Söderbloms syn på hur evangeliska och ortodoxa kyrkor kan samarbeta. Jag beskriver Söderbloms åsikter om tro, om Stockholmsmöte betydelse o s v. Jag ska belysa i mitt arbete att Nathan Söderblom ekumeniska verksamhet gjorde stor insats (i form av Stockholmskonferensen) för vidare utveckling i dialog mellan evangeliska och ortodoxa kristna , att den andliga enheten mellan evangeliska och ortodoxa var uppnått på konferensen. Jag tror att det är viktigt att veta lite om en människas uppväxt, för att man skall förstå hur den människans personlighet och världsåskådning formades. Därför kortfattar jag hans biografi.

II. Allmän bakgrund


Det finns många biografiböcker, denna av Ulle Nystedt (1931), Tor Andræ (1931), Stina Palmborg (1948). I min uppsats använder jag mest en senare version av Nathan Söderbloms biografi som är skriven av Carl- Gunnar Lundgren (1986).


Födelsen


Den 15 januari 1866 föddes Lars Olof Jonatan Söderblom i Trönö Prästgård, femton kilometer nordväst om Söderhamn. Fader Jonas, präst sedan fyra år, hade efter tjänstgöring i Nianfors nu kommit till Trönö.

Skolåren


På hösten 1875 tog Jonas Söderblom sin son Nathan till läroverket i Hudiksvall. Eftersom han ännu inte var fyllda 10 år, fick han gå som auskultant i det första året. Nathan gick naturligtvist och läste hos sin far i Bjuråkern, och konfirmerades 1881. Från pojkens anteckningar kan man även dra slutsatser om faderns teologiska uppfattning. Den byggde på Luthers katekes med starka inslag från väckelsens erfarenheter, och med faders visa förmaning att det är Guds mildhet som skall lysa igenom, inte Hans stränghet. Detta förblev en central tes för Nathan Söderblom som han bar med sig hela livet.
 Midsommardagen 1883 fick han tillfälle att omsätta sina kunskaper i praktiken, när han i Hälsingtuna kyrka höll sin allra första predikan.

Studenten 1883- 1894

Uppsala blev det närmaste målet för den 17 årige studenten. Efter 3 år var han färdig med filosofie kandidatexamen i klassiska språk. Professorn önskade att han skulle fortsätta med språkstudierna, då han ägde en brilliantspråkbegåvning. Men Nathan Söderblom ville bli präst liksom fadern. Genom fadern hade han redan som helt ung blivit intresserad av missionen, och han tog nu del i Studentmissionsföreningens arbete. Detta inriktade hans tankar på främmande länders religion och kultur, vilket betydde mycket för hans kommande livsverk. Som talare gjorde han sig bemärkt. Samma år han prästvigdes 1893, firades 300- års minne av Uppsala möte. Nathan Söderblom var detta år studentkårens ordförande.
 År 1890 genomgick Nathan Söderblom en religiös kris. Han reste till Northfield, Massachusetts, USA, på kristen ungdomskonferens. Han var vald till Förste kurator på G –H nation.


Under åren träffar han sin blivande fru – en ung studentska från Stockholm Anna Forsell. När Nathan som kandidat avlade sin teol.kand. den 14 dec. 1892 hölls en kombinerad examens och förlovningsfest på Gästrike - Hälsinge Nation. Den 15 mars 1893 prästvigdes Nathan Söderblom i Ärsta Kapell i Stockholm av biskop Gottfrid Billing. Den 29 april 1894 vigdes Nathan och Anna i Ersta kapell av Annas konfirmationspräst pastor Primarius Fredrik Fehr. Redan på följande dag, valborgsmässoaftonen avreste de nygifta på en kort smekmånad genom Tyskland med destination Paris.


En ny epok i Nathan Söderbloms liv tog sin början sommaren 1894. Världsmetropolen Paris blev den första anhalten där paret Söderblom gav sina tjänster till svenskarna i förskingringen, där Söderblom 1894-1901 var präst i den svenska församlingen och sjömanspräst i Calais, Boulogne och Dunkerque. 1901 blev han teol. Dr.vid universitet i Paris. Men från Paris fick han samma år göra en brådskande resa till hemmet i Norrala och faderns dödsbädd.


Sigtunastiftelsen

Nathan Söderblom hade en ”sällsam makt att skapa ett gynnsamt klimat för allt som ville gro och växa på kyrkans marker,” skrev Manfred Björkqvist. Han var med och grundade Sigtunastiftelsen och följde med stort intresse dess utveckling. Han talade vid hörnstensläggningen 1916, vid kapellet invigning 1918 och vid Humanistiska läroverkets invigning 1927. Under alla år var han stiftelsens inspektor och uppmuntrade med hjärtlig värme de intima konferenser som det hölls med folk med skilda samhälls – och åsiktsgrupper. Vid samma tid 1915, var han även med och grundade Stiftelsen för Sverige och kristen tro. Här höll hav även de beryktade Lutherföreläsningarna som sedermera utgavs i bokform med titeln: Humor och melankoli och andra Lutherstudier.


Konferensen i Stockholm


Nathan Söderbloms ojämnförligt största insats som internationell kyrkoman var att anordna den ekumeniska konferensen i Stockholm 1925. Med denna bragd förskaffade hansig själv en plats i den världsvida kristna kyrkohistorien, samtidigt som han höjde den svenska kyrkan status och skapade respekt för svensk teologi. Svenska kyrkan och dess teologi blev efter 1925 något man räknade med i internationella sammanhang.


Vid Stockholmskonferensen 1925 hade en viktig förändring skett. Söderblom hade lyckats lyfta nivån så till den grad att deltagarna inte bara kom som representanter för samfund, de var även officiella delegater med diplomatisk status för sina resp. länder. Med 600 delegater från 36 länder kan mötet karakteriseras som det första egentliga internationella kyrkomötet. Färgat av krig och splitring upptog dagordningen frågor om enighet och ansvar. Kyrkan, menade man, kunde inte stå vid sidan av samhället utan måste engagera sig i den enskildes sociala och ekonomiska situation och framför allt förebygga uppkomsten av krig. Mötets kärnfråga var huruvida människan skulle försöka bygga och etablera Guds rike här på jorden. Dessa frågor fortsatte att dryftas genom åren och blev till en rörelse med arbetsnamnet Life and work.


Stockholmskonferens var över. Det omöjliga hade gjorts möjligt. Många av deltagarna stannade kvar som ärkebiskopens gäster och de ekumeniska samtalen kunde fortsätta. Prof. Diessmann följde ärkebiskopen på en visitation till Skepptuna där de nåddes av budet att patriarken Photios avlidit under sin hemresa. Stockholms möte hade blivit en succé inte minst för Söderblom själv. Han hade knutit levande band mellan Europas söndrade kyrkor och fick nu i försoningens anda hjälpa på andra områden. Två polska biskopar som inte kunde förenas kallades till Uppsala för förlikning och några år senare var sekelgamla slitningar helade i samförstånd. Den litauiska kyrkostriden krävde en medlare och man vände sig till Sveriges ärkebiskop.

Ett mer officiellt erkännande av Söderbloms enande insatser kom året efter Stockholmskonferensen när han inböjts att predika vid öppnandet av Nationernas Förbunds Församling i Genève. Den stora triumfen och belöningen lät vänta på sig till den 11 december 1930 när norska stortinget överlämnade Nobelsfredpris som ett erkännande av det kyrkliga enhetsverkets betydelse för världsfreden.


Om man sammanfattar kort viktiga händelserna i Nathan Söderbloms liv:

1866 Född i Trönö prästgård


1881 Konfirmerad i Bjuråkern


1882 Student i Hudiksvall, höll första predikan i Hälsingtuna


1886 Fil känd i språk i Uppsala, påbörjade teologiska studier

1893 Prästvigd


1894 Gift med Anna Forsell. Pastor i Svenska Kyrkan i Paris


1901 Professor vid Uppsala universitet, kyrkoherde i Heliga Trefaldighetskyrkan


1914 Ärkebiskop


1917 Nordiska kyrkomötet


1925 Ekumeniska mötet i Stockholm. Söderblom arrangerade denna första ekumeniska konferens efter första världskriget. De stora europeiska kyrkorna var närvarande utom påvekyrkan som fick stå där med skammen att inte vilja delta.


1930 Nathan Söderblom erhöll Nobels fredspris


1931 Nathan Söderblom avled den 12 juli. Han begravdes nedanför domkyrkans högaltare

III. Nathan Söderbloms åsikter om den kristnas enhet


Nathan Söderblom är alltjämt aktuellt som ekumen, religionshistoriker, teolog och som en lysande svensk ärkebiskop vars visitationsprotokoll säkert kommer att bli klassiska dokument. Han var kanske detta århundrades störste svenske vältalare och han var en lysande essayist, även i litterära ämnen. Jag skriver om hans ekumeniska arbete, därför ska jag hålla mig vid hans skrifter och tal just om de kristnas enhet, om ekumeniska mötet i Stockholm och om hans syn på gudstro.


Eftersom hans största insats i hans ekumeniska arbete var att anordna den ekumeniska konferensen i Stockholm 1925, tar jag mycket material just från hans bok ”Kristenhetens möte i Stockholm”. I förordet till denna bok betygar Nathan Söderblom att han i den ekumeniska saken sett ”en helig, oundkomlig plikt”. På ett ofattbart sätt hade också hans livs utveckling visat honom hän mot denna uppgift. Den ekumeniska tanken framstår som en vittnesbörd om den inre enhetlighet och konsekvens, som kännetecknar Nathan Söderbloms hela livs gärning. I det här avsnittet skriver jag om hans relation till den ortodoxa kyrkan i belysning av Stockholmskonferensen, hans syn på tro och hans ekumeniska vision.

III.1 Frågor som tagits upp på Stockholmsmötet

1) Det ekumeniska mötet i Stockholm koncentrerade sig i lösningen av gemensamma mänskliga ödesfrågor och fredsfrågan. Så här förklarar Söderblom Stockholmsmötet syfte: I stället för att ägna sig åt att åstadkomma en enande fråga om dogmer, riter och kyrkokonstitutioner har konferensen tagit till sin uppgift att fördjupa och stärka det för alla kristna gemensamma. Byggande på denna oförlikneligt säkra grund och hämtande ledning från det heliga ordet, har konferensen ägnat sin uppmärksamhet och sitt arbete åt ett stor antal av de viktigaste problem, som nu uppröra världen inom de skilda länderna eller i vad som träffande kallats nationernas inbördes beroende.
 I kapitel 5 om Ekumeniska mötets huvudfråga skriver han: ”Guds rike blev Ekumeniska Mötets behärskande huvudfråga, fastän orden icke stå att läsa på programmet, och fastän ingen överenskommelse hade ställt upp detta ämne för betraktelse, bön och föreläggning. Ju mer man ser in i detta faktum, desto större växer det inför våra ögon.”


2) Söderblom förklarar skillnaden (mellan evangeliska och ortodoxa) i uppfattning av Gudsrike, vilket varit huvud frågan på konferensen: Frågan om Gudsrike sysselsatte på Mötet måhända icke de ortodoxe lika mycket som västerlänningarna. Men om också Orientens kyrka står i stort sätt främmande även för åtskilligt som evangelisk kristendom har gemensamt med romersk i den västerländska kristenheten, så äger dock denna österns Ortodoxa kristenhet i fråga om Gudsherravälde en förmån, som S.A. Fries på sin tid gjorde gällande med en romantisk förväntning. Den ortodoxa kyrkan läser Nya testamentet på grundspråket och är icke i uppfattningen av uppenbarelsen bunden vid den skolastiska intellektualismens glasögon. Österns tro har icke likt Rom beslagtagit Guds rike för kyrkans räkning.


III.2 Stockholmsmötet betydelse


Stockholms möte öppnade möjligheter till gemenskap mellan evangeliska och ortodoxa kyrkan. Viktigast för Söderblom var den djupa andliga enheten. I kapitel 20 skriver Nathan Söderblom: Det innersta och starkaste intrycket var den andliga enheten, som fick sitt heliga och monumentala uttryck såsom aldrig annars i nattvards gång i Engelbrekts kyrka. Då män av skilda riktningar och konfessioner knäböjde kring Herrens bord, som borde vara alla uppriktiga kristnas föreningspunkt, men som genom ett grymt nit blivit platsen för en söndring som ånyo korsfäster Herren. Uppenbarade sig trots djupa och verkliga olikheter enheten, så beror detta först och sist på att vi kände Guds andes mäktiga närvaro i den tukt, som härskade under hela Mötet. Det var nog bra att mötets arbete till det yttersta upptog uppmärksamheten. Men ännu mer berodde enheten på den förhärskande plats, som gudstjänsterna och den gemensamma andakten intog. Inblicken i vår djupa andliga enhet främjades av personligheter, vilkas närvaro och andliga liv är en renande och försonande kraft. Här är mitt beklagande lika stort, som min tacksamhet emot Gud. Jag såg dessa kära ansikten. Jag betraktade för första gången personer vilkas verk jag sedan länge vällsignat, utan att kunna, på ett par tre undantag när, erhålla möjlighet till ett samtal och en hällarnas förtroliga umgängelse med de under dessa alltför uppfyllda dagar. Jag tackar Gud för dem, och jag känner mig sammansluten med de för tid och evighet.

Är det en dröm eller är det en bönhörelse, att vi redan hava begynnelsen till en organiserad samverkan mellan den evangeliska och den ortodoxa kristenheten?
 Många gånger i sitt arbete betonar Nathan Söderblom betydelsen av samverkan mellan den evangeliska och den ortodoxa kristenheten. I sista kapitel skriver han vad Stockholmsmötet åstadkom för både parter: Vi lärde oss att bättre känna och högre skatta varandra samtidigt med att vårt eget heliga andliga arv blev oss klarare och kärare. Evangeliska kristna kom och sade: Vi hade ingen tanke på att våra ortodoxa bröder hade något att ge oss, som vi behöva. De andra yttrade: Vi ortodoxa orientaler hava nu så som aldrig tillförne sett, hur evangeliet förenar oss med våra evangeliska bröder, och hur mycket de kunna ge oss i samma mån som de respektera egenarten i vår kyrka.


III.3 Det centrala i kristendomen är Kristus

Eftersom den evangeliska och den ortodoxa kyrkan har samma tro – kristendomen, framhåller Söderblom ofta Jesus Kristus roll för enhet: At detta första grundliga möte mellan huvudtyperna av evangelisk och ortodox fromhet icke kristalliserade ut motsatser, utan utlöste andlig enhet och arbetsvilja, har nog sin grund i det som ofta framhålles i den mängd av böcker och avhandlingar och artiklar, som började behandla och förarbeta Mötet i väntan på de stora officiella publikationerna. Den enhet, som förnams framförallt i den gemensamma gudsdyrkan, men trots svårigheter och motsatser i själva arbetet sökte icke uttryck i en formel, men var till finnandes och uppenbarades i samlingen kring Gudsherraväldets upprättare och fulländare, Jesus Kristus.


Teologisk –religiös utveckling förde Söderblom fram till en fast tro på det centrala i kristendomen, Kristus och Kristi kors. I ”De kristnas enhet” skriver Söderblom varför de kristnas enhet är nödvändig i ljuset av Jesus liv och gärningar: Enligt Jesus tydliga ord, som apostlarna ytterligare inskärpt. Och enligt Jesu hela liv och föredöme, är de kristnas söndring en synd och en skam, som måste svida på våra samveten. Enhet i ande och sanning är svår att förverkliga. Är det icke lugnast att stanna vid det gamla, nämligen vår invanda söndring och vanmakt?


Varför har Kristus kommit, talat, verkat, lidit och dött? Svar: för att världen skall se att Gud har sänt honom. Men vi kristna förhindrar honom vår söndring Frälsaren att utföra sin frälsnings verk. Vi förhindrar människornas tro på honom. De kristnas enhet är nödvändig för att världen må se och erkänna vem Herren är. Vår söndring korsfäster ånyo alltjämt Herren. Vår söndring prisgiver honom åt smälek och förakt. Nu liksom då. Söndringen är således icke blott en olägenhet. Den är ett brott. Enheten är icke en vacker tanke. Den är helt enkelt Kristi bud, vår ovillkorliga plikt.

Har någon märkt detta så kan hans samvete aldrig mer vänja sig vid söndringen. Bristen på enhet bränner honom så som eld. Enheten är icke en modesak, en tidsriktning, en blek vällmening, varmed snälla människor söka dölja för sig och andra den hårda verkligheten, de avgrunder som tiden öppnat mellan människorna. Nej, enheten är en helig plikt. De kristnas enhet är förvisso icke utan vittnesbörd. Den visar sig först och främst i kärlekens gärningar, i kärlekens hängivenhet, i dess självförglömmelse, i kärlekens uppoffring och tålamod. Vidare i ordet, i tron, i bönen, framför allt i bönen Fader vår, i de heliga handlingarna, framträder kristenheten så som en kropp och som en ande.


III.4 Den ekumeniska rörelsen betydelse för världen


Nathan Söderblom var internationellt orienterad ekumen. Han var övertygat att bakom de olika troslärorna ligger tron själv. Han skulle i sin senare ekumeniska förkunnelse komma att hävda en på denna förtröstan grundad trosgemenskap som förutsättningen och grunden för kyrkornas samverkan på de sociala och mellanfolkliga problemens område.

Så här skriver han om den ekumeniska betydelsen för världen: Världsförbundet och den ekumeniska väckelsen är så nära befryndade och uppbäras i sådan utsträckning av samma män och organisationer att spörsmålet om deras ännu närmare förening endast torde vara en tidsfråga. Det gäller frid på jorden, frid mellan folken, frid mellan de olika grupperna och riktningarna och arbetsuppgifterna inom samhället, icke en falsk frid som överskyller motsatserna, utan en frid som framgår ur omvändelsen från världens väsende och egenviljans förbannelse till Guds rättfärdighet och kärlek uppenbarat i Jesus Kristus.


Redan i studentåren (1890) på Northfield-mötet under sin resa i Amerika upplevde Söderblom den kristnas kyrka internationella natur. Enhet och frihet i förening, enhet i mångfald, förblev alltid Nathan Söderbloms ekumeniska program. Northfield-mötet blev för den unge Uppsala-studenten en ojämförlig upplevelse både av den kristna kyrkans universalitet och av hennes enhet. I en artikel om Northfield-mötet, som Söderblom skrev efter sin hemkomst, är det just dessa båda intryck han framhäver: ”När man befinner sig i denna församling ibland bröder från Nordamerika alla trakter, från Storbritannien, från den europeiska kontinenten, från Japan, samtidens märkligaste missionsfält, kanske lysande till en, som med den inföddes kännedom och kärlek talar för Kinas millioner, eller till den mörkhyade indianens darrande stämma när han, till förmån för sitt folk, vädjar till den kristliga kärleken, vem kan göra detta utan att känna universalismen av Kristi rike, men ock vidden af en kristens ansvar.”


III.5 Reformationens roll för enhet


Den fina studien ”Lynne och religion hos Martin Luther”, 1920 innehåller tankar och uppslag till en psykologisk helhetssyn på reformatorn, som Söderblom vidareutvecklad i ”Humor och melankoli och andra Lutherstudier” 1919 en bok som också säger mycket om honom själv.

För sin religiösa universalism finner Söderblom stöd hos Luther. Han framhåller att Luther från början icke syftade till någon kyrkoschism: han utstöttes ur den romersk- katolska kyrkan och tvingades därigenom till en ny kyrkobildning. Men när Luther i sin förklaring till Tredje artikeln i Lilla katekesen avlägger sin bekännelse till kyrkan, sker det utan varje polemik mot eller avståndstagande från andra samfund.

I kapitel ”Kyrka i nutiden” skriver Söderblom att Reformationen har universell uppgift att samla kristenheten i dess helhet: Alla kristna vet att Gud alltjämt uppenbarar sig i de enskilda själarnas väckelse och nyfödelse. Men även i historien måste vi spåra Guds verk. Här framhåller jag endast vårt särskilda anspråk, som består däri, att vi till tro Martin Luther en uppgift för hela kristenheten. Han hade av Gud erhållit ett uppdrag, icke endast för en del av kyrkan utan för hela kyrkan. Reformationen betydde inte brytande av sammanhanget, utan en fastare anknytning till uppenbarelsens historia efter förfallet, och en ny andlig skapelse. Vi har mycket att lära av andra kristna samfund, evangeliska, grekiska och romerska. De har framför oss många sköna gåvor i fråga om gudaktighetens övning, ändamålsenliga inrättningar, sammanhållning, handlingskraft, arbetets fördelning. Jämförelsen med dem kan för oss vara hälsosamt förödmjukande. Vi vill icke utstöta något kyrkosamfund ur kristenheten. Men vi måste förstå att den evangelisk – lutherska insikten i evangeliet och i Frälsarens väsen och verk är bestämd för kyrkan i dess helhet.


III.6 Nathan Söderbloms åsikter om tro


Eftersom syn på kristendomen låg till grund för Nathan Söderbloms ekumeniska strävanden tror jag att det är viktigt att berätta om det. Några uppsatser belyser arten av hans kristna grunduppfattning.

”Tro, Gudstro” (så tidigt år som 1902) från en tid, då han ännu var rätt okänd och ingen drömde sig honom som ärkebiskop och världsberömdhet. Han ger här en utmärkt föreställning om sin ståndpunkt. Han berör kunskapsteoretiska och andra filosofiska frågor och vänder sig med stor kraft mot alla de som tror, att tillvarons innersta gåtor kan lösas av naturvetenskapen: ”Den materialistiska och monistiska tron stannar icke vid vetenskapens grundsats, sammanhanget, utan gör dess hypoteser till en ny konstig mytologi. Finner man sedan att denna så kallade naturvetenskapliga trossbekännelse uppradar sina satser utan att gå in på de egentliga problemen, vår känsla av ansvar, pliktens ovillkorliga makt över varje beräkning, de andliga värdenas roll och den lidande och kämpande människoandens mysterium, då finner man att denna teori är en döljande slöja, kastad över verkligheten som jag hellre tar med dess skriande motsatser och gåtor än en ljugande förklädnad”.


Han fortsätter om tro: Jag går ett längre och säger: det är oundgängligt att tro. Ingen kan leva ett mänskligt liv utan att tro. En tro ligger till grund för varje livsåskådning som förtjänar detta namn – Jag talar ändå här icke endast om livsåskådningar som har en positiv karaktär som äga innehållsrikedom. Nej, själva vissheten om att man ingenting kan veta, är en rest av tro. Här undantagas sålunda endast sådana människor som leva som djur. Förstå mig rätt. Att leva som ett djur betyder för mig ingenting elakt eller styggt – liknelsen mellan visa människor och ett visst husdjur är för övrigt en förnärmelse mot detta nyttiga kreatur – att leva som djur betyder för mig endast att leva omedvetet och utan allvar. Det finns en naturlig livslust, som räcker en bit framåt att leva på. De besvärliga frågorna rörande livet komma icke fram och hindra. Det går med den egna farten. För många människor tyckes det gå så hela livet. Någon gång kommer nöd eller sorg eller eftertanke och säger stopp. Men hur der är få de maskiner igång igen, utan att skaffa sig den nya kraft, som heter ett mål att leva för, en åskådning, en tro att leva på.


Kristendomen är för Söderblom den starkaste skapande andemakten i världen. Han slutar: ”Vi måste leva på en tro.” Valet står ej mellan tro och vetenskaplighet utan mellan tro och tro, eller mellan tro och klentro. Den valda tron skall såsom William James säger, kanske inte få ”det vetenskapliga beviset” på att den är riktig eller oriktig förrän på domedagen eller någon annan sådan dag. Men då kan det hända att den som inrättad sitt liv efter en alltför knappt tro får höra av någon trogen och hängiven kämpe ungefär vad Henrik IV efter en stor seger sade till den senfärdige Crillon: ”Gå och häng dig, Grillon! Vi har kämpat vid Arques. Men du var inte med!” Människa skiljer sig från de andra levande varelserna med att hon har medvetande. För Söderblom är det oerhörd viktigt att en människa har inte bara sitt förnuft till fånga utan har också en tro att leva på.


I sin bok ”Tre livsformer” i kapitlet 3 skriver han: Det mesta av min andliga kraft har jag ägnat åt religionens utforskning. Ingen del av mitt alltför mångskiftande och dock kanske i grunden enhetliga arbete har skänkt mig en renare tillfredställelse. Då jag står öga mot öga med den studerande ungdomen vid Köpenhamns Universitet, är det mig ett kärkommet tillfälle att säga ett ord härom. Vidare äga en enligt min mening de tre drifter hos människan, som göra henne till människa i egentlig mening, nämligen kunskapsdriften, idealhungern, och Gudslängtan, på djupet en innerlig frändskap med varandra.


Om Kristendomen säger han: ”Att en ovärldslig och uppoffrande innerlighets andehänryckning och försakelse tillhör det goda glada budskapets kristendom, lär väll vara uppenbart för var och en, som icke tappat bort evangelium i formväsen eller oandlighet.


Men även vetenskapens sökande sinne och orädda tillit till sanningen trivs bra med gudsförtröstan.


I samma arbete finns det många funderingar hur en kristen skulle leva, till ex.: ”Det är icke nog att dina dagliga synder förlåtes, utan den gamla människan i dig måste dö. Först skall hjärtat förvandlas, sedan komma goda gärningar från ett gott hjärta. Således är kristendomens väg den rätta. Börja med hjärtat.


IV. Analys


Enligt min mening skulle alla religiösa och kyrkliga ledare sträva efter den kristnas enhet, som människan strävar efter sin helhet. Nathan Söderblom var den största av dem. Han var en människa som hittade sitt livs mening i att förena de kristna. Han hade en universell syn på religionen. För honom var kyrka inte bara en maktinstitution utan ett hem, vilket kunde ge människor tröst i deras hårda liv och svar på deras svåra psykologiska frågor.


Söderblom har lagt mycket tid på den internationella ekumeniken. Biskop Aulen har kallat honom ”den ekumeniske kyrkofadern”, och den franske pastorn Hoffman har betecknat honom som ”ekumenismens profet”. Det var framförallt genom Söderbloms ansträngningar som det ekumeniska mötet i Stockholm 1925 kom till stånd, och han var detta mötes centrala gestalt. Det ekumeniska stormötet förstärkte Söderbloms ställning som internationell kyrkoledare. Samtidigt gav det honom nya perspektiv på Svenska kyrkas framtidsväg.


Under de två tusen år efter Kristus födelse hade Kristendomen inte bara sin spridning men även splittrade den sig till många olika grenar. Orsaken låg i en väsentlig skillnad i folklynnet och den religiösa uppfattningen av kristendomen samt en olikartad kulturutveckling. Därför finns det många skiftande trosåskådningar, vilka ofta på de mest fundamentala punkter utesluter varandra. Hur är det möjligt att förena dem i en och samma organisation? Det enda svar man får på den fråga är Söderbloms: bakom de olika trosåskådningarna ligger tron själv. Med andra ord: ur ekumenisk synpunkt är alla dessa mångskiftande åskådningar endast olika uttryck för en och samma tro.


För Nathan Söderblom handlar ekumenik mindre om samgående och mer om dialog. Praktiskt samarbete är viktigare än att försöka lösa de gamla trostvister som en gång åstadkom splitringen. Efter kriget var huvuduppgiften att finna kyrkans gemenskap i lösningen av gemensamma mänskliga ödesfrågor, inte minst fredsfrågan. Höjdpunkten i dessa strävanden blev det ekumeniska stormötet i Stockholm och i Uppsala i augusti 1925, som kallade kristenheten till Life and Work.


Men Söderblom mötte kritik för att han ägnade alltför stort intresse åt den internationella ekumeniken och inte lyckades lösa någon av de stora inomkyrkliga frågor som stått på dagordningen, när han tillträdde som ärkebiskop. För Söderblom var internationella ekumeniken aktuell eftersom han hade universell syn på religionen. Den svenska kyrkan var för Söderblom ett led i den ena, allmänneliga kyrkan. ”Hon är för oss den kristenhet”, skriver han om Sveriges kyrka, ”i vilken anden kallat och församlat oss i Jesu Kristi tro, och genom henne tillhöra vi hela kristenheten på jorden.”


Stockholms möte var för Söderblom en begynnelse till en organiserad samverkan mellan den evangeliska och den ortodoxa kristenheten. Det viktigaste för Söderblom var att den andliga enheten var uppnådd på Konferensen. Som Biskop Hemels sagd: Om det är sant att mänskligt talat Guds rike icke uppbygges genom organisationer utan genom personligheter, då måste det också i fortsättningen ha betydelse, att vi från olika kyrkor och folk personligen möttes och lärde förstå varandra. Men också i sak hava vi redan i Stockholm på väsentliga punkter kommit varandra närmare.” De kristnas förening är endast en tidsfråga för Söderblom. Det gäller frid på jorden, frid mellan folken, frid mellan de olika grupperna och riktningarna.


V. Slutsats


Efter alla mina litteraturstudier har jag fått fram en bild av Natan Söderbloms ekumeniska verksamhet med hänsyn till hans relation till den ortodoxa kyrkan. Han var både nationell och internationell. Man kan se honom som svensk och världsmedborgare, som svensk ärkebiskop och världsvid ekumen. Nathan Söderbloms ekumeniska insats är av stor betydelse för den världsvida kristna kyrkohistorien. Han strävade efter alla kristnas gemenskap och samförstånd mellan de evangeliska och de ortodoxa. Om man tänker på de sista tio århundradenas kyrkohistoria, så är det nästan otroligt, att man på Stockholmskonferensen kunde se ortodoxa kyrkofurstar och protestantiska professurer räcka varandra handen i den heligaste gemenskap. Mycket mänskligt och oandligt också gjorde sig gällande på mötet, det var en religiös samling omkring Kristus. Mötet har satt spår efter sig i den följande ekumeniska utvecklingen.

Nathan Söderblom var ett levande band mellan Europas folkkyrkor, en andes budbärare, som blev hörd och förstådd överallt och genom vilken människor från skilda världar lättade upp sitt hjärta för varandra. Hans stora tanke: fred och samförstånd svarade mot den längtan, som växt sig så stark i efterkrigsårens splittrade värld, och dock förefaller det omöjligt att avgöra, om det var hans idéer, som fäste världens uppmärksamhet på hans person, eller om det icke snarare var den gåtfulla makten hos denna märkliga personlighet, som förde den ekumeniska tanken till seger. Han vann snart nog en erkänd ställning som en av protestantismens ledande personligheter, och hans namn blev till sist ett av de få stora som världen känner.


Eftersom hans starka personlighet ligger i grund för hans ekumeniska verksamhet, säger jag några ord om Söderblom som person. Den som lockade mest var hans enkelhet. Han hörde inte till dem som blir uppblåsta av sina värdigheter. Alla som träffade honom trodde att han var lycklig och harmonisk människa. Ensam utkämpade han sin själsnöd. Han var ett stöd för många, och han var ett stöd för sig själv. Och hela sitt liv blev han en sökande och forskande ande, samtidigt som han ägde en djup inre fromhet och gudsförtröstan.


Jag skulle tillägga att Nathan Söderblom hade goda kunskaper i, och visade alltid ett stort intresse för konsten i vilken form den än uppträdde. Som kulturkonsument var han en kräsen finsmakare och som producent yttrade sig hans kunskaper främst inom talets och musikens områden. Sång och musik spelade en stor roll i Nathan Söderbloms liv ända från begynnelsen i Trönö prästgård till jordfästningen i Uppsala domkyrka. Vid 1900-talets början fanns det få människor som talade ett främmande språk. Söderblom talade minst tre flytande och ansågs som ett språkgeni.

Efter Söderbloms död togs ett initiativ att samla uttalanden från vänner och prominenta personer rörande deras kontakter med den svenske ärkebiskopen. De svenska och skandinaviska bidragen publicerades för sig och i Hågkomster och livsintryck XIV samlades brev från utländska dignitärer. Ett 70- tal personer hörde av sig varav ett 25-tal var universitetsprofessorer och ett dussin biskopar eller ärkebiskopar. De representerade olika samfund inom kristenheten inklusive de Ortodoxa och Katolska kyrkorna, samt någon lekman från frikyrkan. Minnestalsamling heter ”Den spelande fontänen”. Samlingen avslutas med författarens Oscar Krook ord: ”Fontänen har tystnat…För fontänens praktfulla spel glömma vi lätt de djupa källflöden, det hårda tryck, den ihärdiga kraft, som ensamt möjliggjort det trotsiga gäckandet av tyngdens ande.”
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