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1. Biskop Anders förord

D

et har hänt mycket inom ekumeniken
under denna femtioårsperiod. På sitt
stilla och ödmjuka sätt har FKE haft ett
fördolt, men viktigt inflytande på denna
utveckling. Som en mycket kort och kanske alltför
förenklad sammanfattning skulle man kunna säga,
att det ekumeniska klimatet i Sverige fungerar ypperligt på det mänskliga och personliga planet, men
att den mer djupgående dialogen om viktiga dogmatiska och etiska frågor ligger på is. I dessa dagar

av universell flyktingkatastrof kan man lugnt säga
att den stora majoriteten av kristna i Sverige känner
ett gemensamt engagemang. Detsamma gäller den
stora utmaning som den globala klimatkrisen utgör,
där påvens encyklika Laudato sí kan sammanfatta
den svenska kristenhetens syn på hotet mot Guds
skapelse. Vi kan säkert hitta några liknande ämnesområden, där vi kristna samfällt ställer oss bakom
viktiga sociala och etiska frågor. Det är naturligtvis
ytterst glädjande att vi på dessa områden kan ge ett

SIDA 4		

gemensamt vittnesbörd. Det är symptomatiskt att
det ofta rör sig om frågor som i katolsk tradition
brukar härleds ur naturrätten, som sedan behöver
kompletteras genom ett mer evangeliskt och profetiskt engagemang.
Samtidigt står FKE för en ekumenik som vill
gå mycket längre än så. I en tid när många ser på
ekumenik bara som ”försonad mångfald”, alltså
tolerans och respekt för att de andra har en annan
trosuppfattning, vill FKE verkligen betona den
ursprungliga meningen med ekumeniken, alltså att
vara en av Anden driven längtan och strävan efter
den fulla, synliga kyrkliga enheten i tron på Kristus till Faderns pris och lov. Därför är FKE trots
sin litenhet och anspråkslöshet en profetisk röst i
Sverige av idag. Jag kan bara beklaga att det är så
få som vill lyssna och ansluta sig till denna försynta
och svaga lilla stämma i mediebruset. I dagarna när
debatten kring den Heliga Treenighetens komm-

FKE -Gs ledning på besök hos
den tidigare katolske biskopen
Hubertus Brandenburg. Från
vänster Henrik Roelvink
OFM, broder Caesarius,
Margareta Agrell, biskop
Hubertus, pater Raymond
Crochet OP, Åke Göransson.
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unitet i Rättvik rasar för fullt är denna röst mer
nödvändig än någonsin.
Det är aldrig helt lätt att entydigt tolka tidens tecken och läsa in Andens försynta röst i det som händer,
men en sak är säker: vägen till den fulla enheten i
Kristus banar sig alltid en väg. Under dessa femtio
är har vi sett ett närmande mellan frikyrkliga och
katoliker, mellan lutheraner och koptisk-ortodoxa,
en djupare förståelse för kyrkofäderna från öst och
väst i hela den protestantiska kristenheten. Alla dessa – och många andra - hoppfulla tecken måste vi
glädja oss åt och ta emot som ett Guds tilltal och en
uppmaning till bön för en ännu större och djupare
enhet. Det är vårt bästa sätt att gratulera vår kära
femtioåring FKE på Ad multos annos!
Stockholm 30.9.2015, Sankt Hieronymus
+Anders Arborelius ocd
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2. "Jag vill alltid be om återföreningen"

D

en 23 november 1965 bildades FKE, Förbundet för Kristen Enhet. Och den 8
december 1965 avslutades Andra Vatikankonciliet. Det är inte så konstigt att de här två
händelserna inträffade samma höst. Många års både
försiktiga och djärva ekumeniska gränskorsningar
hade synliggjorts. Böner från olika håll hade smält
samman med Jesu bön till Fadern om "att de alla må
vara ett."
Caesarius Cavallin, hedersordförande i FKE och
tills nyligen fader i Östanbäcks kloster, är kanske
den mest uppmärksammade av de svenskkyrkliga
teologer som under hela livet sökt vägar till Svenska
kyrkans återförening med Katolska kyrkan.
Hans kyrkosyn fick sin grund i konfirmationsundervisningen och av de högkyrkliga banbrytarna Bo Giertz och Gunnar Rosendal, berättar han,
och naturligtvis också i hans egen, av dem präglade
familj. Men 1958, då Hans Clemens Caesarius var
20 år, bröts den kyrkliga gemenskapen.
- En moster först, sedan min mor och min bror konverterade till den katolska kyrkan och min far visade
sig vara på väg att göra detsamma, berättar han. Det
gjorde förstås ont. Nu kunde vi inte längre gå till
nattvarden tillsammans. Året innan hade jag besökt
England och tagit starka intryck av anglo-katolicis-
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men. Där stötte jag också på den engelska termen
"corporate reunion", det vill säga möjligheten att en
hel kyrka återförenas med den katolska som ett alternativ till en individuell övergång.

Men inspirationen till bildandet av FKE 1965 kom
från flera olika håll. 1959 inbjöd dominikanfäderna
i Lund en grupp unga teologistuderande till teologiska samtal. De fick utförlig information om det
ekumeniska koncilium som påven Johannes XXIII
Fadern dog året därpå. Julen innan hade han köpt sammankallat i Rom, något som vittnade om en ny
en bok åt sin son. Den handlade om abbé Paul Cou- öppenhet. "Vårvindar", kommenterar broder Caeturiers liv. Och nu hämtar broder Caesarius just sarius.
denna bok och lägger den på bordet i samlingsrummet i Östanbäcks kloster där vi sitter och samtalar. 1960 blev ett antal teologistuderande runt LauDet visar sig att den kom att betyda mycket för både rentiistiftelsen i Lund informerade om bildandet
honom och för den målsättning, det handlingspro- av den tyska sammanslutningen Bund für evangegram, som tillhör Förbundet för Kristen Enhet.
lisch-katholische Wiedervereinigung. Caesarius
berättar med vilken entusiasm studenterna hakade
Paul Couturier var katolsk präst och matematiklära- på och inbjöd den evangeliske pastorn Max Lackre i Lyon. Det var han som 1934 vidgade den årliga mann att komma och föreläsa i Uppsala och Lund
böneveckan, som instiftats 1908, till att gälla hela om en möjlig evangelisk-katolsk återförening. Detta
kristenheten under namnet Böneveckan för kristen inspirerade enhetsfrämjarna men väckte irritation
enhet. Han myntade de så småningom bevingade på andra håll. Då framkom också en skillnad mellan
orden om "den enhet som Gud vill, på det sätt som det tyska och det svenska enhetsarbetet - i Sverige
han vill, vid den tidpunkt han vill, med de medel han vände man sig inte bara till evangeliska och katoliker
vill". För honom var den korporativa, gemensamma, utan också till ortodoxa och frikyrkliga.
återföreningen den normala enhetsvägen.
I Tyskland hade både evangeliska och katolska
- Det var Couturiers budskap jag nu kunde förm- präster dött martyrdöden i koncentrationslägren
edla till mina vänner på Laurentistiftelsen i Lund, 15-20 år tidigare, påminner broder Caesarius. Där
möjligheten att kollektivt eller i grupp återförenas fanns en grogrund för det politiska samarbetet melmed Rom i stället för individuellt. Tankarna på kon- lan protestantiska och katolska regeringsföreträdare
version var ju hela tiden aktuella. Vår besvikelse över som kan ha positivt påverkat det ekumeniska klimadet politiserade kyrkomötet 1958 var stor.
tet i Europa.
Och det är uppenbart att det är detta, den korporativa återföreningens projekt, som i hög grad präglat
broder Caesarius ekumeniska livsgärning, både inom
FKE och Heliga Korsets Brödraskap i Östanbäcks
kloster, vilket i sin helhet har medlemskap i FKE.

Gruppen i Lund tog med dominikanernas hjälp
djärva initiativ under våren 1961. Biörn Fjärstedt
förde talan vid ett möte med den apostoliske nuntien för Norden, ärkebiskop Bruno Heim, för att be
honom verka för att en biskop från Svenska kyrkan
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skulle bli observatör vid konciliet i Rom som skulle
öppnas året där på. Gruppen föreslog Olof Herrlin
men biskopsmötet valde Sven Silén.
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Bengt Holmberg, Christer Pahlmblad, Martin Lind.
Benediktinpatern Andreas Rask talade utifrån det
katolska perspektivet. Det handlade om en ny och
för många djärv satsning på en korporativ återfören-Andra Vatikankonciliets dekret om ekumeniken, ing med den katolska kyrkan, inspirerad av både tysUnitatis Reintegratio, 1964 var ytterligare en glad ka "Bund" och Andra Vaticankonciliet.
överraskning på många sätt. Här framkom bland
annat att det finns två vägar till förening, enskilda Caesarius Cavallin och Biörn Fjärstedt hade båda vid
övergångar och korporativa och båda var av Den tiden för bildandet prästvigts för Visby stift. Caesarhelige ande.
ius blev FKE:s förste sekreterare, senare ordförande
och hedersordförande. Han hade 1960, tillsammans
Efter alla dessa positiva framsteg är det förståeligt med tre andra, bildat Heliga Korsets Brödraskap,
att upprördheten blev stor när Svenska ekumeniska först med en kommunitet 1965 i Barkarö, därefter
nämnden beslöt att inte inbjuda den katolska kyrkan 1970 i Östanbäck där han blev husfader år 1983.
till 40-årsfirandet av det ekumeniska mötet i Stock- Biörn Fjärstedt, FKE:s förste ordförande verkade
holm år 1925.
under många år i Indien och blev så småningom
biskop i Visby. Båda har varit FKE trogna under alla
- Denna signal om stagnation blev startskottet för de 50 åren och blir fortfarande självklara mittpunkbildandet av Förbundet för Kristen Enhet. Med i ter vid FKE-samlingarna.
bilden fanns också upplevelsen av den inomkyrkliga striden kring prästvigning av kvinnor från 1960. Antalet medlemmar i FKE ökade, till största delen
Många av oss högkyrkliga som upplevt en ekumeni- från Svenska kyrkan och Katolska kyrkan samt några
kens vår på olika håll i Europa blev oerhört frustre- ortodoxa och frikyrkliga. Kontakter med andra ekurade över den förstelnade svenska ekumeniken.
meniska sammanslutningar i både Europa och Nordamerika utnyttjades flitigt. "De drog i gång oss",
- I augusti 1965 besökte jag ett anglikanskt kloster i säger Caesarius. Målet var hela tiden detsamma.
England, som präglades av entusiasm inför förnyelsen. Där hade jag en sömnlös natt fylld av frågor. Vad - Runt 1970 kom rapporten om en djärv ekumenhåller vi på med i Sverige? Mitt i allt detta positiva? isk modell från de tyska inspiratörerna. Det handNu måste vi äntligen ut ur vår ankdamm!
lade om ett förslag från kardinal Lorenz Jaeger att
evangeliska pastorer med utgångspunkt i katolsk tro
Och så kom dagen! Den 23 november 1965 bildades skulle kunna få katolsk prästvigning utan att lämna
Förbundet för Kristen Enhet hos Jesu Moder Mari- de evangeliska landskyrkorna som en förberedelse
as Systraskap i Malmö. Närvarande var bland andra för en kommande återförening.
Caesarius Cavallin, som tagit initiativet till samlingen, Biörn Fjärstedt, Ingmar Svanteson, John Josten, FKE utsåg en teologisk kommission som bearbeta-
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de de tyska dokumenten för svenska förhållanden.
Det fick till följd två svenska dokument: "Kyrkoskiljande läroskillnader?" i den dominikanska tidskriften Lumen och "Katolsk tro i Svenska kyrkan" i tre
upplagor. Den senare skriften ville formulera ett ja
till katolsk tro "så att den kunde accepteras av Svenska kyrkans biskopar som överensstämmande med
Svenska kyrkans bekännelse", sammanfattar Caesarius. Dokumenten skulle bäras av "en konkret
gemenskap, öppen för att integreras i den Katolska
kyrkan utan att bryta kommunionen med den svenska kyrkan".
1972 i Rättvik fick denna gemenskap ett ännu mer
konkret uttryck inom FKE. "Den ekumeniska modellen", FKE-G, där G stod för gemenskap med ett
särskilt prästkollegium i fokus.
1973 presenterade bröderna Cavallin, Caesarius och
Lars, modellen för Enhetssekretariatet i Rom tillsammans med Bund für evangelisch-katolische Wiedervereinigung i samma ärende. Samtidigt lades modellen fram också för Svenska kyrkans biskopsmöte.
Det blev en lång tid av väntan för de engagerade som
delade spänning och viss ängslan. 1979 kom beskedet från det svenska biskopsmötet att tiden inte var
mogen för "Modellen". Året efter kom beskedet från
Rom.
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bestämt avslag från Rom! slår broder Caesarius fast.
Högkyrkligheten drevs på många vis tillbaka, menar Caesarius och exemplifierar med att kyrkomötet
i det längsta höll fast vid att medlemskap i Svenska
kyrkan kunde fås utan dop och att acceptansen av
kvinnliga präster blev ett villkor för prästvigning.
Tron på den ekumeniska modellen sviktade, orken
för ett förverkligande hade gått ur de flesta. Enskilda medlemmar upptogs nu i den katolska kyrkans
fulla gemenskap, liksom tre kommuniteter "in corpore". Biskop Hubertus rådde medlemmarna att
inte fortsätta med modellen utan i stället söka styra
Svenska kyrkan mot en mer katolsk riktning.
- Hälften av bröderna i Östanbäck konverterade. Jag
beredde mig på att gå med dem. Dock med tungt
hjärta eftersom jag egentligen höll fast vid den ekumeniska modellen. Men slutligen valde jag att i
stället koncentrera mig på att ta ansvar för klostret
tillsammans med de bröder som kunde vänta i hopp
om enheten.

Verksamheten i FKE blev "i stort sett vilande", säger
Caesarius. 1982 blev FKE-G erkänd som en förening inom det katolska stiftet. 1990 beslutade FKE
om nedläggning medan FKE-G fick beteckningen
FKE. 1999 ställdes förbundet under överinseende av
- När Hubertus Brandenburg tillträdde som ka- den nye katolske biskopen Anders Arborelius.
tolsk biskop 1977 gjorde han en ny påstötning till
enhetssekretariatet. 1980 besökte han Östanbäcks Visst har medlemsantalet sjunkit inför 50-årsjukloster. Det besked han förde med sig var att En- bileet 2015. FKE är inte ensamt längre, förklarar
hetssekretariatet inte gav något bestämt besked utan broder Caesarius, målet att skapa en synlig kristen
bara en rad motfrågor.
enhet finns i flera grupper. Och han nämner som
exempel OAS-rörelsen, bokförlaget Artos, Berget i
- Men faktum är att vi ännu i denna dag inte fått ett Rättvik, Bjärka Säby...
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Men förbundet lever. Och broder Caesarius vision bara av känsloskäl du vill stanna i Svenska kyrkan?
lever. Orden till Josua har drabbat honom: "Gå över Vackra psalmer?" "Varför gå över i grupp - har du
floden. Och ta folket med dig."
inte främst ansvar för dig själv?" Och av protestanter: "Vill du verkligen att vi ska underkasta oss
- Jag har ingen önskan att inte vara med, säger han påven i Rom?" " Ska vi tro på Marias syndfrihet?
om Katolska kyrkan. Men jag har också en önskan Skärselden? Va!"
att inte bryta den kristna trosgemenskap som jag
står i.
Men visionen rubbas inte. Den ger han inte upp.
Visionen som fortsätter att skimra framför hela den
På FKE:s årsmöte 2012 föreslog han följande i en ekumeniska rörelsen - "den enhet som Gud vill, vid
motion, med hänvisning till Anglicanorum coetibus, den tidpunkt han vill, på det sätt han vill, med de
påven Benedikts inbjudan till det som broder Cae- medel han vill". Och än mer precist för just broder
sarius ser som "något av en korporativ återförening Caesarius och den förberedande gruppen: corporate
för anglikanska grupper": "att FKE hoppas på en så reunion.
generös bedömning som möjligt i moderkyrkan av
sakrament och vigningar som mottagits i den histor- - Gud har visat oss så oförtjänt mycket godhet och
iskt ärvda schismens samfund vid deras integration i tålamod. Då ska också vi visa det. Jag vill alltid be
den katolska enheten."
om Svenska kyrkans rening och återförening med
moderkyrkan i Rom. Det kan gälla en mycket liten
Visst är broder Caesarius medveten om att hans rest. Men ändå.
ekumeniska målsättning stundom ifrågasätts av katolska röster: "Bestäm dig, antingen - eller." "Är det Men ändå.
Kerstin Elworth

Sammanträde på Berget,
från vänster Lars Lindberg
(FKE-ordförande), broder Caesarius, Per Mases, Jakob Tronêt,
Karin Evers och Per Wallin.
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3. Förbund för Kristen Enhet
- hågkomster från början

H

ur långt tillbaka i tiden ska en berättelse
börja? Om den ska vara personlig? Jag har
aldrig fört dagbok så det får bli det som
etsat sig fast i sinnet.
Under mina teologistudier i Lund på 1950- och
1960-talen var den teologiska fakulteten i Lund
dominerande antikatolsk. Den ena lutheravhandlingen efter den andra skrevs. "Luther och äktenskapet", "Luther och bikten" och så vidare. Professorn
i dogmatik, Ebbe Bring, drog på seminarierummets
svarta tavla en rak linje avbruten av en klyfta, som
skulle illustrera den avgrundsdjupa skillnad han menade förelåg i tolkningen av Nicenum mellan Rom
och Wittenberg. Sven Kjöllerström i praktisk filosofi
kunde gå fram till en student, lyfta fram det kors
han bar och kommentera : "Så här har vi en liten
lassebroder." Det var bönegemenskapen Sodalitium
Sancti Laurentii, vars kors studenten bar, som han
menade. Andra kunde få höra att de hade "en släng
av Sankt Petri kjortel" -- otillbörliga romsympatier
alltså. Att sådant inte var vetenskap utan konfessionskamp var inte svårt att förstå.
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Jag hade inte varit "i Herren", som det kan heta i
pingstkyrkomiljö, så länge när jag kom till Lund.
Men ett år före mig hade broder Caesarius, då Hans
Clemens Cavallin, Staffan Ljungman och Ingvar
Lundström börjat med teologin. De var redan inne
på oppositionsspåret. Francois Refoulé och Michel
de Paillret, dominikanfäder på Råbygatan, bjöd in
till teologiska samtal och vi gick dit en grupp. Då
hade utvecklingen mot det som sedan ägde rum under Andra Vatikankonciliet redan börjat skönjas. I
januari 1959 sammankallade påven Johannes XXIII ett ekumeniskt koncilium. Det var framför allt
Refulé som kunde orientera oss i det nya inom den
Katolska kyrkan.
Broder Caesarius, som alltid var, och är, på alerten
hade snappat upp det som rörde sig i Tyskland med
ett förbund för evangelisk-katolsk återförening. Den
drivande personen var doktor Max Lackmann. Det
visade sig att han kunde komma på besök i Lund
så vi samlade litet folk på Laurentiistiftelsen i Lund
för att få höra om det tyska initiativet. Fader SvenOskar, stiftelsens föreståndare, var väl måttligt intresserad. Han fick ju ta smällarna för oss mer
radikala ekumener. Vi reste också på inbjudan till
detta förbunds, "Bunds", möten i trakten av Fulda.
Det var ingen romantisk vurm för påven och Rom
utan en seriös brottning med problematiken. Doktor
Lachmann kunde vara mycket skarp i sin kritik av
Roms omedgörlighet.
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oth. Vi bad om företräde för den apostoliske nuntien i Köpenhamn, ärkebiskopen Bruno Heim och
blev bjudna till hans residens i Vedbeck. Vårt förslag
var en inbjudan med observatörsstatus till en svensk
biskop och vi hade ett namn, biskop Olof Herrlin,
klart positivt inställd till den Katolska kyrkan. Nuntien påbörjade sonderingar i Rom. Han ville gå på
vårt förslag men när några i Svenska kyrkans ledning kopplades in blev resultat att biskop Sven Silén
utsågs. Hans kunskaper i teologi och latin kom att
imponera starkt under konciliet.
Jag minns också när kardinal Augustin Bea, president för Sekretariatet för kristen enhet i Rom 196068, besökte Köpenhamn och höll ett föredrag om det
koncilium som planerades. Någon bad mig att skriva en rapport därom till Svensk Pastoraltidskrift. Jag
rapporterade bland annat hur kardinalen med emfas
understrukit att Kyrkan inte stod över Skriften utan
under Skriften. Redaktören för SPT ville inte ta in
min rapport om jag inte strök detta med Skriften. Ty
det kunde han ju inte ha sagt för det visste ju alla att
den katolska kyrkan ansåg sig stå över skriften. Jag
stod fast förstås och till sist fick det stå kvar.

Så bildade vi då Förbundet för Kristen Enhet i Lund
1965. Det skulle utgå från den svenska situationen
med enhetssträvan inte bara visavi Rom utan också
pröva att dra med de frikyrkliga gemenskaperna.
Det var ärligt menat men också taktiskt. Det kunde
ta udden av de ständiga anklagelserna för "romanNär Vatikankonciliet började sammankallas plane- iserande tendenser".
rade Svenska kyrkan att låta sig representeras genom
Lutherska Världsförbundet. Det tyckte några av oss Lite känsligt var förstås hela saken. Skulle kyrkoetabvar för litet för en kyrka med tradition från Lau- lissemanget försöka stävja oss, rent av straffa oss?
rentius Petri, så småningom Söderblom och Brili- Broder Caesarius och jag var då prästvigda för Vis-
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by stift. Biskop Olof backade försiktigt upp oss.
Men jag var ändå gift och med två barn och hade,
märkligt nog, anställts som förste universitetsassistent i exegetik i Lund. Nämnde professor Kjöllerström hälsade aldrig på den unge marodören. Det
kändes faktiskt skört.

heller helt oväsentligt för FKE:s strävanden...

1968-76 var jag alltså i Indien och kunde inte så nära
följa FKE:s utveckling med FKE-G och därefter.
Men under en hemmavistelse för min disputation
1974 kunde jag vara med i den arbetsgrupp som höll
på att färdigställa "Katolsk tro i Svenska kyrkan". Jag
Innan jag påbörjade en tjänst som "missionary pro- blev därmed en av undertecknarna. Fast andra gjort
fessor" i Indien var jag ordförande i FKE. Jag kunde grovarbetet!
också utföra lite arbete för "saken" inom ramen för
min tjänst vid universitetet i Lund. Jag utarbetade Det var en ny tid. Nu är det jubileumstider 50 år
ett exegetiskt föredrag om Petrusämbetet i Nya tes- senare. Det behövs en nyansats.
tamentet som jag drog ut på stencil med fakultetens
apparat. Lite osäker var jag på om jag kunde tillåta
Biörn Fjärstedt,
mig det. Föredraget ligger i en stencil i en kartong
prästvigdes 1962
någonstans på Sunderbys på Gotland. Om någon
och var biskop i Visby stift 1991-2003
har det tar jag gärna emot en kopia! Det vore inte

Tidigare styrelse för FKE
på sommarmöte i Rättvik,
på S:t Davidsgården.
Från vänster: Birgitta
Bergmann Silferstolpe, Per
Wallin, broder Caesarius,
Birgitta Magni och Karin
Evers.
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4. REFLEKTIONER PÅ VÄGEN MOT ENHET
Förbundet arbetar för en enad synlig kyrka med biskopen av Rom som enande gestalt. FKE bildades 1965 med
syftet att finna gemensamma trostolkningar och på sikt en synlig enhet mellan Svenska kyrkan och den Katolska
kyrkan.

S

å lyder programförklaringen på Förbundet för Kristen Enhets hemsida. Syftet att finna gemensamma
trostolkningar och på sikt en synlig enhet ligger förstås kvar. Men medlemmarna väljer i dag sitt eget
sätt på vilket man praktiserar sin tro för att komma målet så nära som möjligt medan man väntar - på
alla kristnas synliga enhet. Här berättar några FKE-medlemmar vad förbundet betytt för dem och hur de
ser på dess framtid.
BARBRO NILSSON, 75 år, Västerås, teol kand, har
varit sekreterare av olika slag i kyrka och samhälle. I
FKE har hon varit kassör men också verksam på många
andra sätt något som framgår av de glimtar hon delger oss i denna miniintervju. Tillsammans med sin man
Lars-Olof, som var präst i Svenska kyrkan och som nu
är avliden, konverterade hon 1983 till Katolska kyrkan.
Det är för mig som att lyfta på ett lock när jag ska
berätta om min tid i FKE och i G-Gemenskap. Jag
ser allt framför mig, alla härliga människor som, liksom jag, diskuterade och slet i iver och stor glädje för
denna sak som vi så innerligt trodde på - kyrkornas
återförening.
Det var genom AKF, Arbetsgemenskapen Kyrklig
Förnyelse, som jag kom i kontakt med FKE. Jag
blev djupt engagerad med en gång. Jag brann verkligen för detta med enheten. Redan som mycket ung
kände jag en märkbar dragning till Katolska kyrkan.
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Bland mina första minnen finns glädjen över att jag
fick vara med och renskriva den första upplagan av
Katolsk tro i Svenska kyrkan. Det var omkring år
1973.

FKE gjorde det lätt för mig att ta steget till Katolska
kyrkan utan dramatik. Men när jag tagit det tyckte
jag nog att FKE var ett avslutat kapitel. Men nu har
jag upptäckt att förbundet på något vis kommit in i
en andra andning med andra möjligheter att arbeta
Sen kom jag in i FKE-G - på ett bananskal kan man för de kristnas enhet. Det märks tydligt att det finns
nog säga. Det var just under ett viktigt skede i ge- många nya gränsöverskridande grupper bland de
menskapen, en modell då man prövade möjligheten troende. Allt färre människor i Sverige är intresseatt ha ett dubbelt medlemskap i Svenska kyrkan och rade av kristet liv i dag och därför är det viktigt att
Katolska kyrkan. Det var en spännande tid.
vi kristna går före på en enad front för den kristna
enheten.
Inom G var vi indelade i tre helt informella grupper - en där man ville stanna kvar i Svenska kyrkan,
en där man ville ha dubbelt medlemskap och en där
man ville konvertera enskilt. Efter 1980 när Modellen, som visionen om den nya enheten kallades,
spruckit upplevde många en stor besvikelse. Somliga
grät när sanningen stod klar. Den ena efter den andra konverterade till Katolska kyrkan.
Själv kände jag att jag åtminstone ville komma Katolska kyrkan så nära det gick. Under mina teologiska studier kom jag att fördjupa mig i den katolska
dogmatiken och blev engagerad i liturgin. Det var
lärorikt att vara med i FKE. Jag kände att jag kom
in i ett större sammanhang, förstod mer och mer av
det andliga språket och kände mig hemma där. Men
ibland under studietiden i Uppsala började jag känna mig osäker på något sätt, något som så småningom gjorde mig andligt deprimerad och orolig.
1983 upptogs min man Lars-Olof och jag i Katolska
kyrkan. Sedan dess har jag aldrig mer känt mig ensam eller ängslig. Det var som att öppna dörren och
gå ut i solen. Jag hade varit nästan katolik, nu var jag
katolik på riktigt! Jag kom med i FKE genom AKF
och blev medlem i Katolska kyrkan genom FKE.

PIERRE HERNVALL, 43 år, Örebro, Teol kand och
verksam som församlingspräst i Svenska kyrkan, Örebro
pastorat, Almby församling. Har varit medlem i FKE
sedan studieåren på 1990-talet och i flera år som ledamot i styrelsen, nu som vice ordförande.
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Jag har alltid haft en kärlek och en längtan till kyrkans katolicitet. Jag har alltid sett Svenska kyrkan
som en levande del av den stora katolska fullheten.
Jag har alltid älskat hennes storasyster den Katolska kyrkan och aldrig upphört sörja över att den reformation på 1500-talet som ytterst syftade till att
reformera och förbättra slutade i djupaste tragedi, i
splittringens synd. Därför blev jag glad när jag fick
höra talas om FKE, det fanns människor som trodde
på den enhet Jesus ber om, och som vill arbeta för att
den ska bli verklighet!
Jag hade upplevt Påvens, S:t Johannes Paulus II
besök i Sverige som en stor triumf för kristenheten och för Kyrkans synliga enhet. Man fick ju se
Påven och Ärkebiskopen av Uppsala be på knä till
Kyrkans Herre om synlig enhet för att världen ska
tro, och detta i Nathan Söderbloms katedral! Men
snart märktes det att kyligare vindar blåste, Svenska
kyrkan växlade spår och började verka allt mer oekumeniskt. Relationerna med Katolska kyrkan och
Påvestolen blev allt mer frostiga. Men enheten är
ju något Jesus ber om och vill att vi som är kristna
ska verka för, även om det blåser snålt. Därför tror
jag att det är en helig mission för FKE att åter och
åter påminna om Kristus befallning att vi ska vara
ett i honom! Arbetet i FKE har gett mig många nya
vänner och fört mig ända till Rom och aposteln S:t
Petrus grav. Det har hjälpt mig att se höjden, bredden och rikedomen i Kristi enda, heliga, apostoliska
och katolska Kyrka.

PER WALLIN 78 år, Järfälla, har varit direktör
i näringslivsorganisationer och medverkat i statliga
utredningar. Han blev styrelseledamot i FKE 1968,
har haft olika uppdrag inom förbundet och är nu dess
revisor. Han konverterade till Katolska kyrkan 1985.
MAJ WALLIN, också 78 år, är gift med Per sedan
1961 och konverterade 2003. Hon har varit laboratorieassistent, hemmafru, kokerska och föreståndare på
dagis och i skolor. Hennes kökserfarenhet har tacksamt
tagits till vara i många FKE-sammanhang!
- När jag fick information om att FKE bildats var
det en uppenbarelse och ett bönesvar för mig, berättar Per Wallin. En trosgemenskap som vill främja
en återförening mellan Katolska kyrkan och Svenska kyrkan enligt katolska principer för ekumeniken
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med Roms biskop, påven, som enhetens synliga cen- i Svenska Dagbladet en intervju med pastor Hans
trum!
C Cavallin med anledning av att en organisation
bildats med syfte att främja en återförening mellan
Per är uppvuxen i ett kärleksfullt frikyrkligt hem, Svenska och Katolska kyrkorna. En sådan glädmen fann sig aldrig tillrätta i de frikyrkliga samman- je! Jag kontaktade Hans, sedermera Caesarius, och
hangen. Också Maj Wallin kommer från ett stabilt fick uppgifter om FKE och om dem som arbetade
missionsförbundarhem. Båda konfirmerades i Sven- i Stockholmsområdet. Jag anslöt mig till FKE 1967
ska kyrkan, något som blev avgörande för särskilt och fick det färgglada, stencilerade medlemsbladet
Pers kristna tro. Han blev medlem i KGF, Kyrkliga Kristen Enhet. Året därefter deltog jag, och delvis
gymnasistförbundet, och blev genom högkyrklighet- Maj, i FKE:s sommarmöte på stiftsgården Stjärnen medveten om Svenska kyrkans katolska arv.
holm. Jag valdes då in i FKE:s styrelse.
- Efterhand började jag dock ifrågasätta Svenska
kyrkans katolska legitimitet, berättar Per. En svensk
kyrkoprovins – kan den vara skild från den universella kyrkan? Detta blev alltmer aktuellt genom utvecklingen bort från det allmänkyrkliga medvetandet
mot ett liberalkyrkligt, politiserat folkkyrkoväsende.
Debatten 1965 om en kyrklig frontförkortning som
initierades av Harald Riesenfeld skakade om mig
ordentligt.

-FKE:s sommarmöten som pågick fredag – söndag
var för många av oss höjdpunkten på semestern, med
gemenskap under glada former, rikt gudstjänstliv,
intressanta föredrag och samtal. Inte minst kommer
jag ihåg biskop Hubertus Brandenburgs medverkan
under flera år. Stödet från våra katolska biskopar har
varit och är helt avgörande för FKE:s verksamhet.
- Inom FKE bedrevs ett intensivt arbete för att finna vägar till återföreningen mellan kyrkorna. Flera
viktiga dokument togs fram, inte minst Katolsk tro
i Svenska kyrkan. Detta arbete ledde fram till en
modell för att nå en konkret gemenskap med Katolska kyrkan vad gäller sakrament och ämbete. En
föregripande gemenskap av medlemmar i FKE bildades – FKE-G - hösten 1972. Dessa bevarade sitt
medlemskap i den svenska kyrkan men avlade samtidigt en skriftlig bekännelse till Katolska kyrkans
tro med en lydelse som stämmer överens med den
som avläggs vid en konversion till Katolska kyrkan.

- Desto mer inspirerande var det att följa Andra Vatikankonciliets arbete som avslutades samma år. Det
var en förnyad, öppen och framtidsinriktad katolsk
kyrka som trädde fram. Mycket av den kritik som
riktats mot kyrkan av reformatorerna på 1500-talet
blev inaktuell. Mässan kunde läsas på folkspråket,
kommunionen utdelas under båda gestalterna, bibelläsningen lyftes fram, ekumeniken blev en central
angelägenhet. Försåvitt Svenska kyrkan fortfarande
var öppen för en allmänkyrklig dialog tyckte jag att
samtal om en återförening borde ligga inom räckhåll.
Det var med stor förväntan och viss bävan som Per
och Maj gick in i detta projekt. Nu hade de bekänt
- Så en morgon sedan konciliet avslutats läste jag sin katolska tro, förhoppningsvis med bibehållna
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band med Svenska kyrkan. FKE-G:s modell underställdes Vatikanen och det svenska biskopsmötet.
Men tiden tycktes inte vara mogen. De besked medlemmarna fick från båda håll gav dem ingen möjlighet att gå vidare med modellen. Vad skulle de nu
göra? Stanna kvar i den svenska kyrkan, konvertera
som grupp till den katolska eller fatta individuella
beslut om kyrkotillhörigheten? Frågan togs upp på
en extra stämma i Uppsala i mars 1979.
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inom kyrkorna. Biskop Anders tas emot med öppna
armar. Detta är glädjande och ett tacksägelseämne.

- Men FKE ska stå för något mer konkret än vänskap: En synlig kyrkogemenskap i ämbete och sakrament. Många goda dokument har producerats kring
enhetsfrågan i olika samtalsgrupper i Sverige och
internationellt, men vi behöver ”mindre snack och
mera verkstad”. Implementeringen av samförståndet
i konkreta åtgärder lyser med sin frånvaro. Svenska
- Beslutet blev – kanske inspirerat av ett profetiskt kyrkan avlägsnar sig allt mer från allmänkyrkliga
budskap under stämman – att vi lämnade till den ekumeniska positioner. Politiken är viktigare än den
enskilda medlemmen att välja sin fortsatta väg, kyrkliga traditionen. Öppningar till särskilda lösninberättar Per. FKE och FKE-G blev åter en samman- gar för enskilda grupper verkar eventuellt möjliga.
hållen grupp och ombildades till en katolsk förening
under den katolske biskopens överinseende. Många - Låt oss också hoppas på överraskningar från den
medlemmar konverterade efterhand.
Helige Ande som till slut skall leda kyrkan till den
Enhet som Jesus ber om. FKE:s möjlighet att ge
- Den stadgeenliga målsättningen för FKE blev allt positiva bidrag till arbetet för Kyrkans enhet beror
svårare att driva på grund av den allt mer politiserade på viljan hos medlemmarna att engagera sig samt
utvecklingen av Svenska kyrkan som bara blev värre stöd från det Katolska stiftet och organisationer som
efter skiljandet från staten. Jag var under 15 år aktiv i sympatiserar med vårt arbete.
kyrkopolitiken men fann det till sist omöjligt att leva
min katolska tro i ett svenskkyrkligt sammanhang.
1985 konverterade Per, Maj avvaktade till 2003 av
hänsyn till äldre anförvanter.
-FKE har under senare tid haft en viktig uppgift
som länk mellan Katolska kyrkan och kvarvarande
katolskt troende i den svenska kyrkan, sammanfattar
Per. Den information om katolsk tro och praxis som
givits vid sammankomster med präster i båda kyrkorna är av stort värde. Den andliga ekumeniken har
vitaliserats. Öppenheten för Katolsk kyrkan är numera påtaglig från inte minst karismatiska grupper
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Leif W Östborg undervisar på
familjedagarna som arrangeras
Berget i Rättvik.

LEIF W ÖSTBORG, 71, präst i Svenska kyrkan,
har varit kyrkoherde i Västerfärnebo-Fläckebo församling och fortfarande vikarierande i ämbetet, gift med
Ingrid, diakon.

kan, inkluderande det goda i den svenskkyrkliga
andliga traditionen. Jag hade redan som gymnasist burit på en stor längtan till enhet med Svenska
Kyrkans ursprung. När FKE-G växte fram fick min
längtan ytterligare näring. Också kontakten med
Min kontakt med FKE skedde (naturligtvis) gen- biskop Sven Silén och hans erfarenheter från sin tid
om Östanbäcksbröderna, och främst kanske broder som observatör vid Vaticanum II tyckte jag öppnade
Caesarius. I FKE:s tankegångar och visioner mötte möjligheter, om än inte möjliga att uppfylla omedeljag en bekräftelse på de tankar jag själv hade från bart. Men...
mycket unga år – en gemenskap med Katolska kyr-
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Under de senare åren har jag nog upplevt att FKE
ligger inom det desillusionerade. Utvecklingen i
Svenska Kyrkan har på punkt efter punkt distanserat
oss från det mål FKE satte upp.
FKE kommer nog att också framöver kunna vara
en gemenskap för dem som längtar efter enheten
under biskopen av Rom. Men förutsättningarna för
att en sådan enhet skulle kunna realiseras har, med
den nuvarande utvecklingen inom Svenska Kyrkan,
nog hamnat i lådan för mirakel. Kanske måste FKE
förändras i sina ambitioner. Eller så kan FKE komma att vara en av få seriösa ekumeniska kontakter
mellan Svenska kyrkan och Katolska kyrkan. Kanske den enda kontakt som delar Katolska kyrkans
ekumeniska mål: en synlig organisatorisk enhet efter
Jesu ord: att de alla må vara ett.

FÖRBUNDET FÖR KRISTEN ENHET - Jubileumsskriften 2015

PROSTEN JAKOB TRONÊT, 42, är kyrkoherde
i Stenkumla församling på Gotland. Han disputerade
2014 vid Uppsala universitet på avhandlingen
“Förverkligad katolicitet. Max Thurians syn på vägar
till kyrkans enhet”. Han har också tidigare varit ledamot
av styrelsen för Förbundet för Kristen enhet.
FKE firar sitt 50 års jubileum. Jag har funnits med
halva tiden. Det första FKE möte jag deltog i var
på Berget för 25 år sedan. Jag var gymnasist och
identifierad mig redan då som en katolsk kristen
i Svenska kyrkan. Detta är fortsatt min förståelse
idag. I FKE:s sammanhang liksom inom den svenska högkyrkligheten lärde jag mig uppskatta båda
leden i titeln på FKE:s programskrift: Katolsk tro i
Svenska kyrkan. Det handlar för det första om att
betrakta Svenska kyrkan som en lokal manifestation
av och en del av den ena heliga katolska och apostoliska kyrka som Jesus Kristus grundat på jorden.
Det handlar för det andra om att Svenska kyrkan
är insatt i ett större sammanhang, ett sammanhang
som förpliktigar att vara en del av helheten och inte
agera som om man själv var hela kyrkan och ägde
hela kyrkans auktoritet. Som svenskkyrklig katolik
har jag i relationen till Svenska kyrkan på samma
gång en kyrkokärlek och en kyrkokritik.
För en del i Svenska kyrkan kan dokumentet utgöra en provokation just genom att den innebär ett
accepterande av petrusämbetet och av det katolska
dogmat utan att därigenom vara illojal mot Svenska kyrkans bekännelse och, för den som är präst
i Svenska kyrkan, prästlöftena. Vi är flera som för
våra biskopar inför prästvigningen deklarerat att det
är i den uttydningen av bekännelsen som ges i Katolsk tro i Svenska kyrkan som vi avger våra löften om
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att förhålla oss till Svenska kyrkans bekännelse. Att
betrakta Svenska kyrkan på detta sätt kan provocera somliga svenskkyrkliga som betraktar det som
en väsentlig del av den svenskkyrkliga identiteten
att vara protestantisk och luthersk, med vilket man
förstår icke-katolsk. Samtidigt kan ibland denna
hållning provocera somliga katoliker, inte minst
konvertiter, som på ett märkligt sätt förenas med
de kulturprotestantiska liberalerna i Svenska kyrkan
i en hållning att katolsk är man här, det vill säga i
Stockholms katolska stift, och protestant är man där,
det vill säga i Svenska kyrkan. Ibland kan det tyckas som att somliga katoliker är mer provocerade av
svenskkyrkliga katolicitetsanspråk än av en teologi
inom Svenska kyrkan som tar avstånd från bärande
stråk i allmänkyrklig tro.
Förbundet för Kristen enhet är en trosgemenskap
mellan katolska kristna i Svenska kyrkan och i Katolska kyrkan, manifesterad i dokumentet Katolsk
tro i Svenska kyrkan. Det ligger därför i förbundets
natur att leva så att man provocerar åt två håll. Eller
för att uttrycka det hela mer positivt; vi har en pedagogisk uppgift åt två håll. Det är om dessa båda
provokationer eller om man så vill två pedagogiska
utmaningar FKE står inför också när det i år firar sin
femtioårsdag.
Den utmaning som dokumentet Katolsk tro i Svenska kyrkan utgör är en flerfaldig utmaning till Svenska kyrkan. Det handlar om att ett accepterande
av katolsk kyrkolära inte i sig själv innebär ett avlägsnande från det som är förpliktigande bekännelse
i Svenska kyrkan. Nu är det visserligen inte möjligt
att säga att den tolkning av bekännelsetrohet och
förblivande vid prästlöften som Katolsk tro i Sven-
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ska kyrkan ger uttryck för är den enda möjliga tolkningen av Svenska kyrkans bekännelse. Men de som
ställer sig bakom läroförklaringen Katolsk tro i Svenska kyrkan är en gåva till Svenska kyrkan, genom att
gestalta en teologisk modell och visa Svenska kyrkan
på ett sätt att tolka dess bekännelse som uttrycker att
om hela Svenska kyrkan skulle omfatta den skulle
inge enhetshinder föreligga i relation till Katolska
kyrkan. Svenska kyrkan borde vara glad och tacksam
för att det finns en rörelse som på detta sätt kan orientera kyrkan mot en ekumenisk öppning som tidigare framstått som omöjlig.
Den utmaning som dokumentet Katolsk tro i Svenska kyrkan ger är också en utmaning till Katolska
kyrkan. Det handlar om att tydligare igenkänna att
katolsk tro och katolskt liv är för handen också i
Svenska kyrkan. Förbundet för kristen enhet söker
att gestalta en trosgemenskap över den gräns som
den historiska kyrkosplittringen ställer. I och med
att Förbundet för kristen enhet är en katolsk organisation under överinseende av den katolske biskopen
av Stockholm och att Svenska kyrkan har en officiell
kontaktperson för förbundet bör detta betraktas som
att båda kyrkor och över lång tid bejakat det möjliga i att leva i denna samfundsöverskridande trosgemenskap. De medlemmar i Svenska kyrkan som står
bakom Katolsk tro i Svenska kyrkan är en ekumenisk
resurs för båda samfunden och bör uppmuntras i
denna betydelsefulla ekumeniska roll också i en tid
då den officiella ekumeniken går på sparlåga. Just
därför kan det vara av betydelse att studera och dra
konsekvenser av läroförklaringen i detta dokument,
som innebär att svenskkyrkliga kan bejaka kyrkan i
Rom och dess biskop som ett enhetens centrum och
således inte ta avstånd från de katolicitetsanspråk
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som Katolska kyrkan reser och därför betrakta den
som Moderkyrkan. Samtidigt understryker dokumentet att det är möjligt att från ett katolskt perspektiv igenkänna katolsk tro och katolskt liv också
utanför den egna kyrkostrukturen. Just genom att
svenskkyrkliga och katolska medlemmar samtidigt
bejakar såväl petrusämbetet och de katolska katolicitetsanspråket som närvaron av katolsk tro och katolskt liv i Svenska kyrkan, kan FKE, som nu firar
sitt 50-årsjubileum fortsatt vara en ekumenisk bro.

Karin Evers och
Jakob Tronêt
under en kafferast
på ett av FKEs
sommarmöten.
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KARIN EVERS, som avled 2011, 74 år gammal,
var bibliotekarie och konverterade till Katolska kyrkan
1965. Hon var aktiv i många föreningar och sammanhang inte minst i FKE där hon var vice ordförande
under många år och ofta medverkade i tidskriften Kristen Enhet. Här nedan följer hennes avslutningsrader i
en ekumenisk krönika i Kristen Enhet om bland annat
Världsböndagen 2010:

"Jag gick från kvällens samkväm och prisade Gud
för de vittnesbörd om kristen tro som jag fått möta,
en tro på möjligheter till fred och samverkan mellan kyrkor och nationer, en tro som gör det omöjliga
möjligt och kan besegra ondskans makt på jorden."

SIDA 22		

5. NÅGRA
HÄNDELSER
I FKE:s
historia

FÖRBUNDET FÖR KRISTEN ENHET - Jubileumsskriften 2015

1

960-talet var ett hoppets årtionde. Allt som
vi hoppats på verkade kunna förverkligas.
Kyrkan skulle bli en aktör i samhället, nya
tolkningsverktyg tycktes realistiska. Påven
Johannes XXIII hade sammankallat Andra Vatikankonciliet och inför det inrättat sekretariatet för
främjandet av de kristnas enhet, Kyrkornas Världsråds möte i Uppsala 1968 ville göra världen till kyrkans agenda på ett nytt sätt. Mycket såg så positivt
ut. Nu kunde skönjas några frukter av Amsterdam
1948.
Men det fanns också kravallungar som började växa
till sig: befrielseteologins tolkningsparadigm och
mötet mellan olika Bibeltolkningsmodeller var två
sådana mötesplatser. Dessa skulle leda till många teologiska diskussioner och många ändrade livsvägar.
Det var hösten 1965. Hundraårsminnet av Nathan
Söderbloms födelse 1866 och 40 års-minnet av det
ekumeniska mötet för Life and Work som han sammankallade till Stockholm 1965 föranledde Svenska
Ekumeniska Nämnden att utlysa ett den kristna enhetens år. Men den stora kyrkan som just nu i Andra
Vatikankonciliet, vars sista session nu pågick, öppnat
sig för den ekumenik som den tidigare avvisat, skulle
inte få lov att vara med. Det var därför vi bildade
Förbundet för Kristen Enhet (FKE).
Bakom fanns också inspirationen från tyska evangeliska kristna som med minnen från gemenskapen
med katoliker i kampen mot Hitlers nya hedendom
ända in i koncentrationslägren och till martyriet
blivit ledda till att bejaka återföreningen med den
katolska kyrkan under biskopen av Rom som den
levande Petrus. Här fanns också ett Ja från katolska
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teologer och biskopar till reformationens ärende och sakramenten och kyrkan. Den lutherska förväntaen vilja att integrera arvet från den i moderkyrkans des de svenskkyrkliga ha medan katolikerna hade
enhet i mångfald.
sin och här skulle de mötas, i ett fruktbart samråd.
Samtidigt…
Från Tyskland kom med stöd från kardinal Lorenz
Jäger, och faktiskt så småningom också från FKEs sommarmötena har varit viktiga. Dessas olidåvarande professor Joseph Ratzinger, tanken på en ka ämnen har skiftat men alltid varit avsedda att ge
modell som kunde vara en förtrupp inför en enad mer kunskap. Exempel på ämnen är dopet (Alskog
kyrka. Man utarbetade en modell för en integra- 1966), auktoritetskrisen (Sigtuna 1970), mystik och
tion av denna förtrupp i katolska kyrkan. Något i meditation (Stjärnholm 1973) och kyrkosyn och
den riktningen blev verklighet i de anglo-katolska ekumenik (Kastlösa 1976).
ordinariaten med påven Benedikt XVI:s motu proprio Anglicanorum coetibus 2009. För detta syfte FKE har som en av sina uppgifter att följa den ekubildades FKE--G (Gemenskap) då med egna stäm- meniska debatten kring kyrkornas synliga enhet.
mor, ibland i samband med FKE:s sommarmöten. Förbundet har haft kontakter med det påvliga rådet
År 1978 handlade stämman om katolsk tro: hur har för kristen enhet och på senaste tid med troskongrevi fått den? konversion? varför inte basgrupper ?
gationen, liksom med nuntiaturen i Skandinavien.
Under 2000-talet har de kontakterna förnyats då
Huvudsakliga uppgifter för FKE har varit som- nuntiaturen flyttat från Köpenhamn till Stockholm.
marmöten och medlemsmöten samt årsmöten. Des- Från 1970-talet till en bit in på 2000-talet hade FKE
sa har varit verktyg för att nå ut med budskapet samt (från början kanske FKE(G)) en kontaktbiskop, utkunskapen. Det har visat sig att många fördomar sedd av biskopsmötet, informellt Sven Silén, formelfinns och att dessa måste diskuteras, i vänskap. Kun- lt Martin Lönnebo och Biörn Fjärstedt.
skap om varandras traditioner och uttrycksformer är
nödvändiga. I början av 1960-talet gavs ut en ’han- Från det katolska stiftet har funnits rådgivare för ardledning’ med titeln Vänskapens sakrament. Vän- betet. Bland andra pater Herman Seiler SJ och pater
skapen grundar man gärna vid ett kaffebord under Henrik Roelvink OFM samt på senare tid pater Freett sommarmöte med det goda samtalet. När sedan drik Emanuelsson, som alla har varit till god hjälp.
vänskap formas kräver den mer kunskap. Den ville vi
försöka ge vid våra olika samlingar.
När jag idag läser deltagarlistor från olika sammankomster slås jag av att så många har upptagits i (KaTeologiska samtal är ett viktigt verktyg. Under- tolska) Kyrkans fulla gemenskap. Många av dem
visning i katolsk och luthersk teologi har skett med som trodde på en gemensam framtid har inte orkat
i första hand för FKE´s prästkonvent och i kurs- ”härda ut” i hoppet om den korporativa återförenform. Dessa kurser var intensiva på 1970-talet kring ing som är FKE:s ursprungliga program. MedlemVaticanum II:s dokument samt på 2000-talet kring skadern har åldrats och nya unga är inte många. En
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ekumenisk ”vinter” brukar man allmänt tala om. Det FKE-PUBLIKATIONER
kunde vara antingen en utmaning till ny offensiv
• Dokumentet Kyrkoskiljande läroskillnader i tideller en anledning till nedläggning.
skriften Lumen 1973. Katolsk tro i Svenska kyrkan,
Biskop Anders fina förord till boken ger en tredje tre upplagor (1973, 1980, 1996).
väg, den som FKE väl just nu går, en stilla ström • Kristen enhet som kommit ut sedan 1965 med för
trots, eller med, växlande trender mot det mål vi har det mesta fyra nummer per år, första numret spritgoda skäl att tro att Gud vill, Han som kan göra duplicerat, sedan elstencilerat och offsettryckt..
• FKE finns också på sociala medier såsom
långt mer än vi kan be eller tänka…
Facebook samt webben med egen webbplats, www.
Per Englund, 72, kristenenhet.nu.
har varit präst i Svenska kyrkan, upptogs i Katolska • Nils-Henrik Nilsson, En ekumenisk modell. Norkyrkan 2010 och var ledamot i FKE-styrelsen 1978- disk ekumenisk skriftserie nr 14, Lund 1984.
2000 samt ordförande 2000-2010.

Jesu översteprästerliga förbön till Fadern om enhet för alla sina lärjungar:
Jag ber för dem. Jag ber inte för världen utan för dem som du har gett mig, eftersom
de är dina. Allt mitt är ditt och allt ditt är mitt, och jag har förhärligats genom dem. Jag
är inte längre kvar i världen, men de är kvar i världen och jag kommer till dig. Helige
Fader, bevara dem i ditt namn, det som du har gett mig, så att de blir ett, liksom vi är
ett. Medan jag var hos dem bevarade jag dem i ditt namn, som du har gett mig. Och
jag skyddade dem, och ingen av dem gick under utom undergångens man, ty skriften
skulle uppfyllas. Nu kommer jag till dig, men detta säger jag medan jag är i världen, för
att de skall få min glädje helt och fullt.
Men inte bara för dem ber jag utan också för alla som genom deras ord tror på mig.

Jag ber att de alla skall bli ett och att liksom du, Fader, är i mig och jag i dig, också de
skall vara i oss. Då skall världen tro på att du har sänt mig. Den härlighet som du har
gett mig har jag gett dem för att de skall bli ett och för att liksom vi är ett, jag i dem och
du i mig, de skall fullkomnas och bli ett. Då skall världen förstå att du har sänt mig och
älskat dem så som du har älskat mig (Joh 17:9-13, 20-23).
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1965, 23 november bildas FKE hos Jesu Moder
Marias Systraskap, då på Regementsgat 61 i
Malmö, nu Mariavalls Abbedi.
1972, augusti bildas FKE-G vid allkristna mötet G
72 i Göteborg och blir katolsk organisation 1982.
FKE går vid beslut på S:t Davidsgården i Rättvik i
juli/augusti upp i FKE-G, som då tar namnet FKE.
1973 Katolsk tro i Svenska kyrkan publiceras i juni.
1973, juli, presenteras den ekumeniska modellen.
1978 publiceras dokumentet Herrens måltid från
den internationella luthersk-katolska dialogen på
tyska och engelska.
1979 ges svar på FKE-Gs modell från Svenska
kyrkans biskopsmöte (preliminärt) och det påvliga
Enhetsrådet (överlämnas i jan 1980) .
1983, ett mer utarbetat svar från Svenska kyrkans
biskopar (framför allt Helge Brattgård, men även
undertecknat av Olof Sundby och Olof Herrlin)
kommer och bearbetas med underkännande av
biskopssvaret i den officiella samtalsgruppen mellan
Stockholms katolska stift och Svenska kyrkan.
1980 den 25 juni (450-årsdagen av överlämnandet
av Augsburgska bekännelsen) publiceras den andra
upplagan av Katolsk tro.
1982 FKE-G blir en förening i Katolska kyrkan.
1984 utkommer en undersökning om FKE-Gs
modellförslag, En svensk ekumenisk modell,
författad av Nils-Henrik Lindblad.
1984, den 31 december, publiceras dokumentet
Baptism Eucharist Ministry (Dop, Nattvard
Ämbete), BEM, av Faith and Order avdelningen i
Kyrkornas Världsråd.
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1988 den 5 augusti, upphör den tidigare ej
samfundsanknutna föreningen FKE. Dess
verksamhet övertas av den katolska föreningen
FKE-G som då tar bort (G) i sitt namn. Dess
stadgar omarbetas något.
1996 kommer den tredje upplagan av Katolsk tro
ut.
2000-2006 Det gemensamma arvet, Tretton
samtal, huvudsakligen på Församlingsfakulteten
i Göteborg, på initiativ av FKE med
representanter för aKF, KEN och företrädare för
gammalkyrkligheten.
2005 40-årsjubileum i Lund.
2006-2008 äger Marielundskurserna för FKE:s
blivande prästkonvent rum. Sammanlagt nio ettdygnssammankomster med teman som ecklesiologi
och sju sakrament samt kyrkolagen (CIC).
2010 formas stadgarna för detta konvent.
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6. De kristnas synliga enhet
- förhoppningar och besvikelser under 50 år

Å

ren närmast före, under och efter Andra Vatikankonciliet 1962-1965 tändes förhoppningar om att de kristna
snart skulle hitta varandra och bli ett: bli en enda, helig,
katolsk och apostolisk kyrka. Många var öppna för den helige
Ande, var beredda att lyssna och lära av varandra. Man förstod
att schismer i historien ofta berodde på olika tänkesätt och språk,
tillkortakommanden och anpassningar av kyrkan till världsliga
makthavare, icke-kristna synsätt och värderingar, liksom av starka
personligheters intensitet och bristande tålamod.
Katolska kyrkan hade fram till konciliet hållit sig på sin kant och
inte varit öppen för några ekumeniska kontakter, men till konciliet bjöd man in observatörer från andra kyrkor och samfund,
för att dessa skulle ge sin syn på de frågeställningar och ämnen
som behandlades. Under konciliet kom också en rejäl omsvängning vad gäller ekumeniken till stånd, med klimax i Dekretet om
ekumeniken, Unitatis redintegratio som antogs i november 1964.
Ekumeniska förhoppningar tändes runt om i världen och i Sverige bildades Förbundet för kristen enhet, FKE, den 23 november
1965, alltså för precis 50 år sedan.
Flera av artiklarna i denna jubileumsskrift beskriver förhoppningarna vid bildandet och under den första tiden, liksom vad som
har hänt sedan dess. FKE ville skynda på en snabb återförening
mellan i första hand Svenska kyrkan och dess moderkyrka i Rom
och menade i anslutning till det som sades i den katolska ekumeniken, att Svenska kyrkan vid detta hade något att bidra med.
Hon hade varit kyrkan i Sverige under flera hundra år och också
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upplevt olika väckelserörelser under den tiden, som
man ville bidra med vid en återförening. Hon hade
ett liturgiskt arv och själavårds- tradition (nådens
ordning) som var av värde att ta med sig och som
skulle berika den Katolska kyrkan, tänkte man, så
bland andra biskopen i Västerås, Sven Silén, observatör under Andra Vatikankonciliet.
FKE ville också underlätta för den Katolska kyrkan
att bli mera känd och uppskattad i svensk kristenhet. Kristna riksmötet i Göteborg 1972, G 72, innebar en sådan möjlighet. Där var både pingstvänner,
med Lewi Pethrus själv i spetsen, och katoliker med,
med den frambrytande karismatiska rörelsen i bakgrunden. Inte bara etablerade frikyrkor och Svenska
kyrkans folk började tala med varandra, förstå varandra och se varandra som kristna bröder och systrar.
FKE inbjöd till sommarmöten på olika platser dit
många kom från olika kyrkor och samfund. Man
förmedlade där ekumenisk information, liksom genom tidskriften ”Kristen enhet”, som sedan dess utkommit i lite olika utformning. Gentemot Svenska
kyrkans biskopar bekände man trons enhet med den
Katolska i skriften ”Katolsk tro i Svenska kyrkan”,
som kommit i tre upplagor 1973, 1980 och 1996.
En del ville skynda på närmandet mellan kyrkorna och 1973 bildades FKE-G (G för gemenskap)
med en ekumenisk modell, som skulle innebära en
begränsad kommunion mellan kyrkorna på grundval av trons och ämbetets enhet för denna grupp.
Kyrkoledningarna såg sig dock inte mogna att godkänna upplägget. Detta ledde till att FKE-G år 1982
blev en katolsk organisation, där tillägget G sedan
togs bort. Den partipolitiskt styrda Svenska kyrkan
har sedan dess gått i en alltmer antikatolsk riktning
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och tycks inte vara intresserad av någon synlig enhet, nu senast uttalat i samband med ärkebiskopens
besök hos påven i maj 2015. Man nöjer sig med att i
till exempel Sveriges kristna råd respektfullt samtala med varandra och kanske också samverka i olika
projekt.
Inför reformationsminnet 2017 har Vatikanen och
Lutherska världsförbundet gemensamt gett ut ett
studiematerial ”Från konflikt till gemenskap”, ett
försök att gemensamt beskriva vad som hände på
1500-talet och därefter, för att sedan se möjliga
vägar till gemenskap i framtiden.
När påven Benedikt XVI 2009 tillät anglikanska
grupper att på särskilda villkor, med bevarade egna
traditioner, upptas i katolska kyrkan, väcktes frågan
om detta kunde vara en möjlighet även för motsvarande rörelser med luthersk bakgrund. Öppenheten för detta har tydligt deklarerats på ansvarigt håll i
Rom. Därtill anknyter nu kommuniteten på Berget i
Rättvik. Med en liknande inriktning förekom redan
några år tidigare på initiativ av Per Englund och Per
Mases prästfortbildningsdagar i det katolska stiftets
sammanhang och på dess stiftsgård, Marielund.
Vad vi vet är, att Kristus ber för sin kyrka och vill att
alla som tror på honom och lever i gemenskap med
honom, ska samlas till ett i en synlig gemenskap, för
att världen ska tro, Johannes 17.
Bo Zetterlund,
ordförande i FKE

