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“Guds ord bär inte bojor.” Tankar vid ett bortglömt 80årsjubileum
sep142014
Skrivet av Thomas Notini
Essäer
I Berlin-Marienhof finns en kyrka med namnet ”MartinLuther-Gedächtniskirche”. Inget särskilt anmärkningsvärt,
skulle man kunna tycka – alltså detta, att en kyrka i
Tysklands huvudstad ägnas minnet av den man som lade
grunden till den europeiska reformationsrörelsen.
Flera andra kyrkor, i Tyskland såväl som i andra delar av
världen, bär med större eller mindre rätt Luthers namn. Men
med denna kyrkobyggnad – som klarade sig undan
bombanfallen vid krigsslutet – förhåller det sig litet
speciellt, för att använda ett understatement. Byggtiden är
1933-1935. Arkitekten var helt besjälad av den nya
nazistiska statsideologin, och uppdraget att bygga hade
kommit från den nybildade protestantiska
kyrkoorganisation som hade anslutit sig fullt ut till den
nazistiska ideologin och som blev känd under namnet
”Deutsche Christen”, ”de tyska kristna”. Och avsikten var
knappast att resa ett minnesmärke över Martin Luther.
I kyrkan, som är byggd i ett slags tung senjugendstil, fanns
ursprungligen inflikade i den fasta dekoren även renodlat
nazistiska symboler såsom hakkors, men dessa avlägsnades
efter kriget. Därmed var dock bara de allra mest
Karl Barth
ofrånkomliga retuscheringarna gjorda. Man behöver inte
betrakta inredningens detaljer länge för att bli varse det
gruvliga budskap byggnaden en gång avsåg att förmedla. Den träsnidade, cylinderformade
predikstolen har en relief som skall föreställa Jesu bergspredikan. Bland de lyssnande gestalterna
kring Jesus finner vi en SS-soldat, en SA-man och en Hitlerjugend-yngling. Dopfunten, också den i
snidat trä, har en sockel som pryds av några stående figurer, däribland en uniformerad SA-man, med
uniformsmössan i hand och med böjt huvud, såsom i bön.
Man har velat säga oss: Se, här är de riktiga kristna! Se här, vem och vad som nu bär upp den kristna
kyrkan, med dess förkunnelse och dess sakrament! Och vad Jesus anbelangar – nu får ni lära er, att
han bara är metaforen för en ledare och lärare av helt annat slag än den ni hittills följt!
Kyrkobyggnaden blev alltså inte jämnad med marken efter kriget – vilket hade varit ett fullt möjligt
alternativ – men den har lämnats i stort sett utan underhåll sedan krigsslutet, och där hålls knappast
några gudstjänster längre. Den krympande evangeliska församling, till vilken den formellt hör, har
velat göra den till ett minnesmärke – här med det svåröversatta tyska ordet ”Mahnmal”: ett historiskt
minne till maning och varning inför framtiden och kommande släkten. Istället för gudstjänster hålls
utställningar, konserter och andra aktiviteter, alla med anknytning till Förintelsen och andra
världskrigets fasor.
Hur kristen tro någonsin på detta sätt kunde smälta samman med nazistisk ideologi och länkas in i
sådana banor, skall det inte göras något försök att
http://tidningenkulturen.se/artiklar/ess-mainmenu-57/religion-mainmenu-133/18221-guds-ord-baer-inte-bojor-tankar-vid-ett-bortgloemt-80-arsjubileum?tm…

1/8

2014-11-11

Tidningen Kulturen - nyhetstidning med kulturell prägel - “Guds ord bär inte bojor.” Tankar vid ett bortglömt 80-årsjubileum

förklara här. Fokus i denna berättelse är istället den
rörelse, som tog upp kampen mot den nazistiska
kyrkan, och den person, som mer än någon annan
har förtjänsten av dess tillkomst: den schweiziske
evangeliske prästen och teologen Karl Barth (18861968).
Den andliga miljö där Karl Barth växte upp var den
schweiziska, kontinentaleuropeiska reformerta
kristendomen, med rötter i Jean Calvins och
Huldreich Zwinglis teologi. Han tillhörde alltså
”reformationens andra gren”, som den ibland har
kallats, placerad – såväl tidsmässigt som ideologiskt
– mitt emellan den ursprungliga lutherska
reformationsrörelsen och den yngsta grenen, den
radikala baptismen, med förgrundsgestalter som
Menno Simons och Balthasar Hubmaier.
Predikstolen i Martin-Luther-Gedächtniskirche, Berlin. Foto:
ML Preiss

Fadern, Fritz Barth, var själv reformert präst och
professor i både kyrkohistoria och nytestamentlig
exegetik vid universitetet i Bern. En yngre broder, Heinrich, blev filosof, men Karl valde att gå i sin
fars fotspår och skaffade sig en grundlig teologisk utbildning; i sitt hemland vid universitetet i Bern
och i Tyskland vid universiteten i Berlin, Tübingen och Marburg. Men märkligt nog kom Karl Barth
aldrig att själv avlägga doktorsexamen, trots att han blev 1900-talets mest framstående evangeliske
teolog och akademiske lärare. Hedersdoktor utnämndes han däremot till vid inte mindre än tio olika
universitet i Europa och USA.
Det förefaller som om Barth ursprungligen aldrig hade haft för avsikt att bli något annat än en vanlig,
praktiskt arbetande församlingspräst, med helg och vardag fyllda av predikan, själavård, undervisning,
gudstjänstfirande och annat som hör till prästens uppdrag. Efter två år som assisterande präst i den
tyskspråkiga reformerta församlingen i Genève kom han 1911 som kyrkoherde till fabrikssamhället
Safenwil i kantonen Aargau, där han också gifte sig och bildade familj. De skrämmande sociala
missförhållandena i Safenwil, där arbetarna vid den lokala textilindustrin levde under närmast
livegenskapsliknande förhållanden och arbetade 15 timmar om dygnet till svältlöner, rörde upp Barths
vrede och väckte hans kristna samvete. Han ställde sig resolut på arbetarnas sida, engagerade sig i
uppbyggnaden av deras fackförening och inträdde 1915 i det schweiziska socialdemokratiska partiet.
Barth höll fast vid sin politiska grundinställning livet ut, men det stod från första början klart för
honom, att den kristna kyrkan som sådan aldrig kan företräda något särskilt politiskt program. Som en
Barth-kommentator, Jochen Denker, skriver: ”[Kyrkan] har att söka Guds rike och hans rättfärdighet
och därefter, inom det politiska livets område, söka efter förändringar som på bästa sätt motsvarar
detta mål.” Något som är väl värt att hålla i minnet när vi följer Barth i hans senare kamp mot just
sammansmältningen av kyrka och politisk maktutövning.
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Den vändpunkt som förde Karl Barth in på hans karriär som teologisk
akademiker och författare var när han som församlingspräst brottades
med predikans problem: uppdraget att ur bibeltexten förmedla det
kristna budskapet till den gudstjänstfirande församlingen. Han ansåg att
han i likhet med sina kollegor – och trots sina studier vid fyra olika
universitet – fått en alldeles otillräcklig utbildning för sitt uppdrag och
frågade sig om han i sin förkunnelse alls hade något att säga som kunde
vara människor till hjälp. Han började att ivrigt studera bl.a. verk av
Sören Kierkegaard samt de båda ”reformationsfäderna” Luther och
Calvin. (Barth är förmodligen den kalvinsk-reformerte teolog som i sina
skrifter citerar Luther allra flitigast!) Han förde också ingående samtal
med teologkollegan och landsmannen Eduard Thurneysen, och i likhet
med Luther gav han sig i kast med ett intensivstudium av Paulus brev till
Romarna. Och i påfallande likhet med Luther och hans berömda
”Turmerlebnis” var det vid studiet av Romarbrevet som även Barth fick
den avgörande, nästan omvändelselika upplevelse som länkade in hans
teologi i nya banor. Barth skriver härefter en kommentar till
Romarbrevet, vilken han omarbetar efter några år, och den blir en av
1900-talets stora teologiska klassiker, utgiven i otaliga nya utgåvor och
översatt till ett stort antal språk. I ett föredrag med rubriken ”Guds nya
värld” säger han i anslutning till detta:

1924 satt hitler i fängsligt försvar på fästningen landsberg, efter
den misslyckade ölhallskuppen i münchen i november 1923, och
skrev på mein kampf. då fanns hakkorsen ännu inte på offentliga
platser - det skulle dröjaännu nio år innan nazisternatog över, i
maj 1933, men sedan gick det snabbt

”I Bibeln kommer något för oss helt oanat att bli
synligt – inte historia, inte moral, inte religion, utan
en rent ny värld: Inte de rätta människotankarna om Gud, utan de rätta Gudstankarna om
människorna, och därigenom leder oss Bibeln ut ur den gamla människoatmosfären och fram till
dörren till en ny värld: Guds värld.”
För mången åhörare eller läsare idag skulle detta kanske kunna
missuppfattas som ett uttryck för kristen fundamentalism och
bakåtsträvande, auktoritär bokstavstro. Men här är det fråga om
någonting helt annat. Utifrån mötet med Kierkegaards
existentialfilosofiska tänkande och samtal med likasinnade kolleger som
Eduard Thurneysen, Emil Brunner och andra, lägger Barth grunden till
en ny teologisk riktning som blivit känd som den dialektiska teologin.

I såväl kristen som annan religiös fundamentalism
är den skriftliga urkunden helt klar och
motsägelsefri, och förmedlandet av dess innehåll i
predikan och undervisning är auktoritärt och
okomplicerat. Den dialektiska teologin däremot kan
Deutsche Christens flagga
inte stå längre bort från en sådan hållning än den
gör. I den dialektiska teologin bejakar man
motsägelsen, paradoxen. Barth formulerar detta, i anslutning till den klassiska dialektiska filosofin,
enligt schemat tes – antites – syntes, på följande sätt:
1. Tes: Vi skall som teologer tala om Gud.
2. Antites: Vi är emellertid bara människor och kan som sådana inte tala om Gud.
3. Syntes: Vi skall veta bäggedera, detta att vi skall och att vi inte kan, och därmed ge Gud äran.
Den dialektiska teologin bejakar med Barths uttryckssätt – och i anknytning till Kierkegaard – ”den
oändligt kvalitativa skillnaden” mellan Gud och människa, och i Guds ord, så som det tar gestalt i
Jesus Kristus, möter vi ”skärningspunkten mellan himmel och jord”. Uppdraget att ”förmedla Guds
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ord genom människomun” är således ingenting självklart, okomplicerat eller motsägelsefritt. Det kan
endast ske på ett sätt som är dialektiskt även i den meningen, att det utgår från ett oavlåtligt samtal –
en dialog – mellan människan och Guds ords tilltal i Bibeln.
Men utgångspunkten och den primära
referenspunkten är alltid densamma – och kan aldrig
ersättas av någonting annat: Guds ord, så som det
framgår i Bibeln och i Jesu Kristi person. I ett
föredrag med rubriken ”Guds rättfärdighet” säger
Barth: ”Det kommer… framförallt att handla om att
vi överhuvudtaget på nytt erkänner att Gud är
Gud… Detta är en uppgift, bredvid vilken alla
andra kulturella, sociala och patriotiska uppgifter…
är barnlekar.”
Detta bildar bakgrunden till Karl Barths gärning,
både som akademisk teolog – bl.a. som författare till Katolska biskopar gör hitlerhälsning tillsammans med Goebbels.
det mycket omfångsrika verket ”Kirchliche
Foto: Bayrische Staatsbibliothek.
Dogmatik” (som finns i komplett engelsk
översättning med titeln ”Church Dogmatics”) – och som teologisk samtidskritiker.
När första världskriget bröt ut 1914, chockades Barth av ett manifest som var författat av 93 tyska
intellektuella, däribland även flera framstående teologer, och där undertecknarna öppet tar ställning
för kejsare Wilhelm II:s krigspolitik. Barth skriver:
”Jag upplevde ett Ragnarök när jag läste… hur religion och vetenskap här förbehållslöst
förvandlades till 42 centimeters kanoner…”
Barth stärktes här ytterligare i sin övertygelse om hur destruktiva vägar kyrka och kristendom
beträder, när de söker sina korrektiv utanför ”Guds rike och hans rättfärdighet” (Matteusevangeliet
6:33).
Efter kriget blir Barth 1921 kallad som professor till universitetet i Göttingen i Tyskland, till en
professur som inrättats särskilt för honom. 1925 kallas han till en professur i Münster och 1930 till en
professur i Bonn. Från 1926 innehar han dubbelt medborgarskap, då han även blir tysk medborgare. I
äktenskapet med hustrun Nelly föds fem barn, av vilka ett, sonen Markus, så småningom blir teolog
och professor i Nya Testamentets exegetik. Mellankrigsåren är fyllda av intensivt arbete. Vid sidan av
sina plikter som professor anlitas Barth flitigt som föredragshållare på olika platser i Tyskland samt,
inte minst, arbetar vidare på sitt stora dogmatiska verk ”Kirchliche Dogmatik”, som kommer att
fullbordas först 1967, året före Barths död, och omfattar omkring 9000 sidor fördelade på ett antal
volymer.
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Men under dessa år hopade sig svarta orosmoln över det Tyskland
som hade börjat resa sig ur första världskrigets spillror. De tidigaste
tecknen på detta mörker varseblev måhända Barth lika svagt som så
många andra. Men när den nya rörelsen, driven av hat, rasism och
våldsgärningar, även trängde in i kyrkornas och de kristnas sfär,
blev det för Barth en signal till målmedveten handling. Hitler och
hans bruna följe vann parlamentsvalet 1933 i god demokratisk
ordning och avskaffade omgående ifrågavarande parlament och den
demokratiska ordning som fört honom till makten. Men redan året
dessförinnan hade den nazistiska organisationen ”Deutsche
Christen” bildats, och vid dess riksmöte i Berlin 1933 utropade en
rådsledamot: ”Kristus har kommit till oss genom Adolf Hitler!” (I
förbigående sagt: Den ryska ortodoxa kyrkans patriark Kirill yttrade
för ett par år sedan något liknande om Vladimir Putin.) Inför 20000
åhörare sade organisationens ledare i Berlin, en viss dr Krause, bl.a.
detta: ”Förutsättningen för uppbyggandet av en tysk folkkyrka är att
den befrias från allt otyskt i gudstjänsten och bekännelsen, att den
befrias från Gamla Testamentet med sin judiska inlärningsmoral
och alla sina boskapshandlar- och hallickhistorier… ” Även
”rabbinen Paulus” drabbades av den nazistiska bannlysningen på
grund av sin ”syndabocks- och mindervärdesteologi”.

Brev till Hitler 1933, troligen skrivet av
Karl Barth

Samma år införde den nya regimen de s.k. arierlagarna som förbjöd ”icke-arier” att inneha offentliga
tjänster – och dit räknades även prästtjänsterna. Hitler var snabb med att upphöja Deutsche Christen
till ett slags tysk statskyrka. I spetsen för organisationen ställdes nu en ”riksbiskop” vid namn Ludwig
Müller, dessförinnan marinpastor i den evangeliska kyrkan. Prästutbildningen omorganiserades, och
bl.a. förbjöds all undervisning i Gamla Testamentet. Deutsche Christen utformade en egen flagga,
med hakkorset inlagt i det kristna korsets skärningspunkt. Den katolska kyrkan blev inte utsatt för
samma organisatoriska övergrepp – katoliken Hitler förargades ständigt över att han inte kunde få full
kontroll över den katolska kyrkan – men många katolska präster och biskopar anpassade sig ändå
beredvilligt till de nya förhållandena.
Karl Barths tid vid universitetet i Bonn kom att överskuggas av den inomkyrkliga kampen mot den
nya totalitära regimen och dess försök att inlemma kyrkosamfunden i den totalitära maktapparaten.
Till att börja med undvek han att yttra sig ifråga om de politiska skeendena i landet, men i juni 1933
tog han till orda, i kampskriften ”Theologische Existenz Heute”.
Jag har i min ägo ett exemplar av denna skrifts originalutgåva. Löst instucket i boken ligger tre
gulnade, sköra blad. De är kopior av en brevtext, gjorda med någon samtida enkel
hektograferingsteknik. Författaren är med all sannolikhet Karl Barth, och texten har karaktären av ett
protestbrev riktat direkt till Hitler, troligen avsett att undertecknas av så många som möjligt innan det
avsändes. Brevet är daterat Berlin i juli 1933, och det finns såvitt jag kan se inte omnämnt i den
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biografiska Barth-litteraturen; kanske är det fråga om en skrivelse som aldrig blev avsänd. Se den
bifogade bilden – om någon läsare har närmare information om bakgrunden till denna text, så vore jag
mycket tacksam!
”Theologische Existenz Heute” trycktes i München inom loppet av två veckor i fyra upplagor på
tillsammans 12000 exemplar. Strax därefter blev den – naturligtvis – beslagtagen av den bayerska
polisen. Barth sände ett exemplar direkt till Hitler, som dock aldrig reagerade.
I boken går Barth till angrepp mot Deutsche Christen och deras rasistiska, totalitära läror, där allt
samband med hävdvunnen kristen tro har brutits. Sådana läror har ingen hemortsrätt i den evangeliska
kyrkan i Tyskland, hävdar han bl.a., och skriver: ”Jag håller före, att den evangeliska kyrkan hellre
borde förvandlas till den allra minsta lilla hög och gömma sig i katakomberna än att ens på långt
avstånd sluta fred med denna lära”.
En luthersk präst vid namn Martin Niemöller
grundar i september 1933 ett ”Pfarrernotbund” (ung.
”Prästernas nödsammanslutning”), vars medlemmar
försöker värja sig och sina församlingar mot
tvångsanslutning till Deutsche Christen. Barth blir i
början av 1934 ombedd att komma till Berlin för att
försöka förbereda ett besök hos Hitler själv. Man
har börjat kräva av präster och akademiska lärare,
att också de gör ”der deutsche Gruss”,
hitlerhälsningen, något som Barth naturligtvis från
första början vägrar. Barth reser till Berlin och
Karl Barth och Martin Luther King i USA
möter den evangeliska kyrkan i ett miserabelt
tillstånd, korrumperad av nazismen och totalt splittrad. Fylld av vrede säger han till företrädare för
Deutsche Christen: ”Vi har en annan tro, vi har en annan Ande, vi har en annan Gud!”
Ur Niemöllers ”Pfarrernotbund” föddes den 29 maj samma år ett initiativ, som för alltid är inskrivet i
kyrkohistorien. I Barmen – en stadsdel i Wuppertal i Nordrhein-Westfalen – samlades representanter
för 18 evangeliska ”Landeskirchen” (= ung. ”delstatskyrkor”): teologer, präster och lekmän. De höll
ett möte – en synod – med syftet att gemensamt formulera en deklaration, där de på den
gemensamma, evangeliska kristna trons grund tog avstånd från nazistkyrkan Deutsche Christen. Karl
Barth fungerade som ett slags informell ledare för synoden, men flera andra kända teologer deltog
aktivt. Vi skriver alltså 1934 – den manliga dominansen var förstås nästan total, men några undantag
fanns det: däribland Barths teologiska assistent Charlotte von Kirschbaum, en självlärd och mycket
kompetent teolog helt i sin egen rätt.
Barth har berättat om hur man satt till sent in på nätterna, med svart kaffe och tjocka cigarrer som
fysiskt drivmedel, och slet med dokumentets formuleringar. Synoden pågick fram till den 31 maj och
resulterade i den bekännelsetext, som på tyska heter ”Die Barmer Theologische Erklärung” och som
på svenska oftast kallas bara ”Barmen-deklarationen”. Ingen riktigt lyckad svensk översättning av
denna text har gjorts, men den finns att tillgå på engelska på internet under adressen:
http://www.sacred-texts.com/chr/barmen.htm.
Texten, som i sin slutversion i allt väsentligt är författad av Karl Barth, är uppbyggd i sex teser, var
och en inledd med ett bibelord, därefter en positivt formulerad tes, följd av förkastandet av
motsvarande falska lära. Så heter det t.ex. i den första tesen, efter bibelordet (Johannesevangeliet 10:
1, 9):
Jesus Kristus, så som han omvittnas för oss i den Heliga Skrift, är Guds Ord, som är Ett” [”das eine
Wort Gottes”, ”the one Word of God”], och som vi som vi har att lyssna till, som vi har att i liv och
död förlita oss på och som vi har att lyda.
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Vi förkastar den falska läran, att kyrkan skulle kunna eller vara tvungen att som källa till sin
förkunnelse erkänna andra händelser, makter, gestalter och sanningar utanför detta Guds Ord, som
är Ett.
Barmen-förklaringen kom sedan att bilda den teologiska ryggraden i den kämpande evangeliska
kyrka, som under benämningen ”die Bekennende Kirche”, ”Bekännarkyrkan”, och stora personliga
offer levde vidare i en katakombliknande tillvaro, just som Barth förutspått. Barth vägrade, som
tidigare nämnts, att göra hitlerhälsning och att svära Hitler trohetsed. Detta krävdes enligt ett dekret
utfärdat i augusti 1934, och Barth blev avskedad från sin professur och återvände till Schweiz, till sin
födelsestad Basel, där han tillträdde en professur. Under det rådande trycket skonades dock inte
Bekännarkyrkan från splittring, så som när en del av dess medlemmar 1936 gav efter och svor Hitler
trohetseden.
Barmen-förklaringens 80-årsjubileum har i år högtidlighållits i hela
den tysktalande världen, och i stor utsträckning även i den
anglosaxiska, inte minst i USA, där intresset för Barths teologi är
mycket stort. I Sverige har jubiléet som förväntat förbigåtts med
tystnad. Jag återkommer till detta.
Karl Barth följde på avstånd men med stor oro
händelseutvecklingen i Tyskland under hela kriget. När så kriget till
sist var över, återvände Barth under två terminer till det Bonn som
nu var slaget i spillror. Han föreläste för intresserade åhörare från
skilda fakulteter, och hans skaffade hjälp från Schweiz till de unga
studenterna, som led brist på allt. Han såg till att det kom mat och
böcker och – för Barth typiskt – även tobaksvaror! Tysklands öde
som nation – andligt, moraliskt, politiskt, kulturellt och
allmänmänskligt – berörde honom mycket starkt, och han var en
hängiven förespråkare för vänskap och försoning, samtidigt som
han enträget manade tyskarna att intellektuellt och moraliskt
bearbeta och göra upp med sitt förflutna.

Skämtteckning av den amerikanska
cartoonisten Miriam

I Basel åtog sig Barth en behjärtansvärd uppgift: som predikant i
fängelsekyrkan i Basels stadsfängelse, en verksamhet han bedrev fortlöpande åren 1954-1964. Hans
fängelsepredikningar finns bevarade både i text och i ljudupptagningar, och de torde höra till den mest
fullödigt själavårdande kristna förkunnelse som tagit gestalt under 1900-talet. Barth utgår från ett kort
bibelord, en enda mening, och formar därur ett levande, engagerande och djupt gripande tilltal; rakt,
varmt, stärkande, hoppingivande och fritt från onödiga abstraktioner.
Under de båda årtiondena efter kriget gjorde Barth ett par föreläsningsresor till USA. Som tidigare
nämnts, är Barths teologi mycket uppskattad i USA. Hans skrifter läses och diskuteras ivrigt vid
universitet och seminarier. Den amerikanska Barth-litteraturen är vid det här laget oöverskådlig; ett
stort antal hemsidor är ägnade åt hans teologi, han diskuteras i media, och han har t.o.m. blivit föremål
för skämtteckningar. Barth talade en vårdad engelska, om än med en mycket stark schweizertysk
accent. Till engelsktalande vänner brukade han säga: ”My English is criminal!” – därmed anspelande
på att han förvärvat sina engelska språkkunskaper främst genom att läsa engelska kriminalromaner.
När Kyrkornas Världsråd grundades i Amsterdam 1948, var det Karl Barth som blev inbjuden att hålla
det stora högtidstalet.
En annan sida hos Karl Barth som bör nämnas är hans stora intresse för Mozarts musik – ett intresse
som var så starkt, att han ägnat Mozart ett eget kapitel i sin ”Kirchliche Dogmatik”. Barth förnimmer
– och det är han naturligtvis inte ensam om – en djup frihet, en omedelbarhet och ett tilltal från en ren,
gudomlig sfär, när han lyssnar på Mozarts verk.
http://tidningenkulturen.se/artiklar/ess-mainmenu-57/religion-mainmenu-133/18221-guds-ord-baer-inte-bojor-tankar-vid-ett-bortgloemt-80-arsjubileum?tm…
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Ett jubileumsår, således, som gått oss förbi i Sverige. I vårt land har Karl Barth, i den mån han alls
uppmärksammats, blivit sedd över axeln inom större delen av det teologiska etablissemanget. Ett
förhållande som det till och med har forskats i – se t.ex. Ola Sigurdson, ”Karl Barth som den andre:
En studie i den svenska teologins Barthreception”, Symposion 1996. En bidragande orsak skulle
kunna vara landets läge, geografiskt och i historien. Att under så lång tid ha varit åskådare till
tidevarvets stora dramatiska skeenden och existentiella kriser, istället för att vara i deras mitt, har
antagligen bidragit till att ge svensk teologi den provinsiella prägel, som den inte lyckats – eller
måhända inte velat – lyfta sig ur.
Karl Barth avled stilla i sitt hem i Basel natten mellan den 9 och 10 december 1968, efter att i några år
ha lidit av en cancersjukdom.
Jag låter Barth-lärjungen Eberhard Jüngel få sista ordet, citerat från hans tal vid Barths begravning i
domkyrkan i Basel:
”Karl Barth har skänkt mycket åt sin tid. Tiden har dock tagit emot för litet. Man kan förmoda, att
framtiden för Karl Barths teologi ligger framför oss i en fjärran framtid…”
Thomas Notini
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